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„Jakiś los tajemny i przemożny nagli nas i zniewala, abyśmy stali się narzędziem     
naszej własnej zguby nawet wówczas, kiedy ją już przed sobą widzimy                           

i rzucamy się w nią  z otwartymi oczami” 

Daniel Defoe 

Wstęp

 E-społeczeństwo to takie społeczeństwo, w którym informacja staje się towarem,  
szczególnym dobrem ekonomicznym, tak samo ważnym a  nawet cenniejszym 
od dóbr materialnych. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii w  tego typu 
społeczeństwie wszyscy posiadają tani, łatwy i  szybki dostęp do informacji, 
która  ma zaspokajać wciąż rosnące potrzeby informacyjne jego członków. Trzeba 
jednak pamiętać o  tym, że e-społeczeństwo nie tylko konsumuje ogromne ilości 
informacji, ale również powszechnie je tworzy. Niestety, te tworzone „masowo” 
informacje, posiadają najczęściej bardzo niską wartość, są wielokrotnie powielane  
a nawet całkowicie bezużyteczne. Częste korzystanie  z tego typu informacji, które 
są „opakowane” w  coraz to atrakcyjniejszą formę sprawia, że obniża się poziom 
intelektualny społeczeństwa, jednak skutki tego procesu są najczęściej przez 
ludzi niezauważane i   lekceważone.  Znaczący i  smutny jest fakt, że to właśnie te 
„krzykliwe” informacje kuszą nas najmocniej i przyciągają naszą uwagę powodując 
bezkrytyczną, bezrefleksyjną przyjemność ich konsumpcji i  lekceważenie 
wynikających z tego zagrożeń.

 Sytuacja współczesnego człowieka, który ma dziś niezwykle łatwy i  szybki 
dostęp do wszelkiego typu informacji sprawia, że  świat wydaje się nam wielkim 
informacyjnym „rajem”, w którym bez problemu możemy odnaleźć i konsumować 
potrzebne nam wiadomości. Z  drugiej jednak strony coraz bardziej widoczna 
nadprodukcja  oraz zwiększająca się dominacja informacji o  niskiej wartości 
sprawiają, że jesteśmy w  informacyjnym  „piekle”, w którym coraz trudniej znaleźć 
informację aktualną, wartościową i  relewantną czyli dostosowaną do potrzeb 
informacyjnych użytkownika. Zjawisko to nazywa się paradoksem przesytu 
informacyjnego. 

 Zauroczeni łatwym i  szybkim dostępem do wiedzy, często płytkiej 
i powierzchownej, łatwością tworzenia i dzielenia się informacją nie dostrzegamy, 
że dążymy do zguby, lekceważąc niebezpieczeństwa, jakie związane są ze zmianami 



zachodzącymi w naszej antropoinfosferze. Zahipnotyzowani przestajemy dostrzegać 
zagrożenia wynikające z  braku panowania nad zasobem informacyjnym a  tym 
samym silnym negatywnym wpływem informacji na człowieka. Zanim jednak 
zrozumiemy, że ratunek dla świata tkwi w ekologii informacji, każdego z nas czeka 
jeszcze ciągła droga  z raju do piekła, z piekła do raju..., bo w cyfrowym świecie wciąż 
„z ciemnej strony przebijamy się na białą, znowu wracamy na ciemną i znowu na 
białą”... Miłej lektury!

Beata Taraszkiewicz
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Wiesław Babik       
Uniwersytet Jagielloński
Kraków

O konsumpcji informacji 
w e-społeczeństwie 

z punktu widzenia ekologii informacji

 Intensywność i zakres zjawisk informacyjnych zachodzących obecnie w świecie 
informacji stanowią nie tylko doskonały temat do refleksji, lecz także jedno z ważnych 
wyzwań współczesności. Przedmiotem artykułu jest konsumpcja informacji na 
początku XXI wieku w społeczeństwie zdominowanym przez elektronikę. Zjawisko 
to, charakterystyczne dla rynkowej gospodarki zostanie przedstawione w  świetle 
ekologii informacji. Artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie: jak zdrowo 
konsumować informacje w sytuacji jej nadmiaru i jakie są lub mogą być tego skutki. 
Rozważania mają przyczynić się do pogłębienia refleksji teoretycznej nad skutkami 
rewolucji cyfrowej w  sferze konsumpcji informacji w  obecnej rzeczywistości 
informacyjnej (e-społeczeństwie), której owocem mają być środki zaradcze. 

Podaż i popyt na informacje

 Ponieważ informacje traktujemy jako towar, dlatego używamy terminów: 
konsument, konsumpcja informacji, zamiast odbiór, użytkowanie, użytkownicy 
informacji. 

 Konsumenci poświęcają coraz więcej czasu na zdobywanie informacji, 
a  jej dostawcy starają się o  coraz bardziej wartościowy zasób informacji. Dla 
ludzi, oprócz informacji, coraz bardziej pożądanym zasobem staje się czas. 
Konsumujemy ogromne ilości informacji, gdyż są one tanie, bezpłatne. 
Komórki, komputery, telewizory nieustannie dostarczają człowiekowi w celach 
konsumpcyjnych strumień bezref leksyjnej informacji, skłaniając go do 
gromadzenia jej więcej niż potrzeba, nawet wbrew sygnałom wskazującym 
na szkodliwość. Skutkiem jest to, że coraz częściej czytamy bez zrozumienia, 
oglądamy bez odbioru, słyszymy, ale nie słuchamy1. Często zatrzymujemy się 
na samej możliwości konsumpcji informacji wcale jej nie konsumując. Zwykle 

1 Jest to analogiczna sytuacja do bibliofila kupującego książki dla ich posiadania, a  nie ich czytania 
i wykorzystania zawartych w nich informacji i wiedzy.
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czynimy to z obawy przed byciem niedoinformowanym, nie zdając sobie sprawy 
z paradoksu przesytu informacją.

 Obecnie człowiek nie tylko biernie odbiera informację. Jego status zmienił się 
z biernego odbiorcy na  jej kreatora i prosumenta, co ma zarówno wady, jak i zalety. 
Z  jednej strony to dobrze, że  ludzie tworzą informacje, nawzajem wspierając się 
wiedzą. Z  drugiej zaś strony istnieją obawy o  „panowanie” człowieka nad w  ten 
sposób tworzonymi źródłami informacji, w  których każdy może coś dodać, nie 
zawsze wartościowego i  znaczącego. Człowiek nauczył się, że jeżeli ma coś do 
powiedzenia, dodania, ma potrzebę ekspresji i  wyrażenia swojego zdania, to 
może i  powinien to zrobić w  Internecie. Pomagają mu w  tym m.in. blogi, ogólne 
i  tematyczne fora internetowe, czaty, grupy mailowe i  dyskusyjne, strony WWW 
zbieżne z jego zainteresowaniami. 

 Żyjemy w  epoce nie tylko przeciążenia informacją, lecz wręcz presji, a  nawet 
przemocy informacyjnej2, o której Piotr Chrząstowski–Wachtel pisał: „[…] informacja 
jest bezlitosna. Zapełnia każdą lukę, w którą może się wcisnąć, wykorzystując każdy 
moment nieuwagi, żeby wtargnąć i  zająć miejsce tam, gdzie tylko zdoła znaleźć 
trochę wolnej przestrzeni” [4]3. Tymczasem prawo do informacji powinno ustępować 
miejsca prawu do ochrony przed jej zalewem i nachalnością.

 Ludzie najłatwiej pozyskują informacje nieznane, których istnienia są świadomi. 
Wówczas googlują. Są też informacje, o których przydatności ludzie nic nie wiedzą. 
Nie starają się więc o  ich pozyskanie. Okazuje się, że są informacje o  których 
wiemy, że wiemy. Są informacje, o których wiemy, że nic nie wiemy. Ale są również 
informacje, o których nie wiemy, że o nich nie wiemy.

 Najważniejsze źródła informacji znajdujące się w  naszym otoczeniu 
informacyjnym  ilustruje rys. 1.

2 Przemoc informacyjna polega na presji i wciskaniu (narzucaniu) odbiorcy takiej informacji, której 
nie chce. Formą takiej przemocy są na przykład reklamy  w radio i telewizji lub spam w Internecie, 
których nie możemy wyłączyć (w radio i telewizji), a które powodują stres informacyjny. Jej skutkiem 
mogą być nerwice informacyjne. 

3 Obecnie nie jest to informacja typu pull, której trzeba poszukiwać, lecz informacja typu push, tłoczona 
w  nas przez wielodostępne kanały informacyjne, dzięki takim cechom informacji, jak podatność 
na przetwarzanie, łatwa i  tania replikowalność, recyklingowanie oraz transmisyjność i potencjalna 
niezniszczalność.

Wiesław Babik - O konsumpcji informacji w e-społeczeństwie z punktu widzenia ekologii informacji
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Rys. 1. Otoczenie informacyjne współczesnego człowieka

Źródło: KOTYRAS Daniel. Ekologia informacji. „Internet” 2003 nr 9, s. 41-43
 

Konsumpcja informacji – wymiar ekologiczny

Definicja konsumpcji 

 Głównym czynnikiem funkcjonowania współczesnej cywilizacji i kultury staje 
się konsumpcja [8]. Konsumpcja jest jednym z  najważniejszych elementów życia 
człowieka. Polega na zaspokajaniu jego potrzeb, zarówno w  sferze materialnej, 
jak i  psychicznej, w  tym intelektualnej. Najważniejszymi wyznacznikami 
i  uwarunkowaniami współczesnego życia ludzi są: system wartości oraz postawy 
i  zachowania związane z  konsumpcją. Zdaniem Mariana Golki konsumpcja  
„to nie tyle zaspokajanie niezbędnych potrzeb, ile zaspokajanie pragnień czy 
zachcianek cechujące się zachłannością w nabywaniu rzeczy oraz korzystaniu z usług, 
które nie są konieczne do przeżycia. Konsumpcja wyraża się na zewnątrz w sposób 
ostentacyjny w  chęci robienia wrażenia na innych. Niespełnienie jej zaś przynosi 
frustrujące poczucie wykluczenia ze społeczeństwa. Nie tylko smakuje konsumpcja 
– smakuje także konsumowanie środków namawiających i  inspirujących do 
konsumpcji: seriali telewizyjnych, niektórych filmów, witryn sklepowych i wszelkich 
wystaw, reklam, a  przede wszystkim czasopism ilustrowanych” [7, s. 178-179]. 
Oprócz pojęcia potrzeby informacyjnej dla zrozumienia konsumpcji przydatne 
są pojęcia motywów działania, postaw, pragnień, aspiracji, roszczeń, zachcianek, 
kaprysów itp. 
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 Informacja jako towar jest konsumowana inaczej niż inne dobra. Informacja 
skonsumowana nie ulega zniszczeniu. Im więcej informacji konsumuje się, tym więcej 
się ma, bo informacja skonsumowana tworzy nową informację. Informacja może 
przerastać nie tylko konsumenta informacji, lecz także jej dostawcę. W stosunku do 
konsumpcji informacji aktualnie istnieje nadmiar możliwości zaspokojenia potrzeb 
informacyjnych w stosunku do odczuwanych potrzeb.

Konsumpcja informacji – stan obecny 

 Obecnie ludzie gromadzą i  przetwarzają więcej informacji niż kiedykolwiek. 
Wchłaniają pełno informacji, które nie są im do niczego potrzebne. Przeładowanie 
szybko zmieniającymi się informacjami w  często nieuporządkowany sposób 
utrudnia człowiekowi rozumną ocenę sytuacji, podjęcie trafnych decyzji oraz 
racjonalność zachowań. 

 Konsumpcja informacji odpowiada konsumpcyjnemu stylowi życia obecnej 
epoki. Ludzie konsumują informacje nie tylko po to, aby zaspokoić potrzeby 
informacyjne, lecz także aby doznać łatwej i  szybkiej przyjemności. Wchłanianie 
nadmiarowych, często trudnych do strawienia porcji informacji, czasami budzących 
silne emocje, które trudno rozładować, staje się niemal normą. Naukowcy 
prognozują, że w związku z nadmiarową konsumpcją tzw. przeciętna długość życia 
przestanie się wydłużać, zacznie się skracać, co spowodowane jest głównie poprzez 
stres informacyjny i inne choroby informacyjne.

 Ludzie myślą, że skoro nie mogą skonsumować nieograniczonej ilości jedzenia, 
mogą skonsumować nieograniczoną ilość informacji. Tymczasem tak nie jest. 
Okazuje się, że mózg konsumujący dane z Internetu (codziennie wchłania ich nawet 
34 GB, co odpowiada 100 tys. słów) zaczyna pracować na innych obrotach. Owszem, 
wchłania mnóstwo informacji, ale ich nie przetwarza, tzn. nie interpretuje, ani ich 
nie wykorzystuje. Nie nadążając z  przetwarzaniem napływających danych mózg 
przechodzi w  stan awaryjny. W  takim stanie odłącza korę przedczołową, która 
odpowiada za empatię, altruizm, tolerancję. Człowiek obojętnieje, staje się mniej 
społeczny i  mniej zaangażowany. Zjawisko to nazywa się desensytyzacją, czyli 
znieczuleniem. Polega ono na znieczuleniu na bodźce, które są pożądane z punktu 
widzenia normalnych relacji społecznych. Dorobek współczesnej psychologii 
i  pedagogiki potwierdza, że obcowanie z  niekompletną lub nieprawdziwą 
informacją sprzyja przyjmowaniu takich wzorców zachowania. Taką sytuację 
zaczyna się traktować jako wręcz normalną i  „naturalną”. Pod wpływem stałego 

Wiesław Babik - O konsumpcji informacji w e-społeczeństwie z punktu widzenia ekologii informacji
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obcowania w  takim środowisku stajemy się przekonani o  „normalności” takiej 
sytuacji i  przestajemy reagować na przypadki patologiczne. W  tym kontekście 
można mówić o  niebezpiecznym upodabnianiu się człowieka do komputera [11]. 
Często temu zjawisku wtóruje niekompetencja urzędników, niektóre koncepcje 
rozwoju społecznego, a  także kompletny brak kultury informacyjnej. To właśnie 
„kultura” różni człowieka od komputera. Wysoki poziom kultury informacyjnej 
implikuje dbałość o informacje i tworzoną przez nie wiedzę. Kultura informacyjna 
to swoistego rodzaju „postawa” wobec informacji. 

 Jak zauważyli naukowcy z University of Southern Kalifornia, użytkownicy od 
dzieciństwa stale przebywający w  Internecie coraz bardziej przypominają ludzi 
chorych na autyzm. Profesor Gary Small, psychiatra z University of Kalifornia w Los 
Angeles, zwraca uwagę na występujące u takich zapalonych internautów problemy 
z relacjami społecznymi, rozumieniem cudzego punktu widzenia, komunikowaniem 
uczuć, unikaniem kontaktu wzrokowego, problemami z odczytywaniem mowy ciała 
oraz kreatywnością4.

 Zauważono też, że Internet nie tylko negatywnie wpływa na aktualne 
przetwarzanie informacji, lecz także wywołuje w mózgu szybkie i głębokie zmiany, 
zmieniając jego strukturę [5]. Wprawdzie następuje znaczny rozwój umiejętności 
wizualno-przestrzennych, jednak towarzyszy temu obniżenie zdolności do 
głębokiego przetwarzania bodźców, które leży u podstaw świadomego zdobywania 
wiedzy, analizy intuicyjnej, krytycznego myślenia, wyobraźni i  refleksji. 
Rozwija się tendencja do powierzchownego przyswajania informacji, z  dużym 
prawdopodobieństwem przeoczeń i niezrozumienia istotnych informacji. Występuje 
też skłonność do przeceniania informacji bieżących.

 Konsumpcyjny raj szybkich i  łatwych informacji oraz gratyfikacji ostatecznie 
skraca życie, zubaża intelektualnie i  społecznie. Zabiegany pomiędzy stronami 
Internetu użytkownik, tonący w  powodzi mało znaczących, ale krzykliwych 
i powierzchownych informacji, wciągnięty w strumień bezrefleksyjnej konsumpcji 
nie zauważa wysokiej ceny jaką za to płaci. Skupiony na aktualnej i  chwilowej 
przyjemności konsumowania informacji jest mniej skłonny do refleksji nad jej 
długofalowymi skutkami.

 Co roku w  USA (ale nie w  Polsce!) przygotowywane są przez naukowców 
z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego raporty o konsumpcji informacji przez 
Amerykanów. W  badaniach tych nie uwzględnia się informacji „konsumowanej” 

4  Por. NIKODEMSKA Joanna.  Jak nas psuje Facebóg. „Focus” 2011 nr 2, s.32-39.
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w czasie pracy. Raporty te podają ile w danym roku użyto zettabajtów (1021 - bilion 
gigabajtów) informacji, ile użyto biliardów wyrazów, ile konsumował przeciętny 
Amerykanin każdego dnia informacji i wyrazów. Uczeni zdefiniowali „informację” 
jako przepływ danych docierających do ludzi i  policzyli bajty, słowa oraz czas 
spędzany na konsumpcji. Przedstawię niektóre dane z  uwagi na kształtujące się 
w  społeczeństwie amerykańskim tendencje w  tej dziedzinie, które wpływają na 
konsumpcję informacji w Europie i w Polsce.

 Z  raportów tych wynika, że powszechnym sposobem korzystania z  informacji 
jest przekaz obrazkowy. W  ten sposób pozyskiwane są informacje z  gier wideo 
i telewizji. W porównaniu z rokiem 2000 daje się tu zauważyć wyraźny wzrost w tym 
zakresie. Uczeni dostrzegli, że po 19805 roku liczba godzin spędzanych na konsumpcji 
informacji rośnie w  tempie 2,8% rocznie, a  przeciętny Amerykanin konsumował 
informacje średnio przez 7,4 godziny na dobę. Obecnie jest to ponad 12 godzin. Wśród 
źródeł informacji dominuje radio i telewizja. 60% czasu konsumpcji przypada właśnie 
na te media. 75% czasu związanego z konsumpcją informacji Amerykanie spędzają 
przy źródłach nie związanych z komputerem. Zauważono też, że komputery zmieniają 
sposób przyswajania informacji. Wpływa na to interaktywność tego medium. Przed 
komputerem jedynym interaktywnym źródłem informacji w  czasie rzeczywistym 
był telefon. Dane dotyczące Polski nie byłyby tak niepokojące, ale trudno wykluczyć 
przełożenia się tych tendencji na polską rzeczywistość.

 W  związku z  opisem zjawiska konsumpcji informacji człowieka warto 
zasygnalizować „Information Foraging Theory”6 (1999) stworzoną pod koniec 
XX wieku przez Petera Pirolli i  Stuarda K. Carda, próbującą wyjaśnić stosowane 
strategie i  technologie gromadzenia i  konsumpcji informacji [14; 16]. Teoria ta 
zakłada, że ludzie, gdy mogą, modyfikują swoje strategie informacyjne lub strukturę 
środowiska tak, aby maksymalizować stopień uzyskanych korzyści w  docieraniu 
do wartościowej informacji. W tym celu jej autorzy konstruują m.in. odpowiednie 
modele diety informacyjnej mające pomóc w  selekcji informacji. Centralnym 
problemem tej teorii jest gromadzenie informacji oraz jej usensowienie poprzez 
absorpcję odpowiedniej uwagi. 

 Teoria ta może stanowić odpowiednią bazę naukową dla innowacyjnej inżynierii  
w  dziedzinie konsumpcji informacji przez człowieka. Aby lepiej zrozumieć 

5 Można też porównać z danymi podanymi w: VICKERY Brian, VICKERY Alina. Information Science 
in Theory and Practice. 3 Rev. ed. Műnchen 2004, s. 18-20. 

6 Brak odpowiednika w  języku polskim. Najbliższe jej istocie jest określenie „teoria żerowania 
informacyjnego”.
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zachowania informacyjne w  procesie zdobywania informacji i  jej konsumpcji, 
analizować i projektować dostęp do informacji oraz sposoby jej wizualizacji teoria ta 
wykorzystuje najnowsze osiągnięcia ekologii ewolucyjnej. Skupia się jednak przede 
wszystkim na próbie zrozumienia sposobów adaptacji do aktualnego środowiska 
informacyjnego. W  tym zakresie próbuje wykorzystać mechanizmy dotyczące 
szeroko pojętej konsumpcji.

Charakterystyczne cechy współczesnej konsumpcji informacji 

 Jednym z  pierwszych badaczy zjawiska nadmiaru informacji oraz jego 
konsekwencji dla konsumpcji informacji był amerykański ekonomista i  socjolog 
Herbert A. Simon (1916-2001). W  1971 roku w  „Designing organizations in 
information-rich Word” [17]7 napisał, że „[…] w  świecie przesyconym informacją, 
obfitość informacji powoduje niedostatek […] tego, co ona konsumuje. To, co 
konsumuje informacja, jest oczywiste: konsumuje uwagę swoich odbiorców”8. 
Zjawisko to zdefiniował w następujący sposób:  „w świecie informacyjnym bogactwo 
informacji oznacza ubóstwo czego innego: niedostatek czegoś, co ta informacja pożera. 
Odpowiedź na to pytanie, co zabiera informacja, jest raczej oczywista: zabiera uwagę 
odbiorców. Dlatego bogactwo informacji skutkuje niedostatkiem uwagi i  potrzebą 
efektywnego dzielenia tej uwagi między mogącymi ją pochłonąć wieloma źródłami 
informacji” [17, s. 70-71]. Oznacza to, że niczego nie otrzymujemy „za darmo”, 
informacji też. 

 W relacji człowiek-informacja problemem staje się efektywne wykorzystywanie 
uwagi w  stosunku do różnych źródeł informacji, zwłaszcza w  sytuacji, gdy 
otrzymujemy informacje z  wielu źródeł w  coraz większych ilościach. Poza tym 
informacje te są w znaczącej większości niestrukturalne a  ich analiza okazuje się 
przedsięwzięciem nietrywialnym. Według Simona człowiek jest „urządzeniem 
szeregowym”, to znaczy, że jest takim systemem, który odbiera i  przetwarza 
informację szeregowo, a  więc swoją uwagę może skupić w  tym samym czasie 
jedynie na jednej rzeczy9. Oznacza to, że jego zdolności percepcyjne są ograniczone. 
W  sytuacji nadmiaru informacji człowiek kieruje się swoją własną subiektywną 
„ekonomią uwagi”, którą wykorzystuje w wartościowaniu informacji. Ograniczone 
zdolności poznawcze stają się swoistego rodzaju papierkiem lakmusowym przy 

7 Koncepcję tę można również znaleźć w tekście maszynopisu  Herberta Simona z 1969 dostępnym pod 
adresem: http://zeus.zeit.de/2007/39/simon.pdf.

8 Tamże. s. 40.
9 Ostatnio jednak wiele się pisze o tzw. „multitasking behavior”.
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określaniu potencjalnych korzyści w perspektywie poniesienia niezbędnych kosztów, 
a  więc opłacalności podjęcia określonych transakcji. W  skrajnych sytuacjach 
użytkownik ogranicza korzystanie z  systemu nawet w  przypadku wartościowych 
treści (na przykład, gdy musi ponieść jakieś koszty finansowe), rezygnuje z systemu 
lub zadowala się informacjami o niższej jakości.

 Zdaniem Simona tylko system posiadający zdolność kondensowania informacji 
jest w stanie pozyskać i utrzymać uwagę użytkownika znajdującego się w środowisku 
nadmiaru informacji. Taki system musi sprawnie gromadzić informacje, gdyż 
w przeciwnym wypadku zostaną one rozproszone w innych systemach oraz posiadać 
zdolność do takiego filtrowania i  przetwarzania informacji, które ogranicza 
angażowanie deficytowych zasobów użytkownika, to jest jego ekonomię uwagi. 
Kondensacja informacji zapobiega kosztownemu z punktu widzenia użytkownika 
rozpraszaniu jego poznawczego potencjału koniecznego w  przeszukiwaniu wielu 
systemów.

 Zdaniem Remigiusza Lisa, te spostrzeżenia istotnie zmieniają perspektywę 
spojrzenia na problem nadmiaru informacji, przesuwając wysiłek poszukiwania 
rozwiązania z obszaru prób ogarnięcia i porządkowania rosnącego zewnętrznego 
spektrum informacji na kwestie pożądanych właściwości systemów  informacji  
[13]. W nawiązaniu do Simona problem ekonomii uwagi zauważa również Maciej 
Rostański [15]. Problem ekonomii uwagi od dawna znajduje się też w polu widzenia 
ekologii informacji. Uzupełniając te rozważania warto dodać, że człowiek nie tylko 
konsumuje informacje, lecz także sam jest konsumowany jako informacja.

 Czynnikami bezpośrednio wpływającymi na konsumpcję informacji są potrzeby 
informacyjne, jakość informacji oraz możliwości percepcji. Znajduje to bezpośredni 
wyraz w obecnych możliwościach percepcji człowieka, okresie życia informacji oraz 
przesycie informacyjnym. 

 Współczesne możliwości percepcji – obecnie absolwent czyta średnio cztery, 
pięć razy szybciej niż jego protoplasta kończący uczelnię sto lat temu [1, s. 10].

 Czas życia informacji, mierzony jej przydatnością (do spożycia). Staje się on 
coraz krótszy i wpływa na atrakcyjność informacji. Informacje dezaktualizują się 
coraz szybciej, i przez to stają się coraz mniej atrakcyjne. Najbardziej atrakcyjne są 
informacje aktualne.

 Przesyt informacyjny sprawia, że każdy z  nas ciągle musi konfrontować się 
z nadmiarem informacji. Bardzo dużo czasu zajmuje ocenianie informacji. Dotyczy 
to zarówno informacji potrzebnej, jak i  tej niechcianej. Niedoskonałość technik 
i narzędzi wyszukiwawczych sprawia, że spędzamy coraz więcej czasu na ewaluacji 
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informacji w  celu znalezienia informacji relewantnej. Ludzie mają zbyt dużo 
informacji, aby je przetworzyć. Wzrost ilości informacji ponad charakterystyczną 
osobniczo granicę obniża zdolność do podejmowania decyzji. Przyczyną tego jest:
−	 wzrost czasu niezbędnego na ewaluację informacji;
−	 zapominanie, przeoczanie i  brak zdolności w  zarządzaniu znalezioną 

i relewantną informacją;
−	 obniżanie zdolności do identyfikacji ważności i istotności informacji;
−	 coraz większe oczekiwania co do jakości informacji i co do jakości podejmowanych 

decyzji na podstawie informacji.
 
 Pomimo przesytu informacji, informacja jest cennym towarem jak nigdy 
dotąd. Mimo nadmiaru informacji odczuwamy brak tych najważniejszych, czyli 
relewantnych. Zjawisko braku potrzebnej informacji nazywa się paradoksem 
przesytu informacyjnego [1, s. 13]. Ludzie próbują radzić sobie z przesytem informacji 
w różny sposób. Czyniono to także przed nadejściem epoki elektronicznej. Od dawna 
służą temu takie środki edytorskie, jak: spis treści, różnego typu indeksy, słowniki 
terminologiczne, encyklopedie, przypisy, informacje bibliograficzne i biograficzne 
i  inne. Istnieją też techniki radzenia sobie z  przesytem informacji, jak techniki 
szybkiego czytania, notowanie z wykorzystaniem map myśli, tworzenie  korzystanie 
z własnych systemów informacyjnych (baz danych).

 Za charakterystyczne cechy współczesnej konsumpcji informacji można także 
uznać zjawiska  permanentności informacyjnej oraz wykluczenia informacyjnego. 

 Permanentność informacyjna to zewnętrzna i  wewnętrzna presja do ciągłego 
korzystania z  informacji. Nie jest ona związana z  formalnym poziomem 
wykształcenia, lecz gotowością intelektualną i podatnością na percepcję informacji.

 Wykluczenie informacyjne to brak dostępu do informacji przez Sieć. Jest ono 
niebezpieczne, gdyż powoduje nowe podziały społeczne.

 Coraz częściej mamy do czynienia z  nieożywionymi producentami 
i konsumentami informacji, co lokuje nas w Internecie rzeczy (Internet of Things).

 Do sprawniejszego zarządzania informacją przyczyniają się filtry informacyjne, 
którymi są systemy działające w sposób ciągły, eliminujące dokumenty i informacje 
irrelewantne na podstawie profili użytkownika, odwzorowujących stałe w  czasie 
potrzeby informacyjne użytkowników.

 Medialnym przejawem tendencji panujących w  społeczeństwie informacyjno-
konsumpcyjnym jest infotainment, czyli połączenie informacji i  rozrywki 
w  celu osiągnięcia maksymalnego zaspokojenia potrzeb konsumenta. 
O niebezpieczeństwach tych tendencji piszą Oleg i Swietłana Leszczakowie [12].
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 Komputer włączony do Sieci to znacznie ułatwiający nam życie kompleks 
informacyjno-rozrywkowy (infotainment=inforozrywka), który jest nie tylko 
wielofunkcyjny, ale i  pod wieloma względami bardzo atrakcyjny. Obecnie 
posiadanie komputera i  dostęp do Internetu to warunek przystosowania się do 
współczesnego standardu życia. Bez nich nie da się nadążyć za dynamiczną 
i pędzącą rzeczywistością. W społeczeństwie opartym na wiedzy brak komputera 
czy Internetu stawia człowieka w trudnej i niekomfortowej sytuacji. Wtedy człowiek 
staje się wyobcowany, wyalienowany, gdyż ma nieadekwatny i nierówny w stosunku 
do reszty społeczeństwa dostęp do informacji i  wiedzy. Człowiek nie chce być 
odizolowany i  wyalienowany. Chce mieć to, co posiadają inni, szczególnie jeśli 
chodzi o dostęp do wiedzy. Ba, uważa, że to mu się należy, co jest charakterystyczne 
dla postawy najmłodszego pokolenia użytkowników informacji. Jakość informacji 
jest determinantem jakości konsumpcji.

Zagrożenia i środki zaradcze

 Jak bronić się i zapobiegać niepożądanym negatywnym wpływom informacji? 
Oto niektóre środki: eliminowanie czynników ujemnych (informacyjna higiena), 
wprowadzanie czynników ochronnych (profilaktyka informacyjna). Wiąże się to 
z potrzebą edukacji informacyjnej.

 Jan A. Fazlagić zauważa, że zjawisko nadmiaru informacji ma charakter 
postępujący. Jest związane z masową dystrybucją informacji o niskiej jakości (małej 
przydatności w rozwiązywaniu problemów). Ratunek przed tego rodzaju informacją 
powodującą przeciążenie informacyjne upatruje przede wszystkim w  działaniach 
edukacyjnych mających na celu kształtowanie odpowiednich podstawowych 
umiejętności. Wśród nich wymienia: rozróżnianie informacji rozrywkowej 
(infotainment) od informacji wartościowych i świadome ograniczanie jako rodzaj 
informacyjnej diety korzystania z tych pierwszych (a więc ograniczenie konsumpcji 
informacji zaspokajającej najbardziej prymitywne potrzeby ludzkie); tworzenie 
wartościowych informacji, głównie dzięki samoewaluacji; kontrolowane odcinanie 
się od niepożądanych kanałów informacyjnych; filtrowanie informacji i nadawanie 
informacjom etykiet, które ułatwią innym użytkownikom ich katalogowanie 
i  wartościowanie; organizowanie informacji i  nadawanie im odpowiedniej rangi; 
nadawanie priorytetów informacjom (ważne, pilne) [6].

 Środkami zaradczymi mogą być – jak już zasygnalizowałem – higiena 
i  profilaktyka informacyjna, a  także inicjowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego: usuwanie „przesytu” informacji, nadmiaru reklam 
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itd. Wiąże się to niewątpliwie  z  proekologicznymi działaniami i  rozwiązaniami 
infrastrukturalnymi. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju można na 
przykład prowadzić „prośrodowiskowe” akcje informacyjne i edukacyjne. Tego typu 
inicjatywy powinny mieć na celu zwrócenie uwagi na niedobór cennej informacji 
i „czystość” informacji oraz inspirować i zachęcać do angażowania się w inicjatywy 
na rzecz ochrony środowiska informacyjnego człowieka. Szczególnie cenne są tu 
inicjatywy mające na celu zwiększenie naszej świadomości ekoinformacyjnej, 
która niestety nie rośnie. Warto również dostrzec potrzebę kształtowania kultury 
informacyjnej jako jedno z  wyzwań ekologii środowiska lokalnego o  wymiarze 
edukacyjnym. W  sposobie korzystania z  zalewu informacyjnego przejawia się 
bowiem nasza kultura, często kultura osobista10. 

 Ważnym rodzajem zagrożeń występujących w  konsumpcji informacji jest 
biologiczne/neurologiczne niedostosowanie ludzi do nadmiernie dużego tempa 
podawania informacji. Jesteśmy przystosowani do przyswajania informacji 
podawanych w  tempie normalnej rozmowy. Przekaz ustny w  pełni respektuje 
tę właściwość człowieka. Tymczasem współczesna technologia informacyjna 
i  komunikacyjna umożliwia bombardowanie człowieka informacją z  prędkością 
znacznie przekraczająca nasze możliwości percepcyjne. Wynika to z  ogromnej 
dysproporcji w tempie rozwoju mózgu ludzkiego i postępu cywilizacyjnego. Na ten 
fakt zwrócił uwagę m.in. Ryszard Tadeusiewicz pisząc: „Internet (a także telewizja, 
wideo, film itp.) dokonują zmasowanego ataku na zmysły osoby odbierającej informacje, 
która pod wpływem tego ataku traci zdolność do świadomej i  krytycznej percepcji, 
lecz przyswaja informacje często bez żadnej refleksji i […] bez żadnej szansy na ich 
łączenie w  strukturę powiązań i  wzajemnie się warunkujących elementów systemu 
wiedzy. Rezultat jest taki, że w umyśle (oraz – co groźniejsze – w podświadomości) 
odbiorcy gromadzi się ogromna liczba nie powiązanych i  nie przeanalizowanych 
„surowych” informacji – wywołując zamęt w dziedzinie wiedzy i totalną dezintegrację 
w dziedzinie wartości” [18, s. 23].

 Wiedza niewłaściwie przyjmowana, w  odbiegających od normy proporcjach, 
sprawia, że człowiek gubi się w  informacyjnym świecie. Nie potrafi znaleźć 
prawdziwych i  cennych wartości, trudno mu odróżnić prawdę od fałszu, jego 
hierarchia wartości zostaje zachwiana, jest niestabilny emocjonalnie, a  nawet 
ogarnia go apatia (znużenie) informacyjna.

10 Zauważył to w jednej z rozmów Umberto Eco [ECO Umberto. Włoskie laboratorium. „Forum” 2010 
nr 21/22, s. 42]: „Poszukajmy w  Internecie Ojca Pio; wyświetliło się 1  400  000 stron, na których 
pojawiło się to imię. Poszukajmy Jezusa: 3  500  000 stron. Poszukajmy porno: 130  000  000. Porno 
kilkudziesięciokrotnie wygrywa z Jezusem. Co robimy wobec tego ogromu informacji?” - pyta U. Eco.
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 W środowisku Sieci trudno jest poprawnie określić jakość odbieranej informacji 
oraz jej wartość. Trudno też ocenić, czy dane źródło informacji jest kompletne 
i  wartościowe. Przeglądanie wszystkich informacji na dany temat w  Internecie 
jest praktycznie niemożliwe, gdyż jest to zbyt duży zasób, a  przeszukiwanie 
ich wszystkich graniczy z  cudem. Ekologia informacji przestrzega przed taką 
sytuacją i  wskazuje jak mądrze wybierać informacje, jak dokonywać oceny 
źródeł elektronicznych, jak ustalać i  sprawdzać odpowiedzialność oraz afiliację 
twórców informacji. W środowisku informacyjnym trzeba postępować tak, jak ze 
środowiskiem naturalnym. Trzeba je pielęgnować i dbać o nie. I tutaj warto odwołać 
się do opracowania Alvina Tofflera pt. „Szok przyszłości”, gdzie pisze: „ograniczone 
możliwości naszych narządów zmysłu i naszego systemu nerwowego wskazują na to, 
że wiele zjawisk zewnętrznych zachodzi dla nas za szybko i  że w  najlepszym razie 
jesteśmy skazani na doświadczenia wyrywkowe. Kiedy bodźce docierają w  miarę 
regularnie i kiedy większość z nich to bodźce powtarzające się, to proces polegający 
na rejestrowaniu doświadczeń wyrywkowych pozwala na tworzenie się w  naszym 
umyśle całkiem wystarczającego odbicia rzeczywistości. Kiedy natomiast bodźce 
docierają do nas w sposób nieuporządkowany, kiedy występuje coraz więcej nowych 
i  nieprzewidzianych bodźców, wtedy zmniejsza się dokładność naszych wyobrażeń 
o rzeczywistości. Ulegają one poważnym zakłóceniom. Tym możemy tłumaczyć stan 
chaosu myśli i zacieranie się granic pomiędzy złudzeniem a rzeczywistością, w sytuacji 
kiedy płaszczyzna afektywna poddana zostaje działaniu nadmiernej liczby bodźców 
zewnętrznych. […] podobne oddziaływanie na płaszczyznę kognitywną zakłóca 
naszą zdolność „myślenia”. Podczas, gdy pewne reakcje człowieka na nowe bodźce są 
mimowolne, inne wymagają świadomych procesów myślenia, co jest uzależnione od 
naszej zdolności do obioru informacji, umiejętności manipulowania nimi i oceniania 
ich, a  wreszcie ich zapamiętywania. Normalny stan psychiczny [człowieka] 
uzależniony jest więc od możliwości człowieka przewidywania […] na podstawie 
informacji dostarczanych z  otoczenia. Kiedy człowiek poddany zostaje napływowi 
zmieniających się w  sposób nieuporządkowany sytuacji, kiedy wepchnięty zostaje 
w otoczenie przeładowane nowymi bodźcami, wówczas mechanizm jego dokładnego 
przewidywania ulega przeciążeniu. Nie jest więc w stanie dokonywać jakiejś rozumnej 
oceny sytuacji, od czego przecież zależy racjonalne zachowanie” [19, s. 301].

 Każdy użytkownik Sieci może bez ograniczeń korzystać z informacji. Jeżeli strona 
internetowa wczytuje się powyżej 20 sekund to zaczynamy się niecierpliwić. Częstą 
reakcją na tak „długie” oczekiwanie jest rezygnacja z  oglądania zawartości danej 
strony i podjęcie próby znalezienia nowego źródła informacji w pokaźnych przecież 
zbiorach sieciowych. Pojawiło się przekonanie, że im szybciej informacja pokazuje 
się przed oczami, tym jest lepsza. Tymczasem jeżeli się pędzi, to można czegoś 
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ważnego nie zauważyć. Nadmierna szybkość sprawia też, że w pewnym momencie 
tracimy orientację i nie wiemy, gdzie się znajdujemy. Nadmierna szybkość przerasta 
więc nasze możliwości orientacji i sprawia, że tracimy panowanie nad informacją.

 Konieczne są zatem odpowiednie mechanizmy obronne, które chroniłyby 
człowieka przede wszystkim przed zalewem informacji. Obecnie takimi 
mechanizmami mogą być: 
1. Odpowiednia świadomość i  wiedza dotycząca mechanizmów atakowania 

naszych zmysłów. Świadomość ta powinna być wynikiem  wnikliwej refleksji 
nad różnicami między informacją a wiedzą. Gromadzenie informacji nie jest 
wystarczającym warunkiem mądrości. Wiedza to struktura oparta na relacjach 
między informacjami, które nadają informacji wagę i sens.

2. Dostrzeganie zagrożeń ze strony informacji i  technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz niepozwalanie na bezkrytyczne zanurzanie się w oceanie 
informacji. Zagrożenia te nie są odczuwane w  oczywisty i  natychmiastowy 
sposób. Mają charakter ukryty, a  kumulujące się skutki są odległe w  czasie. 
Z tego względu są najczęściej niedostrzegane i lekceważone.

3. Świadomość sfer niezależności (nauka) i zależności informacji (polityka, religia, 
marketing, reklama). Tu występuje większe prawdopodobieństwo zagrożeń/
zniekształcenia i  manipulacji informacji. Są to „świadomościowe” zapory 
informacyjne.

4. Dostrzegalną konsekwencją zalewu informacji jest obniżenie jakości kształcenia 
i poziomu intelektualnego społeczeństwa.

5. Edukacja ekoinformacyjna.
 Wymienione mechanizmy powinny kształtować edukację i  świadomość 

infoekologiczną współczesnego człowieka.

 W obecnej rzeczywistości niezbędne jest uodpornienie się człowieka na zewsząd 
docierające do niego, często niepożądane/niezamawiane informacje. Powinna to 
być obrona przed nadmierną podażą, najczęściej nieodpowiednich, toksycznych 
informacji. Zaopatrzenie współczesnego człowieka w  odpowiednie mechanizmy 
obronne (efekt placebo) powinno zapewnić mu informacyjną „odporność 
immunologiczną”. Ekologiczne „zasłony ogniowe”  jako ekologiczny środek ochrony 
człowieka przed informacją obecnie są wręcz niezbędne.  Oczywiście istnieją 
czynniki modyfikujące tę odporność informacyjną.

 Człowiek nie powinien być pojemnikiem na informacyjne śmieci. Powinien 
odbierać, składować i  wykorzystywać te informacje, które są mu rzeczywiście 
potrzebne, a  nade wszystko kształtować kulturę informacyjną, w  tym stosować 
odpowiednie filtry informacyjne  i higienę informacyjną.
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 Społeczeństwo zdominowane przez informacje musi sobie radzić zarówno 
z nadmiarem, jak i niedoborem/deficytem informacji, a także z barierami w dostępie 
do informacji. Niezbędna jest nie tylko świadomość istnienia takich barier, ale 
i  wiedza, i  umiejętności radzenia sobie z  tymi „przeszkodami”. W  niwelowaniu 
zagrożeń może pomóc ekologia informacji poprzez popularyzację jej zdobyczy oraz 
edukację w tym zakresie.

 Jak widać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne mają swoje 
zalety i   wady. Fakt ten leży u  podstaw działań służących wzmacnianiu zalet 
i  niwelowaniu skutków wad. Działania takie mogą być planowane i  realizowane 
z uwzględnieniem dorobku dyscypliny nauki zwanej ekologią informacji. Badanie 
takich zagadnień, jak nisze informacyjne i infosfera, nadmiar i niedobór informacji, 
bariery informacyjne, stres informacyjny, szum i smog informacyjny, kształtowanie 
kompetencji informacyjnych może wspomóc właściwe kształtowanie konsumpcji 
informacji [9].

 Właściwa polityka informacyjna powinna nie tyle polegać na rozwoju techniki 
co skupiać  się na treści prezentowanych informacji i  zarządzaniu nimi zgodnie 
z  potrzebami informacyjnymi człowieka. Technologia sama w  sobie nie jest 
winna zalewowi informacji – jest raczej czynnikiem, który umożliwia masowe 
rozpowszechnianie informacji przez każdego, kto posiada do tego odpowiednie 
chęci i  narzędzia. Występujący wcześniej proces selekcji informacji i  jej autorów, 
który występował przy pisaniu książek czy drukowaniu gazet ustąpił miejsca 
sytuacji, w  której praktycznie każda osoba mająca dostęp do Sieci internetowej 
jest w  stanie dodać chociażby mały komentarz, który automatycznie powiększy 
liczbę informacji w ogóle. Eksplozja nieważnych, niezrozumiałych, nieaktualnych, 
fragmentarycznych, przypadkowo czy celowo nieprawdziwych informacji prowadzi 
do stanu, w którym „zza drzew nie widać lasu”. 

 Szereg niekorzystnych reakcji występujących w  odpowiedzi na zalew 
informacyjny, przekonuje o dużym znaczeniu technik radzenia sobie z informacją. 
Prawidłowe podejście do informacji zgodne z zasadami  ekologii informacji jest – co 
warto mocno podkreślić – zrównoważonym kompromisem pomiędzy osiągnięciami 
dzisiejszych czasów a wolnością jednostki ludzkiej, przejawiającą się w możliwości 
filtrowania otrzymywanych informacji, wykorzystywania ich w  sposób w  pełni 
świadomy oraz oceny ich jakości w świetle kompetencji informacyjnych i własnych 
faktycznych potrzeb.

 Społeczeństwo informacyjne stawia przed ludźmi spore wyzwanie, głównie 
w  zakresie wiedzy, kompetencji, umiejętności korzystania z  dobrodziejstw ery 
informacyjnej. W związku z  tym nie można skupiać uwagi tylko na kształceniu 
umiejętności informacyjnych, lecz trzeba koncentrować się na sposobie 
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korzystania z  powszechnie dostępnej informacji oraz na tworzeniu wspólnych 
zasobów sieciowych. Kompetencje informacyjne skupiają się na zawartości 
informacji, komunikacji, wyszukiwaniu informacji i jej ocenie. Oznaczają zespół 
umiejętności umożliwiających rozpoznanie zapotrzebowania na informację 
oraz jej lokalizację, ocenę i  efektywne wykorzystanie [2]. Zespół kompetencji 
informacyjnych „stanowi podstawę kształcenia ludzi twórczych, umiejących 
dostosować się do zmian środowiska informacyjnego spowodowanych szybkim 
tempem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Co istotne obecnie 
uważa się je za fundamentalny składnik wykształcenia traktowany na równi 
z umiejętnością czytania czy pisania.

 Problem polega jednak na tym, że szkoła, która powinna uczyć jak filtrować 
informacje (także z Internetu)  tego nie robi - zauważa Umberto Eco w rozmowie 
z M. Jędrusik opublikowanej w „Książki. Magazyn do Czytania”  nr 2 z października 
2011 r. Warto dodać, że nie czynią tego również inne instytucje edukacyjne 
i  wychowawcze. Internet „to narzędzie, które w  wielu wypadkach zmieniło nasze 
życie, naszą zdolność dokumentacji, komunikacji itd. W wielu innych przypadkach 
rozpowszechnia jednak fałszywe informacje. Nigdy nie wiadomo, czy to, co dociera 
za pośrednictwem Internetu, jest prawdziwe czy fałszywe”11  – mówi Umberto Eco. 
W Internecie brak akredytacji informacji. Internet jest wielką niewiadomą, co do 
jakości informacji. Jakość informacji musi odkryć sam użytkownik Internetu. Nikt 
mu w tym nie pomoże, chyba że bibliotekarz lub broker informacji. Ten drugi za 
odpowiednią opłatą. Inaczej jest w  przypadku tradycyjnych źródeł informacji, 
gdzie rękojmię jakości informacji stanowi najczęściej recenzent naukowy, chociaż 
nie wszystkie tego rodzaju źródła miały charakter naukowy. Jest to bardzo ważne 
zwłaszcza dla niespecjalistów, gdyż na przykład 13-latek nie jest w stanie ocenić, czy 
daną stronę stworzył szaleniec, czy ekspert.

 Stosując analogię do medycyny można by zdefiniować następujące jednostki 
chorobowe w  dziedzinie konsumpcji informacji: dieta informacyjna, otyłość 
informacyjna, przedawkowanie informacyjne, uzależnienie od informacji. 
Skrajnymi zjawiskami w konsumpcji informacji są głód informacyjny oraz przesyt 
informacyjny.

 Co robić? Jakie stosować środki zaradcze? Przede wszystkim:
1. Nie należy zaśmiecać własnego umysłu;
2. Trzeba zwracać uwagę na jakość informacji, unikać pozornych, nic nie 

wnoszących informacji, rozwijać krytyczne myślenie i analizować otrzymywane 
dane wyciągając wnioski;

11 Wypowiedź Umberto Eco w  rozmowie z  Vincente Verdu [ECO Umberto. Włoskie laboratorium. 
„Forum” 2010 nr 21/22, s. 41].
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3. Warto unikać informacji z nic nie wnoszącymi wypełniaczami, często będących 
dezinformacjami, sensacyjnych informacji, nastawionych tylko na wzbudzenie 
emocji, nic nie wnoszących do wiedzy;

4. Unikać odwiedzania hipermarketów stron internetowych tylko z  nawyku, dla 
relaksu czy zabicia czasu;

5. Szukać alternatywnych źródeł przyjemności, jak relacje z  ludźmi, hobby, 
turystyka, sport, sztuka, nauka itp.

 Pewną pomoc może stanowić istniejący w języku polskim serwis informacyjny 
„Ekologia informacji” (rys. 2).

Rys. 2. Ekologia informacji  - serwis informacyjny w Internecie

Źródło: Ekologia informacji. Serwis informacyjny. [Dokument elektroniczny].  
Tryb dostępu:  http://www.ekologiainformacji.pl

Potrzeba równoważenia konsumpcji informacji w XXI wieku

 Zrównoważony rozwój konsumpcji informacji w  XXI w. powinien być 
kształtowany przez równoważenie generowania informacji z  potrzebami 
wynikającymi z  konsumpcji informacji zarówno w  skali globalnej, lokalnej, jak 
i  indywidualnej. Występujące przeciążenie informacyjne jest bowiem skutkiem 
nadmiaru informacji w sytuacji ograniczonych możliwości percepcyjnych człowieka. 
Dodatkowym elementem jest dynamiczny charakter środowiska informacyjnego 
w  XXI wieku. Człowiek nie jest w  stanie podążać za gwałtownie zmieniającą się 
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w  czasie i  przestrzeni informacją oraz jej mediatyzacją. W  tej sytuacji ekologia 
informacji spełnia ważne zadanie, którym jest ochrona antropoinfosfery, (a  więc 
sfery człowieka) a  nie komputerosfery (sfery elektronicznej) oraz niwelowanie 
zagrożeń infosfery człowieka i wirtualnej rzeczywistości. 

 Do równoważenia konsumpcji informacji niezbędne są najnowsze informacje 
i  wiedza o  jej zasobach, źródłach, sposobach ich wyszukiwania i  konsumpcji 
zawartej w nich informacji, a także o naturalnych i wspomaganych komputerowo 
możliwościach człowieka, ich recepcji i  wykorzystywania, a  także o  zmianach 
ekoinfosystemu. W tym zakresie konieczne są zmiany w sektorze edukacji. Jakich 
kompetencji informacyjnych powinniśmy uczyć, jak wychowywać do korzystania 
z  informacji, jakie kompetencje będą niezbędne w  przyszłości? Tu konieczny 
jest przegląd istniejących kursów w  tym zakresie pod kątem realizacji zadań 
wynikających z potrzeb kształtowania zrównoważonej konsumpcji informacji.

 Potrzeba zrównoważonego rozwoju w  każdym wymiarze życia społecznego 
jest czymś naturalnym, także w  sferze osobistej i  zawodowej człowieka jako twórcy, 
pośrednika i odbiorcy informacji. Zachwianie tej równowagi może powodować 
negatywne skutki  w każdym aspekcie życia człowieka. Ten ważny problem społeczny 
jest rozpatrywany przez ekologię informacji, która metaforycznie przenosi sposób 
interpretowania procesów ze środowiska naturalnego na środowisko informacyjne. 
Ekologia informacji dąży do stworzenia i  utrzymania homeostatycznej równowagi 
w antropoinfosferze. W dobie nadmiaru informacji najważniejsze staje się kształtowanie 
postaw człowieka umożliwiających samodzielny i przemyślany wybór informacji.

 Wyodrębnianie z infosfery relewantnych informacji staje się coraz trudniejsze.  
Radykalna zmiana oblicza środowiska informacyjnego współczesnego człowieka 
zaskoczyła obecny przekaz edukacyjny, który nadal funkcjonuje po staremu. 
Tymczasem niezbędne są jego kolejne zmiany. Musi się on przestawić z  sytuacji 
deficytu informacji na sytuację nadmiaru informacji i kształtowanie u wszystkich 
(nie tylko młodych, ale i  seniorów) umiejętności i  kompetencji korzystania 
z  dynamicznego i  bogatego zasobu informacji w  oceanie informacji w  celu 
umożliwiania każdemu budowania jego indywidualnego informacyjnego świata 
i konsumowania informacji.

 Ekologia informacji dąży do równoważenia rozwoju człowieka w społeczeństwie 
informacji i wiedzy. Idea równoważenia konsumpcji informacji i wiedzy to próba 
udzielenia odpowiedzi na zespół zagrożeń wynikających z  niekontrolowanego 
generowania informacji  i  wiedzy oraz ich negatywnego wpływu na człowieka. 
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Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który nie zakłóca naturalnych eko(info)
systemów tworzących antropoinfosferę, w której funkcjonuje człowiek.

Podsumowanie

 Ekologia informacji i podejście ekologiczne uczula na to, jak wielką rolę odgrywają  
w  procesie informacyjnym czynniki środowiskowe. Założenia ekologiczne każą 
traktować człowieka nie jako część zamkniętego systemu i dowodzą, że wpływ nań 
informacji i  zachowanie informacyjne zależą od wielu specyficznych czynników 
zewnętrznych. Jednym z  ważnych czynników środowiskowych są zmiany 
wywoływane przez informacje, w  tym możliwości i  style konsumpcji informacji. 
Człowiek i  środowisko pozostają w  stanie ciągłego oddziaływania. Poprzez 
przyśpieszanie tempa zmian w  dziedzinie nauki, techniki i  układów społecznych 
naruszamy stan chemicznej i  biologicznej homeostazy człowieka [19, s. 293], co 
wpływa na tempo i sposoby konsumpcji informacji.

 Przedstawiona w  artykule próba odpowiedzi na postawione w  artykule 
pytania nie wyczerpuje skali możliwych działań, a  ilustruje jedynie kierunki 
myślenia osoby zajmującej się zagadnieniami informacji, w szczególności ekologii 
informacji zorientowanej humanistycznie. Wzrost społecznego zainteresowania 
zasygnalizowanymi niepokojącymi zjawiskami społecznymi sprzyja 
popularyzacji osiągnięć ekologii informacji, podkreślaniu ich roli w rozumieniu 
zachowań wynikających z relacji do informacji, w tym w dziedzinie konsumpcji 
informacji.
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Rozeznanie wstępne

 Pierestrojka, upadek „żelaznej kurtyny”, Związku Radzieckiego, bloku 
komunistycznego. Ciąg wymienionych tu zdarzeń zapoczątkował rozszerzenie 
relacji polsko-litewskich, ich wyjście spoza oficjalnego, i ideologicznego „gorsetu”, 
w  jakim znajdowały się pod kuratelą ZSRR. Także następne lata i  wydarzenia 
bezpośrednio po nich następujące, w  szczególności nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Polską a Litwą [12; 27] oraz wprowadzenie swobody 
podróżowania pomiędzy oboma krajami, przyczyniły się wydatnie do likwidacji 
sztucznych barier politycznych utrudniających nawiązywanie i  zacieśnianie 
kontaktów tak na niwie rodzinnej, jak i towarzyskiej. Prawdziwy przełom w obszarze 
kontaktów międzyludzkich pomiędzy naszymi państwami i narodami przyniósł 
jednak dopiero Internet. Możliwość nieograniczonego w  czasie i  w  przestrzeni 
kontaktu między ludźmi doprowadziła do burzliwego, dynamicznego a zarazem 
niekontrolowanego kontaktu pomiędzy Polakami a Litwinami. Nowa jakościowo 
sytuacja umożliwiła lepsze wzajemne poznanie, poznanie własnego punktu 
widzenia, różnic i podobieństw, nadziei i obaw, występujących po obu stronach, 
wynikających częstokroć z historycznych uwarunkowań. 

 Internet jest przestrzenią, w  której dochodzi do nieustannych spotkań 
pomiędzy Polakami a  Litwinami. Jak nam się wydaje najczęstszą i  najchętniej 
odwiedzaną i  najlepszą platformą wzajemnego komunikowania się są portale 
internetowe. Rozwijaniu kontaktów służą również narzędzia Biblioteki 2.0, jak 
Facebook i  Twitter. Z  tego właśnie powodu sięgnęliśmy do dwóch najbardziej 
popularnych portali internetowych wśród Polaków i  Litwinów, miejsc gdzie 
najczęściej dochodzi między nimi do wymiany poglądów. Sięgnęliśmy po nie 
zatem tak w celu komparatytystycznym, po portal polski, reprezentowany przez 
wersję internetową „Kuriera Wileńskiego” [13], dziennika polskiego wydawanego 
na Litwie oraz po portal litewski Delfi.lt [4], po jego wersję polskojęzyczną i po jego 
wersję oryginalną, litewską. 
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 Przedmiotem analizy uczyniliśmy teksty dotykające wzajemnych stosunków, 
historycznych i współczesnych, teksty poruszające problemy budzące kontrowersje, 
emocje, często diametralnie inaczej oceniane przez Polaków i Litwinów, ale poprzez 
to, prowadzące do rozmowy, do dyskusji, a czasami również do konstruktywnego 
dialogu. Teksty zostały ekstrahowane z  obu portali w  lipcu i  sierpniu 2014 roku. 
Analiza tekstów miała ujawnić negatywne, ale i  pozytywne opinie formułowane 
przez Polaków względem Litwinów i odwrotnie. Poprzez dobraną próbę badawczą, 
postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Internet jest miejscem przełamywania 
barier i  poszukiwania porozumienia pomiędzy obiema nacjami, czy też służy 
utrwalaniu istniejących barier i  stereotypów, a  nawet prowadzi do powstania 
wrogości i szerzenia nienawiści.

 Tekst ten będzie pierwszą próbą tego rodzaju w  literaturze przedmiotu 
w  odniesieniu do stosunków polsko-litewskich. Godzi się jednak zaznaczyć, że 
problematyka komunikowania się w Internecie, doczekała się już bogatej literatury 
[2; 10; 19; 33]. Paradoksalnie większym powodzeniem cieszy się wykorzystanie 
Internetu do szerzenia mowy nienawiści niż do integrowania. Powstają na ten 
temat pojedyncze publikacje poruszające te kwestie w  ujęciu socjologicznym, 
psychologicznym i  prawnym, powstają też samodzielne rozprawy i  raporty [2]. 
Na Litwie problematyką wykorzystania Internetu do podżegania nienawiści 
w stosunkach polsko-litewskich zajmuje się Europejska Fundacja Praw Człowieka. 
W  2014 roku fundacja ta opublikowała raport na temat przestrzegania praw 
mniejszości narodowych na Litwie w latach 2012-2013. Jeden z rozdziałów raportu 
poświęcony jest mowie nienawiści w  Internecie [5]. Natomiast bieżącym źródłem 
informacji na temat sytuacji Polaków na Litwie są raporty MSZ o sytuacji Polaków 
i Polonii za granicą [23].

Polacy na Litwie

 Mniejszość polska na Litwie stanowi w  pewnym sensie fenomen kulturowy 
i polityczny. Nie jest wprawdzie największą społecznością polską na Wschodzie 
(wyprzedza ją Białoruś) [23], ale, jak się wydaje, jest społecznością najprężniejszą, 
o  najsilniejszej świadomości narodowej, najbardziej aktywną na polu oświaty, 
kultury i  nauki. Według najnowszego spisu powszechnego (2011) Litwę 
zamieszkuje 200  317 Polaków (6,6% ogółu mieszkańców), którzy są największą 
mniejszością narodową na Litwie [16]. Główne skupiska Polaków występują 
w Wilnie i na Wileńszczyźnie, gdzie w poszczególnych miejscowościach Polacy 
stanowią od 26 do 78% mieszkańców. Wzrasta poziom wykształcenia Polaków.  
Na 1 000 Polaków na Litwie wyższe wykształcenie ma 138  osób. Przed dziesięciu 
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laty liczba ta wynosiła 63. Średnio w  kraju na 1 000 mieszkańców wyższe 
wykształcenie ma 212 osób. Polacy natomiast są bardziej religijni niż Litwini. 
88,6% Polaków na Litwie deklaruje się jako katolicy. Wśród Litwinów ten procent 
jest nieco niższy - 82,9 %.

 Urzędowo stwierdzona liczba osób znająca język polski wynosi 8,5%, ale 
faktycznie jest o wiele większa, zwłaszcza, gdy chodzi o zrozumienie języka polskiego. 
Gorzej jest natomiast wśród Litwinów z polszczyzną pisaną. Według wspomnianego 
spisu powszechnego z 2011 roku 77,1% Polaków deklaruje polski jako język ojczysty. 
Nie bez znaczenia dla przeprowadzonych badań jest stan wykształcenia oraz status 
ekonomiczny i  wyznaniowy Polaków na Litwie. W  2001 roku (brak nowszych 
danych) tylko 6% Polaków posiadało wykształcenie wyższe [25], a 88,6% Polaków 
deklarowało wyznanie rzymskokatolickie. 

 Polacy na Litwie są dobrze zorganizowaną, realizującą swoje cele poprzez 
różnorodne instytucje, grupą. Polityczną reprezentacją Polaków na Litwie jest 
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL). Najstarszą i największą organizacją 
jednoczącą Polaków jest Związek Polaków na Litwie (ZPL), organizacja o profilu 
społeczno-kulturalnym. Polacy jednoczą się również na gruncie zawodowym, 
sportowym, twórczym, religijnym i  ekonomicznym. Współcześnie na Litwie 
działa około 100 polskich organizacji i zrzeszeń. Dokładna liczba nie jest znana. 
Ważnym filarem, wspierającym mniejszość polską na Litwie, także w odniesieniu 
do obecności w Internecie, są instytucje, będące ich własnością, bądź przez nich 
współtworzone. Polacy na Litwie ze szczególnym zapałem kultywują folklor. 
Liczba polskich grup i  zespołów folklorystycznych jest szacowana na 63. Na 
Wileńszczyźnie działają 3 polskie zespoły teatralne, polska galeria sztuki, polski 
klub sportowy, polskie radio i dom kultury polskiej oraz polska prasa [3]. Ważnymi 
filarami polskości na Litwie są również szkoła i kościół katolicki. W roku szkolnym 
2012/13 działało na Litwie 98 szkół polskich szczebla podstawowego i średniego, 
do których uczęszczało 13 603 uczniów12, 1 szkoła półwyższa oraz 1 szkoła wyższa 
[3]. Język polski jest obecny w większości kościołów katolickich Wilna i rejonów 
doń przylegających, wileńskim i  solecznickim, także w  nielicznych kościołach 
w rejonie święciańskim, trockim, szyrwinckim i druskiennickim oraz kowieńskim. 
Wprawdzie na niedostatecznym poziomie, ale polskie słowo jest również obecne 
w  bibliotekach utrzymywanych przez państwo litewskie, w  tym w  bibliotekach 
samorządowych [6; 7].

12  Informacja uzyskana od stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
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Internet na Litwie

 Internet na Litwie jest ogólnie dostępny zarówno w wymiarze instytucjonalnym, 
jak i  prywatnym. Według raportu Litewskiego Departamentu Statystyki  
z 2013 roku 75,2% mieszkańców Litwy posiadało komputery, a 73,2% - dostęp do 
Internetu. Blisko 60% użytkowników Internetu (59,7%) korzysta z  internetowych 
komunikatorów (Facebook, Twitter). Aż 66% gospodarstw domowych na Litwie 
posiada komputery a  65% - dostęp do Internetu w  domu. Lepiej rozwinięty jest 
dostęp do Internetu w obszarach miejskich (97,8%) niż w wiejskich (53%). Prawie 
100% gospodarstw domowych na Litwie [8] posiadających komputery korzysta 
z  szerokopasmowego Internetu. Największy wskaźnik osób korzystających 
z  Internetu występuje ze zrozumiałych względów wśród ludzi młodych  
(98% w przedziale wiekowym 16-24 rok życia), najniższy – wśród ludzi starszych  
(15% w przedziale wiekowym 65-74 rok życia). Internet na Litwie jest wykorzystywany 
przede wszystkim do czytania wiadomości,  gazet i  magazynów (91%), do 
poszukiwania informacji (83%), do nauczania (81%), do rozmów telefonicznych 
(76%) oraz do dyskusji (77%) [8]. Statystyka potwierdza tylko, że Internet na Litwie 
jest ważnym medium informacyjnym i komunikacyjnym. Bez cienia wątpliwości, 
możemy powiedzieć, że z Internetu korzystają na Litwie wszyscy, bez względu na 
wiek, na płeć, na narodowość, na pozycję społeczną, wykształcenie i  inne cechy 
społeczno-demograficzne.

Media internetowe mniejszości polskiej na Litwie

 Na Litwie działa ok. 105 polskich organizacji i  instytucji. Większość z  nich 
(54) posiada własne strony internetowe, natomiast 37 organizacji nie jest w  ogóle 
obecna w  Internecie, 2 dysponują wyłącznie swoimi profilami na Facebooku, 
a  12 – internetowymi adresami pocztowymi. Obecność mniejszości polskiej na 
Litwie w  Internecie jest bardzo zróżnicowana tak pod względem formalnym, 
jak i  rzeczowym. Swoje strony internetowe posiadają podmioty o  bardzo różnej 
proweniencji. Najwięcej jest organizacji, towarzystw i  stowarzyszeń (10). Silną 
grupę stanowią media internetowe (7) oraz grupy artystyczne (9). Mniej liczną, 
lecz ważną z punktu widzenia funkcjonowania społeczności polskiej niszę tworzą 
wortale edukacyjne (4) oraz media drukowane i elektroniczne (7). Swoją obecność 
w Internecie zaznaczają również polskie placówki kulturalne, oświatowe, fundacje 
i firmy. A wydawnictwa internetowe mniejszości polskiej? Za źródło wiedzy można 
w zasadzie uznać każde polskie wydawnictwo internetowe. Niewiele z nich jednak 
jest źródłem wiedzy aktualnej i  wielotematycznej, przynoszącej całe spektrum 
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wiadomości na temat życia mniejszości polskiej na Litwie i szerzej na temat samej 
Litwy. Funkcję tę pełnią polskie portale informacyjne L24.lt [14], Wilnoteka [31] oraz 
Radio „Znad Wilii” [22]. Cennym źródłem informacji jest również portal szkolny 
Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie [20], informujący szczegółowo o tamtejszych 
polskich placówkach szkolnych. Wspomniane wyżej zadanie spełniają niewątpliwie 
Wilnoteka oraz Wilnopedia [30] – encyklopedia wiedzy o Litwie,  a także Archiwum 
Wileńskie [9]. Ciekawa, bardzo specjalistyczna strona internetowa należy również 
do Europejskiej Fundacji Praw Człowieka [5]. 

 Oceniając strony internetowe mniejszości polskiej na Litwie ze względu na 
znaczenie danych instytucji czy organizacji, na plan pierwszy wypada wysunąć 
stronę Domu Kultury Polskiej, ZPL i AWPL. Natomiast fora internetowe występują 
tylko w  kilku wydawnictwach: L24lt, Wilnoteka, „Kurier Wileński” [13] i  Radio 
„Znad Wilii”.

Środowisko badawcze - wyniki badań

 Badaniami objęto dwa portale informacyjne: „Delfi.lt” i  „Kurier Wileński”. 
Wybrane zostały portale największe, najbardziej popularne i zarazem zamieszczające 
najwięcej materiałów dotyczących stosunków polsko-litewskich. Dodatkową 
okolicznością uzasadniającą ten wybór był fakt, że oba portale prowadzone są w języku 
polskim, przy czym w przypadku „Kuriera Wileńskiego” jest to podstawowy i jedyny 
język publikowanych tekstów i  komentarzy. Natomiast w  odniesieniu do Delfi.lt 
język polski jest jedną z czterech wersji językowych portalu (istnieje wersja litewska, 
rosyjska, polska, angielska). Do analizy wybrano ogółem 7 tekstów, w tym 5 z „Kuriera 
Wileńskiego” oraz 2 z „Delfi.lt”. Wybrane zostały teksty o zróżnicowanej treści – zob. 
Wykaz analizowanych tekstów internetowych – poruszające kwestie stosunków 
językowych na Wileńszczyźnie, kwestie stosunków polsko-litewskich (także  pomiędzy 
władzami). Wśród uwzględnionych tekstów znalazł się jeden obrazujący stosunek 
litewskich elit politycznych do Polaków, jeden – na temat polsko-litewskiej współpracy 
wojskowej, jeden – ukazujący walkę mniejszości polskiej z dyskryminacyjnymi wobec 
niej praktykami władz litewskich oraz dwa teksty ukazujące nastawienie Litwinów 
do polskości. Zdecydowaną większość stanowią teksty poruszające problematykę 
współczesną. Aby jednak wykazać, że historia również stanowi element różniący 
Polaków i  Litwinów, wybrano jeden tekst stricte historyczny. Cechą wspólną 
wszystkich tekstów jest ich silny ładunek emocjonalny. Żaden z poruszanych tematów 
nie ma charakteru neutralnego, każdy z tekstów wywołuje, a wręcz zmusza do zajęcia 
stanowiska wobec podejmowanych problemów.
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 Zebrany materiał wyjściowy został poddany sortowaniu. Sortowanie polegało na 
pogrupowaniu wszystkich wypowiedzi według ich treści w dowolną liczbę kategorii 
z dwoma  zastrzeżeniami. Po pierwsze, wypowiedzi nie powinny być kategoryzowane 
ze względu na grupę do której były skierowane. Po drugie, wypowiedzi powinny 
ujawniać całe spektrum emocjonalne - od pozytywnych, poprzez neutralne, do 
zdecydowanie negatywnych. Pośród siedmiu wybranych do celów badawczych 
tekstów, udało się wyodrębnić 7 głównych kategorii, ujawniających typowe postawy, 
poglądy i przekonania internautów – zob. Tabela 1. 

Tab. 1. Kategorie tekstów dotyczących stosunków polsko-litewskich, opublikowanych 
na portalach informacyjnych: „Kuriera Wileńskiego” i Delfi.lt

Lp. Kategorie tekstów dotyczących stosunków polsko-litewskich

1. Nieprzyjazne określenia pod adresem Litwinów,  
litewskich władzy i litewskiego państwa

2. Dyskryminacja i prześladowania Polaków
3. Odsyłacze historyczne
4. Negatywne określenia pod adresem Polski i polskiej władzy
5. Nawoływanie do kontrakcji/retorsji
6. Głosy pojednawcze
7. Określenia wulgarne i obraźliwe

Źródło: „Kurier Wileński”. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:  
http://www.kurierwilenski.lt; Delfi.lt. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://pl.delfi.lt/

 Wypowiedzi obracają się generalnie wokół stosunków polsko-litewskich i noszą 
w sobie silne piętno niechęci, nieufności, a nawet wrogości. Ujawnia się to zwłaszcza 
w kategoriach, w których punktem ciężkości są oskarżenia Polaków pod adresem 
Litwinów jako nacji oraz pod adresem władz litewskich. Wypowiedzi te są pełne 
uprzedzeń i negatywnych sformułowań. Kategorie te opisują negatywne zachowania 
i postawy Litwinów w stosunku do Polaków, w szczególności wrogość, szowinizm, 
antypolonizm i  ksenofobię. W  tej kategorii podawane są liczne przykłady 
dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie w  obszarze oświaty, własności, 
używania języka ojczystego, swobód religijnych i  politycznych oraz dostępu do 
pracy i urzędów. Za winnych tego stanu rzeczy internauci uważają przede wszystkim 
Litwinów. Nie brak jednak również wskazań na państwo i  władze polskie jako 
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odpowiedzialnych za pogarszające się z roku na rok położenie mniejszości polskiej 
na Litwie, co uwidacznia się w kategorii „Negatywne określenia pod adresem Polski 
i polskiej władzy”. Internauci w większości dobrze zorientowani w materii stosunków 
polsko-litewskich, w  dużej dozie wyzbyci złudzeń i  nadziei, co do możliwości ich 
poprawy  w drodze dialogu, nawołują do kontrakcji, tzn. represji wobec mniejszości 
litewskiej w Polsce jako minimum upatrując zastosowanie podobnych retorsji, które 
dotykają mniejszość polską na Litwie, w programie maksimum nawołując do sankcji 
ekonomicznych wobec Litwy. W  wypowiedziach internauci koncentrują się na 
teraźniejszości, ale jednocześnie dostrzegają źródło wrogości litewskiej wobec Polaków 
w uwarunkowaniach historycznych – kategoria „Odsyłacze historyczne”. Wprawdzie 
badania mają charakter poznawczy i sondażowy to nietrudno na przykład zauważyć, 
że właściwie nieobecny jest w konwersacji internatów duch dialogu, czy dążenia do 
porozumienia. Głosy pojednania, ewentualnie dostrzegania sprawców współczesnych 
animozji wśród innych (Rosjan) są rzadkie. Wyjątkowo rzadkie są też negatywne 
określenia pod adresem Polski i Polaków ze strony litewskich internatów. Bynajmniej 
nie należy tego brać za dobrą monetę. Internet litewski wręcz kipi od wrogich, czasami 
pełnych nienawiści wypowiedzi pod adresem Polski. W tym przypadku  głównym 
powodem jest bariera językowa, sprawiająca, że Litwini zabierają głos w  dyskusji 
bardzo rzadko, a jeżeli już to czynią, to przeważnie bardzo nieporadną polszczyzną, 
ewentualnie w języku litewskim lub angielskim [11].

 Analiza treści wypowiedzi na temat stosunków polsko-litewskich pozwala 
również na określenie emocjonalnego zabarwienia wypowiedzi. Zdecydowanie 
przeważają wśród wypowiedzi/kategorii określenia obraźliwe, aczkolwiek 
w  zebranym materiale nie ma  lub też występują w  znikomej ilości określenia 
jawnie wrogie, czasami wulgarne, zmierzające do dyskredytacji lub poniżenia 
przeciwnika. W celu zilustrowania poszczególnych kategorii, podajemy niżej wybór 
charakterystycznych wypowiedzi.

Kategoria: Nieprzyjazne określenia pod adresem Litwinów,  
litewskich władz i litewskiego państwa

Eva: Takiego prymitywnego państwa litewskiego nie ma w Europie. Debilizm nie zna 
granic. [Socjaldemokraci13]
Rey: Politycy litewscy wszystkich opcji mają wspólny mianownik – genetyczną wrogość 
do polskości. [Socjaldemokraci]
Oleniszki: Nasi rodacy na Litwie są zakładnikami „terrorystów” – nacja szaulisów 
litewskich. [Polska kolejny raz…]

13  W nawiasach podajemy skrót tytułu tekstu.
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Lubomir: Istotą Lietuvy jest antypolonizm. [Polska kolejny raz…]
Kris: Oglądałem wręczenie Nagrody Solidarności dla Mustafy Dżemilewa i w pewnym 
momencie kamera zatrzymała się niezbyt przyjemnym obliczu towarzyszki 
Grybauskaite. Kto ją tam wpuścił? [Polska wrogiem…]
Europa nie jest ani mitem, ani abstrakcją. Lietuva – sztuczny twór wykreowany 
przez Jana Basanowicza vel Jonasa Basanovićiusa, z  dnia na dzień musi poddać 
się procesom cywilizacyjnym. W  Europie szacunek dla mniejszości narodowych to 
obowiązujący standard a nie widzimisię tych czy innych uzurpatorów. Jeżeli Lietuva 
tego nie zrozumie, to może okazać się, że rozumie to Europa, która Lietuvisów 
zaczyna traktować jako narodową mniejszość tolerancyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Rzeczypospolitej Narodów Europy Wschodniej. 
[AWPL do ostatniego…]

Kategoria: Dyskryminacja i prześladowania Polaków

Jur: Ze strony litewskiej nie ma nawet deklaracji terminu rozwiązania tych praw 
podstawowych, takich jak prawo do używania języka polskiego, prawa do własności 
ziemi. [Apel Polaków…]
Znad Solczy: Litwini robią wszystko, żeby Polacy ze wstrętem patrzyli na Litwę, by 
uważali ja za wiedźmę, a nie matkę […]. [Socjaldemokraci] 

Kategoria: Odsyłacze historyczne

Jur: Historycy litewscy piszą propagandowe bujdy na łamach litewskości tych ziem                      
i wysuwają teorie kłamliwe wbrew istniejącym dowodom. [Polska wrogiem…]
LT-PL: Lietuviski ruch narodowy powstał w  wyniku działań ochrany carskiej 
i wywiadu kajzerowskich Niemiec. [Polska kolejny raz…]
Co innego kolaborować (nawet przyjmując twoją wersję), a  co innego mordować. 
Liczby dotyczące mordów w Ponarach i w  ramach pogromu kowieńskiego mówią 
same za siebie. Nie zrównoważysz ich żadnymi zbrodniami z  udziałem Polaków. 
Do tego wszystkiego porównaj potencjał ludnościowy narodu polskiego i  narodu 
litewskiego. Mniej więcej 2,5 miliona Litwinów miało na sumieniu zasadniczy 
współudział w wymordowaniu 100 tysięcy Żydów w Ponarach oraz wyłączny udział 
w zamordowaniu około 3,5 tysiąca Żydów w Kownie. To zresztą nie wszystko, bo 
był jeszcze wyłączny udział lub zasadniczy współudział w wymordowaniu Żydów 
litewskich spoza Wilna i Kowna. I jak można to porównywać do niewielkich, jeśli 
chodzi o  liczbę ofiar, zbrodni z  udziałem Polaków, których było wtedy około 25 
milionów? Nie chcecie, nie potraficie przyznać się do tego, że wasi współplemieńcy 
dokonali w  czasie II wojny światowej potwornych zbrodni na masową skalę. 
Szukacie winnych wśród obcych, szukacie przykładów zbrodni popełnianych 
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przez przedstawicieli innych narodów, a  sami uważacie siebie za niewinnych.  
[70. rocznica operacji AK „Ostra Brama”]

Kategoria: Negatywne określenia pod adresem Polski i polskiej władzy

Asia: Rządy Tuska i  Komoruskiego [prezydenta Komorowskiego – ZG] prowadzą 
Polskę do ruiny […]. [Polska wrogiem…]
Wereszko: Polską obecnie rządzi antypolska mafia, inaczej: zorganizowana zbrojna 
grupa przestępcza, członkiem tej grupy jest m.in. Radek Sikorski – wystarczy 
posłuchać taśm. Czyim agentem, angielskim, niemieckim, izraelskim (żona Żydówka) 
czy ruskim, jest Radek? Tego nie wiemy. Na pewno nie POLSKIM. Oprócz Radka 
w antypolskiej mafii są: cały rząd RP razem z Niemcem Tuskiem na czele. […] Donald 
zabezpiecza interesy Makrelia [kanclerza Niemiec Angeli Merkel – ZG] Komorowski 
ruskiego Putlera. Kondominium. Podsumowując: rządzą „k…y i  złodzieje”. [Apel 
Polaków do Niemiec o obronę praw mniejszości]

Kategoria: Nawoływanie do kontrakcji/retorsji wobec Litwy

Józef III: Wycofać wszystkie polskie myśliwce z Szawli, sprzedać Możejki Gazpromowi, 
zredukować naukę języka litewskiego w Puńsku, zmniejszyć dotacje na organizacje 
litewskie  w  RP, wprowadzić zapisy nazwisk po polsku oraz napisy miejscowości 
na Sejneńszczyźnie, karać za wywieszanie flagi litewskiej na domach prywatnych. 
[Polska wrogiem…]
Fass: Zaniechać mostu energetycznego. [Polska wrogiem…]
Egmuk: Obowiązkowa nauka litewskiego w  Białymstoku; litewski na pierwszym 
miejscu w nazewnictwie [ironicznie]. [Polska wrogiem…]
Adalbert: Po ch… my się z  tymi gnojami wdajemy w  interesy? Wysłać tam Grom, 
ze 100 leopardów i F16 i zrobić raz na zawsze porządek w tym burdelu […] [Polska 
wrogiem…]

Kategoria: Głosy pojednawcze

Piotr: Ani Polska, ani Polacy nie są wrogami Litwy. Władza może robić głupoty […] 
Nie ma wrogów miedzy nami […][ Polska jest wrogiem…]
Klaudia: Osobiście byłam na wycieczce na Litwie z  dużą grupą (byliśmy 2 tyg. 
w  Wilnie). Nie wiem kto powymyślał że Litwini nie lubią polaków [oryginalna 
pisownia –ZG]. Wszyscy byli dla nas bardzo mili przez te 2 tyg. nie było żadnego 
incydentu, żebyśmy mogli powiedzieć ze nas ktoś nie akceptuje bo jesteśmy z Polski. 
Ale cóż. Stereotypy zawsze będą. [ Polska jest wrogiem…]

Zdzislaw Gębołyś - Pomiędzy zrozumieniem a nienawiścią. Portale internetowe polskie i litewskie na Litwie. 
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Kategoria: Określenia wulgarne i obraźliwe

qzenek...234 i jesteś debilu zgnębioną to ty masz d…. zas……u. [Kiedy przyjeżdżasz 
do naszego miasta]
Andrzej: Ukąsiła gadzina Litwina, i  zdechła gadzina od jadu Litwina. 
[Socjaldemokraci]

Obraz Polski i Polaków na Litwie

 Z  przeprowadzonych badań może się jawić dość jednostronny obraz 
socjologiczny, z  przeważającymi uczuciami negatywnymi Polaków i  Litwinów 
względem siebie, z  pokładami niechęci, a  czasami nawet nienawiści, podłożem 
której jest w  coraz mniejszym stopniu historia, a  w  coraz większym stopniu 
współczesne stosunki, dla których przeszłość jest tylko „tanim” pretekstem. 
Kumulacja niechęci, złych emocji wynika  również z doboru tematów wypowiedzi, 
prowokujących wręcz do jednoznacznych, wartościujących postaw. Gdybyśmy 
wybrali do materiału badawczego wypowiedzi o  modzie, o  kulinariach, albo 
o  sporcie, zapewne byłoby w  nich mniej zacietrzewienia, a  więcej zrozumienia. 
Tak, czy owak, należy sobie zadać pytania, czy z  jednej strony obraz Litwinów 
w  oczach Polaków i  na odwrót Polaków w  oczach Litwinów jest rzeczywiście 
pełen uprzedzeń, resentymentów, czy też jest to margines w naszych wzajemnych 
stosunkach. Odpowiedzi na te pytania, choćby częściowe dają wyniki badań 
socjologicznych, kasując na poziomy wzajemnej sympatii, czy antypatii, poziom 
wzajemnej akceptacji wobec języka, kultury, tradycji.

Litwini o Polakach, Polacy o Litwinach

Badania polskie

 Pierwsze badania na ten temat przeprowadzono prawdopodobnie w Polsce i na 
Litwie w 1995 roku [18]. Ujawniły one stosunkowo niski poziom sympatii Polaków 
wobec Litwinów (25,6%), niewielki poziom niechęci (4,25%) oraz stosunkowo 
wysoki poziom obojętności (68,9%). Potwierdzają te konstatacje rokrocznie 
przeprowadzane badania CBOS. W 2012 roku odpowiednio 32% Polaków darzyło 
Litwinów sympatią, tyle samo odnosiło się do nich z  obojętnością, a  aż 25% 
z niechęcią [26]. Poziom sympatii na przestrzeni ostatnich 15 lat podlega pewnej 
fluktuacji, aczkolwiek da się zaobserwować pewien spadek sympatii, po wzroście na 
początku XXI wieku. Poziom niechęci zdaje się również spadać, aczkolwiek nadal 
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jest dość wysoki (25%). Badania z 1995 roku wykazały z kolei spory poziom sympatii 
Litwinów wobec Polaków (33,1%), niemały poziom obojętności (46,5%) i niewielki 
poziom niechęci (11,5%) [18]. Bardziej pogłębione badania opinii społecznej na 
temat wizerunku Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce zostały przeprowadzone 
na zlecenie Ambasady RP  w  Wilnie w  2012 roku [1], pod kierunkiem  
prof. Grużewskiego, dyrektora Litewskiego Instytutu Badań Społecznych i Pracy. 
Badania przeprowadzone przez grupę Grużewskiego wykazały, iż mimo tego, 
że w litewskich mediach nadal dominuje negatywny obraza Polaka, a większość 
Litwinów (68%) informacje o  Polsce i  Polakach czerpie z  litewskojęzycznych 
mediów, to jednak w społeczeństwie litewskim wizerunek Polaka jest pozytywny. 
Polacy, zdaniem mieszkańców Litwy, są osobami religijnymi, skutecznymi, 
wykształconymi, nowoczesnymi, wesołymi, pracowitymi, zadbanymi. Tylko 13% 
Litwinów nie chciałoby Polaka za sąsiada, 12% nie chciałoby z  nim pracować, 
a 26% Litwinów nie chciałoby małżeństwa swoich dzieci z Polakami. Interesujące, 
że odsetek niechętnych Polakom osób znacznie spada wśród tych Litwinów, którzy 
mają Polaka/ów w swoim otoczeniu (odpowiednio do 10, 8 i 17%). Nie lubimy tego, 
czego… nie znamy. 61% Litwinów nigdy w życiu nie spotkało żadnego Polaka, 67% 
nigdy nie było w Polsce, 44% nic nie wie o Polakach i Polsce, i nie chcą niczego 
się na ich temat dowiedzieć. W  2012 r. niechęć zamieszkiwania w  sąsiedztwie 
z  Polakami wzrosła do 13%, w  roku 2009 odsetek ten wynosił 9,3%, zaś  
w 2005 r. - 12%.

 Paradoksalnie rzecz biorąc, wbrew obiegowym opiniom, mieszkańcy Litwy 
pozytywnie oceniają też Polskę jako państwo. Tylko 5% ma o Polsce złe zdanie. Ich 
zdaniem dla Litwy Polska jest przede wszystkim najbliższym sąsiadem,  ważnym 
partnerem politycznym na arenie międzynarodowej (74%), w  dziedzinach 
bezpieczeństwa międzynarodowego (70%) oraz współpracy energetycznej (59%). 
71% badanych Litwinów zadeklarowało, że warunki życia w  Polsce są lepsze niż 
na Litwie, a  57% uznało, że w  Polsce są także lepsze warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Co prawda tylko jedna trzecia mieszkańców Litwy jest 
zdania, że obecne stosunki litewsko – polskie są dobre, a  Polska jest państwem 
przyjaznym Litwie. 70% badanych powiedziało, że się nie interesuje – w ogóle lub 
prawie –  polityką dotyczącą stosunków polsko-litewskich lub Polaków na Litwie.

 Badacze poprosili 30 litewskich Polaków o ocenę Polaków na Litwie, stosunków 
polsko-litewskich, wspólnej historii i Polski. Wynika z nich, co następuje. Większość 
litewskich Polaków utożsamia się z  Litwą, natomiast znacznie rzadziej z  Polską, 
regionem krajów bałtyckich lub Europą. Polacy są optymistami, jeśli chodzi 
o przyszłość stosunków polsko-litewskich, nadzieję na poprawę relacji wiążą z nową 

Zdzislaw Gębołyś - Pomiędzy zrozumieniem a nienawiścią. Portale internetowe polskie i litewskie na Litwie. 
Rozeznanie wstępne 



37

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

większością rządzącą, młodzieżą, zrozumieniem dla potrzeby dobrosąsiedzkich 
stosunków i  postulatów mniejszości narodowych; postulują też by media więcej 
uwagi poświęcały łamaniu krzywdzących stereotypów i mitów. Większość badanych 
miejscowych Polaków powiedziała, że na poziomie stosunków osobistych nie ma 
żadnych problemów z Litwinami, a ich relacje są oceniane przez respondentów jako 
dobre, bliskie, ciepłe, przyjacielskie. Natomiast większość pytanych odpowiedziała, 
że dyskryminacja jednak istnieje na poziomie relacji między polskim i  litewskim 
narodem. Jako przykłady dyskryminacji Polacy podawali sprawy oświaty (w związku 
z nowelizacja Ustawy o oświacie), pisowni nazwisk i nazw topograficznych, zwrotu 
ziemi [1].

Badania litewskie

 Niestety nie udało się odnaleźć, ani stwierdzić, czy na Litwie prowadzone 
są analogiczne do polskich badania sondażowe. W  2014 roku na zamówienie 
portalu Delfi.lt spółka „Sprinter Tyrmai”: wykonała badanie opinii publicznej, 
które pokazało, iż najbardziej wrogim względem Litwy państwem jest Rosja 
(72,5%), a na drugim miejscu znajduje się Polska (26,8%). Wśród przyjaciół Litwini 
wymieniali na pierwszym miejscu kraje bałtyckie (71,4%). Polska znalazła się na  
3 miejscu z wynikiem 12,6%. W stosunku do podobnych badań przeprowadzonych  
w 2006 roku oznacza to wyraźny regres. W 2006 roku Polskę uznało za przyjazne 
państwo 55,4% respondentów [17]. Litwini o Polakach wiedzą mniej niż o życiu na 
Marsie. Nowy litewski portal informacyjny ma to zmienić. Choć na Litwie mieszka 
ponad 200 tys. Polaków (6,6% mieszkańców), to „Litwini o Polakach wiedzą mniej 
niż o życiu na Marsie” - napisał  portal polskiej rozgłośni w Wilnie Radia Znad Wilii  
(zw.lt), cytując litewskiego publicystę Rimvydasa Valatkę. „Litwini nie znają i nie 
chcą poznać swoich współobywateli Polaków, a  władza ich do tego nie  zachęca” 
- uważa Valatka. Wskazuje,  że Litwini budują obraz Polaków na podstawie 
wypowiedzi takich antypolskich działaczy, jak Gintaras Songaila, czy Romualdas 
Ozolas oraz na oświadczeniach Waldemara  Tomaszewskiego - przewodniczącego 
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Zdaniem publicysty, jednym ze sposobów na 
lepsze wzajemne poznanie byłoby wprowadzenie nauczanie w szkołach litewskich 
języka polskiego. Valatka zastanawia się, dlaczego praktycznie we wszystkich 
szkołach na Litwie jest wykładany język rosyjski i w żadnej, poza szkołami polskimi, 
nie jest   wykładany  polski. Jego zdaniem znajomość języka polskiego od razu 
zlikwidowałaby większość barier wynikających głównie z niewiedzy, uważa litewski 
publicysta [29].
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Co dalej, albo działania prawne zmierzające do ukrócenia 
mowy nienawiści w Internecie

 Przedstawione i omówione przez autora wyniki badań stoją niejako w opozycji 
do rezultatów badań eksperckich i  sondażowych dotyczących wizerunku Polaków 
i Litwinów w Internecie. Bynajmniej nie ma w tym sprzeczności i nie dowodzi błędów, 
czy braków z  jednej lub drugiej strony. To raczej efekt przyjęcia innej metodologii 
badawczej oraz  innej zawartości i  innych celów stawianych w  tych badaniach. 
Analiza opinii, poglądów zawartych w wypowiedziach zamieszczanych na portalach 
internetowych, jakkolwiek badania miały charakter wstępny, sondażowy, prowadzi 
do kilku wniosków. Po pierwsze Internet stał się pełnoprawnym, obok naturalnego, 
środowiskiem kontaktów polsko-litewskich. Z pewnych względów, pomimo zniesienia 
barier granicznych, w  tym zaprowadzenia swobody podróżowania, kontakty 
w Internecie są częstsze, bardziej intensywne i paradoksalnie bardziej otwarte (szczere) 
aniżeli oficjalne, nieoficjalne, a nawet sąsiedzkie kontakty przedstawicieli obu nacji. 
Internet eliminuje nie tylko bariery fizyczne, ale również psychologiczne. Niestety, jak 
potwierdzają nasze badania, Internet nie eliminuje barier językowych, a te są jednym 
z ważniejszych ograniczeń w porozumiewaniu się. Podstawową przeszkodą w polsko-
litewskich kontaktach internetowych jest nieznajomość lub słaba znajomość języka 
polskiego wśród Litwinów oraz języka litewskiego wśród Polaków (zwłaszcza wśród 
internautów z Polski). Niestety nie kompensuje tej niedogodności współczesna lingua 
franca, czyli język angielski. Pojawia się on bardzo rzadko jako medium komunikacji 
językowej pomiędzy Polakami i Litwinami.

 To tłumaczyłoby poniekąd dość homogeniczne środowisko badawcze, w  ponad 
90% składające się z  samych Polaków, pomimo faktu, iż przedmiot dyskusji musi 
siłą rzeczy prowadzić do przedstawienia własnego punktu widzenia, a  nawet do 
polaryzacji stanowisk. Dowodem, że internauci litewscy chętnie i często wypowiadają 
się w  materii stosunków polsko-litewskich jest ten sam portal internetowy Delfi.lt 
w wersji litewskiej, gdzie tematyka polsko-litewska jest obecna i chętnie komentowana, 
a gdzie, z kolei, z podobnych co wyżej powodów, nie dochodzi do wymiany poglądów 
polsko-litewskich [11; 15].  Eksploracja i analiza zgromadzonego materiału prowadzi 
do innego, niemniej istotnego odkrycia. Portale polsko-litewskie w  nieznacznym 
tylko stopniu służą do przełamywania istniejących barier i stereotypów, a w jeszcze 
mniejszym stopniu – do poszukiwania zrozumienia. Polsko-litewskie spotkania 
internetowe utrudniają istniejące bariery, stereotypy i  uprzedzenia. Widać to 
wyraźnie w  komentarzach do współczesnych i  historycznych zdarzeń. Zresztą 
jedne z drugimi przeplatają się a historia jest z reguły odnośnikiem do wyjaśniania 
przyczyn nieprzyjaznych kroków, a  nawet wrogości. Od miłości do nienawiści 
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jeden krok. Jeszcze bliżej od wrogości do nienawiści. Nie wdawaliśmy się w  naszej 
analizie w  dość skomplikowane rozważania filologiczne i  prawne, mające wykazać 
czy mowa internautów wyczerpuje znamiona mowy nienawiści. Naszym zdaniem 
tak nie jest w opisywanych przypadkach, jeżeli przyjąć, że zamieszczane komentarze 
miałyby nawoływać do nienawiści, dyskryminacji, czy nawet do przemocy na tle 
narodowościowym. Takich wypowiedzi nie znaleźliśmy. Można co najwyżej mówić 
(twierdzić) o komentarzach szkalujących, wyszydzających, akcentujących negatywny 
wizerunek. Na ile są to wypowiedzi mające charakter działań naruszających porządek 
prawny, a na ile mieszczą się w granicach prawa, pozostawilibyśmy to do ekspertyz 
językowych i prawnych. Jest faktem, że propagowanie tak w Polsce, jak i na Litwie 
nienawiści w Internecie, na gruncie obowiązującego porządku prawnego jest ścigane 
z litery prawa. Jak się nam wydaje, jedni i drudzy, tj. językoznawcy i juryści mieliby 
jednak problemy z  jednoznaczną kwalifikacją inkryminowanych komentarzy jako 
niezgodnych z  prawem. Większość zamieszczanych komentarzy ogranicza się 
do negatywnych skojarzeń i  określeń, a  samo nawoływanie do „symetrycznego” 
przeciwdziałania, czy rewanżu wobec strony litewskiej w  odpowiedzi na jej 
nieprzyjazne wobec mniejszości polskiej kroki, czy wręcz wrogie, antypolskie akty, 
nie jest samo w sobie ani groźbą karalną, ani nawoływaniem do przestępstwa.

 Jak zauważyliśmy, przeprowadzone badania, a  zwłaszcza osiągnięte wyniki, 
występują w pewnym kontraście do ustaleń, eksperckich badań socjologicznych. Te 
drugie przynoszą raczej pozytywny wizerunek Polaków wśród Litwinów, zwłaszcza  
badania jakościowe. Badania kwantytatywne, sprowadzające się do prostej odpowiedzi, 
czy lubisz Polaka (Litwina), czy nie, pokazują niemały ładunek negatywny, a jeszcze 
większy ładunek obojętności we wzajemnych stosunkach. Tu można odwołać się jeszcze 
raz do bon motu publicysty litewskiego Remigijusa Valatki, który w komentarzu do 
badania socjologicznego na temat wizerunku Polaków wśród Litwinów, odrzekł, iż 
„współcześni Litwini wiedzą więcej o życiu na Marsie, niż o Polakach” [29]. Czyż nie 
może to dziwić, zważywszy bezpośrednie sąsiedztwo oraz kilkusetletnie związki 
historyczne i polityczne? Tym bardziej jest to zaskakujące, ponieważ Polacy i Litwini na 
Litwie często ze sobą pracują, często się odwiedzają, nie mówiąc już o znajomościach, 
o przyjaźniach, a nawet o polsko-litewskich małżeństwach. 

 Polsko-litewskie stosunki nadal silnie obarczone są przeszłością, a zwłaszcza tą 
najbliższą, sięgającą okresu międzywojennego. Przeszłość zdaje się też być swego 
rodzaju filtrem przez który jedni i drudzy patrzą na siebie. Przeszłość jest jednak 
coraz częściej wypierana przez współczesne zdarzenia. Na negatywny kształt 
stosunków polsko-litewskich składają się bowiem dyskryminacyjne działania władz 
litewskich wobec mniejszości polskiej na Litwie w kilku podstawowych obszarach:
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1. językowe – utrudnianie, a  nawet uniemożliwianie posługiwania się językiem 
ojczystym (polskim) w  życiu publicznym, także w  obszarach, gdzie Polacy 
stanowią większość,

2. oświata – administracyjne, organizacyjne i  finansowe szykanowanie szkół 
z polskim językiem nauczania,

3. majątkowe – nieuczciwy system zwrotu skonfiskowanej w czasach radzieckich 
ziemi,

4. prawne – zniekształcanie polskich imion i nazwisk,
5. polityczne – utrudnianie swobodnego wyboru przedstawicieli do organów władz,
6. społeczne – niesprawiedliwe przyznawanie funduszy na rozwój kultury [23].

 Czynnikiem potęgującym te niekorzystne zjawiska jest często wroga, nieprzyjazna 
i  szowinistyczna propaganda w  mediach oraz w  wypowiedziach wielu osobistości 
życia politycznego i  społecznego Litwy, na czele z  prezydentem i  premierem, 
odmawiająca Polakom prawa do polskiej identyfikacji narodowej. Badania środowiska 
internetowego polsko-litewskiego potwierdzają ten fakt, jednak można go lepiej 
zrozumieć w kontekście prowadzonego od kilku lat monitoringu mowy nienawiści 
litewskiego Internetu, prowadzonego przez Europejską Fundację Praw Człowieka. 
Systematyczne śledzenie i wyłapywanie komentarzy nawołujących do przestępstw na tle 
narodowościowych, kierowanie zawiadomień do prokuratury, doprowadziło do kilku 
wyroków skazujących litewskich internautów [32]. Jak się wydaje wyraźnie stępiło to 
ostrze wypowiedzi zamieszczanych w Internecie. Być może to również skłoniło zarząd 
portalu Delfi.lt do wyświetlania pełnych numerów IP internautów zabierających 
głos w  dyskusjach [4]. Można sądzić, że ma to pewien wpływ na powściągliwość 
w  wypowiedziach tak polskich, jak i  litewskich internautów zabierających głos 
w  kwestii stosunków polsko-litewskich. Nadal jednak w  komunikacji internetowej 
dominuje wrogość, czasami nienawiść, rzadko zrozumienie. Nie lepiej jest zresztą 
na „otwartej”, nieinternetowej przestrzeni, o  czym świadczy np. rozwieszenie 
antylitewskiego transparentu przez kibiców piłkarskich „Lecha” Poznań [28].

Wykaz analizowanych tekstów internetowych

[1]. 70. rocznica operacji AK „Ostra Brama”. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://pl.delfi.lt/kultura/kultura/70-rocznica-operacji-ak-ostra-brama.d?id=65183379. 
Stan z dnia 14.09.2014.

[2]. Apel Polaków do Niemiec o obronę praw mniejszości. [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://kurierwilenski.lt/2014/06/25/apel-polakow-do-niemiec-o-
obrone-praw-mniejszosci/#comments. Stan z dnia 14.09.2014.
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[3]. AWPL do ostatniego broni swoich wiceministrów. [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu:  http://kurierwilenski.lt/2014/07/22/awpl-do-ostatniego-broni-
swoich-wiceministrow/. Stan z dnia 14.09.2014.

[4]. „Kiedy przyjeżdżasz do naszego miasta, ten swój ptasi język możesz zapomnieć”, 
czyli przygoda Kownianki w Wilnie. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:   
http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/kiedy-przyjezdzasz-do-naszego-miasta-ten-
swoj-ptasi-jezyk-mozesz-zapomniec-czyli-przygoda-kownianki-w-wilnie. Stan 
z dnia 14.09.2014.

[5]. Polska jest wrogiem dla co czwartego Litwina. [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://kurierwilenski.lt/2014/06/02/polska-jest-wrogiem-dla-co-
czwartego-litwina/. Stan  z dnia 14.09.2014.

[6]. Polska kolejny raz pomaga Litwie w  zagrożeniu. [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://kurierwilenski.lt/2014/05/27/polska-kolejny-raz-pomaga-
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[7]. Socjaldemokraci i  konserwatyści wspólnie przeciwko Polakom. [Dokument 
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socjaldemokraci-i-konserwatysci-wspolnie-przeciwko-polakom/. Stan z  dnia 
14.09.2014.
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Ekologiczna jakość przestrzeni informacyjnej.  
Funkcje i zadania informacji na stronach 

internetowych w kontekście standaryzacji

 W  sytuacji wielu możliwości technicznych i  łatwego dostępu do informacji 
budowa serwisu internetowego wydaje się niezbyt skomplikowana. W rzeczywistości 
jednak, czy stworzenie strony internetowej jest takie proste? Czy twórcy stron 
internetowych posiadają odpowiednią wiedzę na temat standardów tworzenia tego 
rodzaju produktów, które stanowić powinny rzetelne źródło informacji i wiedzy?

 Zasadniczym celem artykułu jest odpowiedź na powyższe pytania oraz zwrócenie 
uwagi na znaczenie stosowania sformułowanych standardów w  tym zakresie a  także 
zasygnalizowanie udziału ekologii informacji, jako multidyscyplinarnej dziedziny 
wiedzy w budowaniu społecznej odpowiedzialności za jakość przestrzeni informacyjnej.

Jakość przestrzeni informacyjnej na stronach internetowych 

 Pojęcie przestrzeni informacyjnej zależne jest od kontekstu, dyscypliny 
naukowej i  rodzaju prowadzonych badań. W  związku z  tym, termin ten posiada 
wiele interpretacji. Cliff McKnight definiuje przestrzeń informacyjną, jako pewną 
przestrzeń informacji – obiektów (rzeczywistych bądź wirtualnych), którą dana 
osoba może wykorzystać do realizacji własnych celów [18]. Inną interpretację 
przedstawia David Benyon, traktując przestrzeń informacyjną jako rzeczywistą 
relację człowiek – komputer (HCI – human – computer interaction), jednocześnie 
podkreślając, że od starannie zaprojektowanego systemu informacji zależy jakość, 
skutki działań człowieka, a w szczególności sposoby poruszania się (nawigowania) 
po przestrzeni informacyjnej [1]. Odwołując się do środowiska internetowego 
można odnieść to wyobrażenie do strony internetowej, traktując ją jako przedmiot, 
który wpływa na odbiór i pewnego rodzaju reakcje jej użytkowników. Przestrzeń 
informacyjna strony internetowej powinna być w taki sposób skonstruowana, aby 
zaspokoić sprecyzowane potrzeby informacyjne odbiorcy. 



45

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

 Przestrzeń informacyjna może też być rozumiana, jako abstrakcyjne pojęcie 
całej wiedzy, doświadczenia i informacji dostępnej w Sieci. Te zaś informacje można 
zdefiniować jako, wszystko to, co stanowi zmianę ludzkiej świadomości. Tego 
rodzaju przestrzeń powinna reprezentować określoną jakość, łącząc w sobie, z jednej 
strony wymagania skomplikowanej standaryzacji, z drugiej natomiast dostępność 
i  prostotę w  korzystaniu. Zagadnienia związane z  tym obszarem problemowym 
zostaną przedstawione w dalszej części artykułu.

Standaryzacja jakości strony internetowej

 Kategoria jakości najczęściej odnoszona jest do systemu zarządzania 
jakością w  przedsiębiorstwie, tzw. Total Quality Management, gdzie centrum 
zainteresowania skierowane jest na potrzeby klienta, dla którego przedsiębiorstwo, 
instytucja przygotowuje produkt lub usługę, która stanowić powinna spełnienie 
jego oczekiwań. Stan ten bywa osiągnięty, gdy ogół zaplanowanych, systemowych 
działań pozwala na osiągnięcie takiego poziomu obsługi, który w  pełni zadowoli 
klienta [7]. Strona internetowa również stanowi określony produkt, który poprzez 
zamieszczone w  serwisie treści ma zaspokajać potrzeby jej użytkowników – 
odbiorców. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny charakteryzować 
się określoną jakością. Jakość informacji jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, 
ponieważ może ona dla różnych odbiorców znaczyć zupełnie coś innego. Teoretycy 
zajmujący się jakością wyszczególnili atrybuty (cechy, własności) informacji, 
dzięki którym można stwierdzić, że dana informacja stanowi pewną wartość oraz 
charakteryzuje się wysoką jakością. 

 W takim ujęciu jakość to stopień usatysfakcjonowania klienta danym obiektem. 
Ma na to wpływ:
• przydatność (stopień spełnienia wymagań dotyczących przeznaczenia danego 

obiektu, produktu, informacji),
• poprawność (stopień spełnienia wymagań dotyczących sposobu wytworzenia 

obiektu),
• użyteczność albo operatywność, skuteczność (stopień spełnienia określonych 

wymagań użytkownika),
• doznaniowość (stopień spełnienia wymagań doznaniowych),
• opłacalność lub oszczędność, efektywność (stopień spełnienia wymagań 

ekonomicznych) [23, s. 99-100].

 Kolejne ujęcie jakości przedstawiła Wanda Roman,  która zauważyła, iż  
„na pojęcie jakości składa się jakość wyrobu, jakość wzorca oraz jakość wykonania, 
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które dopiero razem ocenione zapewniają całkowitą ocenę jakości” [22, s. 183]. Autorka 
ta podkreśla, że jakość wyrobu  można ocenić na podstawie stopnia zaspokojenia 
potrzeb użytkownika. Jakość wzorca (typu) stanowić będzie wynik poziomu wiedzy 
wykorzystanej do wyprodukowania i udostępnienia informacji (sposób przedstawienia 
struktury informacji: treść, forma, nośnik, kanał informacyjny). Jakość wykonania 
oznaczać będzie zgodność wytworzonych informacji z  cechami określonymi  
np. w normach, przepisach prawnych, czy raportach badania opinii użytkowników.

 Informacja jakościowo „dobra”, to informacja użyteczna, która pozwala 
rozwiązać dany problem. Zestawy cech jakości informacji zawsze uzależnione będą 
od użytkownika informacji, rodzaju informacji, celu i  czasu jej wykorzystania. 
W  procesie udostępniania informacji jakościowo dobrej, twórca informacji 
powinien zwracać uwagę na zapewnienie użytkownikowi informacji relewantnej 
pod względem jego potrzeb informacyjnych. Najczęściej wymieniane atrybuty 
informacji zostały uwzględnione w tabeli 1.

Tab. 1. Atrybuty jakości informacji
Lp. Atrybut Opis
1. Kompletność Czy zakres informacji jest adekwatny do problemu?

2. Dokładność Czy informacja jest wystarczająco precyzyjna i zbieżna 
ze stanem rzeczywistym?

3. Jasność Czy informacja jest zrozumiała dla odbiorcy?

4. Użyteczność Czy informacja jest odpowiednia i ma znaczenie dla 
odbiorcy? Czy da się ją bezpośrednio wykorzystać?

5. Zwięzłość Czy informacja nie zawiera zbędnych elementów, 
niedotyczących problemu?

6. Zgodność Czy informacja wolna jest od sprzeczności lub jest 
zgodna z konwencją?

7. Poprawność Czy informacja wolna jest od błędów i zakłóceń,  
nie jest stronnicza?

8. Aktualność Czy informacja nie jest nieaktualna, przestarzała?

9. Wygoda Czy dostarczanie informacji odpowiada potrzebom                      
i zwyczajom odbiorcy?

10. Terminowość Czy informacja jest przetwarzana i dostarczana 
odpowiednio szybko, bez zbędnych obciążeń?

Wioletta Jachym - Ekologiczna jakość przestrzeni informacyjnej. 
Funkcje i zadania informacji na stronach internetowych w kontekście standaryzacji
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Lp. Atrybut Opis

11. Identyfikowalność/ 
wiarygodność

Czy znane są dane o pochodzeniu informacji                    
(autor, data, itp.)?

12. Interaktywność Czy procesy informacyjne mogą być dostosowane          
przez odbiorcę?

13. Dostępność Czy informacja jest dostępna wtedy, gdy jest 
potrzebna?

14. Bezpieczeństwo Czy informacja jest chroniona przed utratą,                           
jak i nieautoryzowanym dostępem?

15. Utrzymywalność Czy jest możliwość organizowania i uaktualniania 
informacji w toku?

16. Szybkość Czy infrastruktura ma możliwość dostosowania się              
do tempa pracy użytkownika?

Źródło:  GRUDZIEŃ Łukasz. Koncepcja oceny jakości informacji o procesach 
w systemach zarządzania. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p057.pdf

  Poniżej zaprezentowano zestawienie podstawowych cech jakości serwisu 
internetowego, uwzględniające jakość informacji (tabela 2).

Tab. 2. Atrybuty jakości informacji oraz serwisu internetowego
L.p. Atrybut jakości Opis cechy informacji Opis cechy serwisu

1. Relewantność
Informacja jest trafna                     

i odpowiada na potrzeby 
odbiorcy.

Treść serwisu została 
dopasowana do potrzeb 

użytkownika.

2. Aktualność

Informacja jest 
monitorowana, 

uzupełniana, 
zastępowana nowymi 

zmianami.

Serwis jest aktualizowany, 
podawane są daty zamieszczania        

i ostatnich modyfikacji 
informacji zawartych na stronie 

internetowej.
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L.p. Atrybut jakości Opis cechy informacji Opis cechy serwisu

3. Kompletność

Informacja zawiera 
optymalną liczbę 

danych, która 
wystarcza, by móc 

przetworzyć informację           
w konkretną wiedzę; 

poziom szczegółowości 
jest zależny od potrzeb 

odbiorcy.

Informacje na poszczególnych 
stronach, podstronach 

charakteryzuje się 
kompletnością treści. Treść 

stanowi logiczną całość. 
Elementy dodatkowe serwisu, 
takie jak odnośniki, linki do 

innych stron działają poprawnie 
i są aktualne.

4. Spójność Poszczególne elementy, 
dane współgrają ze sobą.

Treść informacji nawiązuje do 
pozostałych elementów serwisu, 

np. grafiki.

5. Dostępność

Informacja jest dostępna 
dla każdego odbiorcy,           

w określonym 
czasie i przestrzeni 

wyznaczonej dla niego 
samego.

Serwis dostępny jest dla 
każdego. Jego budowa, 

zawartość jest dostosowana do 
zdolności spostrzegawczych 

użytkownika.
Strona spełnia podstawowe 

wymagania dostępności, 
w tym m.in.: dostęp do strony 

za pośrednictwem różnych 
przeglądarek, stosowanie 

rozwiązań technologicznych 
do prezentowania informacji        

i poszerzania oferty 
(wykorzystanie baz danych, 
wyszukiwarek, programów 

pocztowych, komunikatorów, 
dostępność serwisu dla osób 

niepełnosprawnych, itp.).

Wioletta Jachym - Ekologiczna jakość przestrzeni informacyjnej. 
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L.p. Atrybut jakości Opis cechy informacji Opis cechy serwisu

6. Odpowiedniość 
formy

Odpowiednia 
prezentacja informacji 

oraz opis do prezentacji 
umożliwiają poprawną 

interpretację, odczyt 
(tekstowy, graficzny).

Właściwa budowa, struktura 
i forma przekazu informacji 

na stronie internetowej 
bezpośrednio wpływa na 

określenie jej jakości. Swoją 
ważną rolę odgrywa nawigacja 
strony, zachowanie równowagi 

pomiędzy formą a treścią, 
wyczucie racjonalnego 

umiaru prezentowanych 
informacji, profesjonalizm, styl 

tekstu, oryginalność grafiki, 
multimediów, a nade wszystko 

spójność poszczególnych 
elementów.

Źródło: Opracowanie własne

 Mając na uwadze wyszczególnione cechy określające jakość serwisu 
internetowego, warto wskazać te rozwiązania, które pozwalają uporządkować 
i ułatwić prace projektowe tym, którzy stoją przed wyzwaniem, jakim jest stworzenie 
jakościowo dobrej strony internetowej. Mowa tu o  standardach, które pozwalają 
na ujednolicenie prac, których celem jest stworzenie nowego produktu w  postaci 
serwisu internetowego.

Wytyczne World Wide Web Consortium

 Standardy nie stanowią wymagań obligatoryjnych dla twórców aplikacji 
internetowych, czy producentów sprzętu komputerowego. Są raczej traktowane 
jako wskazówka jak sprawić, aby nowe produkty, rozwiązania były dostępne dla 
jak największej liczby użytkowników. Stąd powstały standardy przyjęte i stosowane 
przez największych producentów sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i  ich użytkowników, w  tym standard przesyłania dokumentów hipertekstowych  
(http – Hyper Text Transfer Protocol).

 Łatwo można zauważyć, że nie wszyscy twórcy aplikacji internetowych starają 
się tworzyć produkty zgodnie ze standardami. Wynikać to może z niewiedzy lub 
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braku odpowiedzialności za rozpowszechniane w  ten sposób informacje. Dlatego 
Konsorcjum W3C (The World Wide Web Consortium) stworzyło WAI (Web 
Accessibility Initiative) określającą standard tworzenia stron internetowych.

 Konsorcjum W3C zostało powołane w 1994 roku przez Tima Bernersa-Lee, autora 
pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW. Zadaniem tej organizacji jest 
tworzenie wytycznych dotyczących stron internetowych. W  skład Konsorcjum 
wchodzą renomowane firmy, ośrodki naukowe i  instytucje z  całego świata. Unia 
Europejska wskazuje na rekomendacje W3C, jako obowiązujące, uwzględniając ten 
fakt w jednym z głównych dokumentów odnoszącym się do ICT (Information and 
Communication Technologies) – Europejskiej Agendy Cyfrowej, gdzie znajduje się 
jednoznaczny zapis w tej sprawie14. Mimo, iż zalecenia te odnoszą się do podmiotów 
realizujących zadania publiczne, to agencja zachęca do stosowania ich również przez 
inne sektory – sektor biznesu, czy sektor prywatny.

 W  Konsorcjum działają grupy tematyczne zajmujące się wieloma obszarami 
z zakresu dostępności stron internetowych. Najważniejsze dokumenty przygotowane 
przez organizację to:
• Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),
• Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG),
• User Agent Accessibility Guidelines (UAAG).

 Pierwszy, wymieniony dokument dotyczy zasad, jakimi powinien się 
kierować twórca strony WWW, aby przygotować produkt jakościowo dobry 
i maksymalnie dostępny dla użytkowników. Kolejny odnosi się do prac związanych 
z  projektowaniem oprogramowania, które służy do budowy stron internetowych. 
Ostatni z wymienionych omawia standard przeglądarek internetowych.

 Obowiązujące rekomendacje, od roku 2008 w  wersji WCAG 2.0, zostały 
podzielone na cztery grupy:
1. Percepcja – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być 

przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób.
2. Funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą 

być funkcjonalne (powinny pozwalać na interakcję).

14  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i  Komitetu Regionów, Europejska Agencja Cyfrowa, Bruksela, dnia 26.08.2010, 
s. 30: „istnieje również potrzeba wspólnych działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych 
elektronicznych treści dla osób niepełnosprawnych. W  szczególności publiczne strony internetowe 
i usługi internetowe w UE, które są ważne dla pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, powinny zostać 
dostosowane do międzynarodowych standardów dostępności stron internetowych”.

Wioletta Jachym - Ekologiczna jakość przestrzeni informacyjnej. 
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3. Zrozumiałość – treść oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała. 
4. Rzetelność – treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie 

interpretowana przez wielu użytkowników, włączając technologie asystujące [17].
 
 Dokument WCAG 2.0 zawiera uniwersalne zalecenia, dlatego towarzyszą 
mu dwa szczegółowe załączniki. Są to: Understanding WCAG 2.0 – dokument 
opisujący poszczególne rekomendacje oraz Techniques for WCAG 2.0 – dokument 
prezentujący techniki, przykłady, testy, itp.

 Zdaniem Jakuba Dębskiego, twórcy jednego z opracowań wytycznych dotyczących 
budowy stron internetowych zgodnych z  wytycznymi WCAG 2.0 zastosowanie 
25 najważniejszych zaleceń może się przyczynić do budowy poprawnego serwisu. 
Z uwagi na przydatność tych informacji dla wielu osób, które zajmują się tworzeniem 
stron internetowych, zalecenia te zostały zacytowane w całości.
1. „Dokładnie przemyśl tekst, który opracowujesz. Podziel go na logiczne części.
2. Pisząc tekst podziel go na niezbyt długie akapity.
3. Nie justuj zamieszczanego tekstu do prawej – to utrudnia czytanie niektórym 

osobom  z dysleksją.
4. Możesz zaznaczać np. pogrubieniem najważniejsze, kluczowe słowa w  tekście. 

Ułatwia to orientację i powrót do przerwanego czytania.
5. Stosuj nagłówki – tekst opatrzony nagłówkami jest bardziej przyjazny dla 

wszystkich użytkowników strony, a  dla osób niewidomych ich obecność jest 
fundamentalna.

6. Staraj się ograniczać pisanie kursywą. Zbyt długie teksty pisane w ten sposób stają 
się nieczytelne dla części osób z dysleksją. Jeśli chcesz w ten sposób wyróżnić cytat, 
pamiętaj o cudzysłowach!

7. Nie stosuj wyłącznie kolorów do oznaczania słów, zwrotów lub informacji 
kluczowych. Nigdy nie pisz „więcej informacji w  żółtej ramce”. Taki sposób 
„podkreślania” jest nieczytelny dla osób z daltonizmem.

8. Wszystkie linki w serwisie prezentuj w ten sam sposób, np. podkreślenie + inny 
kolor niż tekst.

9. Każdy link w serwisie powinien być unikatowy. Nie stosuj linków typu: „czytaj 
więcej” – wielokrotne zamieszczenie takiego linku na stronie utrudnia orientację 
osobom niewidomym.

10. Wspieraj się zdjęciami, rysunkami, wykresami dla wyjaśnienia trudnych tematów 
– pamiętaj o dodawaniu opisów alternatywnych do każdego takiego elementu. 
Dzięki temu będą one dostępne dla osób niewidomych.

11. Dodając opisy alternatywne opisuj znaczenie i  zawartość danego elementu 
graficznego.
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12. Dodając pliki do pobrania z  serwisu pamiętaj o  ich właściwym i  unikatowym 
nazwaniu. Nazwa musi w  pełni odpowiadać zawartości. W  odnośniku, który 
pozwala pobrać dokument ze strony, wpisz jaki jest typ załącznika (np. PDF) i jaki 
ma rozmiar w KB.

13. Tworząc i zamieszczając w serwisie dokumenty DOC pamiętaj o ich odpowiednim 
sformatowaniu (np. używaj opcji styl nagłówka do określenia głównych punktów 
tekstów, a nie tylko pogrubienia i powiększenia czcionki) – zapewni to czytelność 
materiału dla osób korzystających z czytników ekranu.

14. Dokumenty w formacie PDF twórz na podstawie odpowiednio sformatowanych 
plików DOC. Tylko wtedy będą one możliwe do odczytania przez osoby niewidome.

15. Unikaj zamieszczania skanów wydrukowanych dokumentów – są one zupełnie 
niedostępne dla osób niewidomych.

16. Jeżeli zamieszczasz pliki w formacie PDF zadbaj o możliwość pobrania programu 
do ich odczytu. Nie każdy musi posiadać taki program na swoim komputerze.

17. Tabel używaj tylko wtedy kiedy jest to rzeczywiste niezbędne. Korzystanie                           
z rozbudowanych tabel to zmora osób z niepełnosprawnością wzroku.

18. Pisz w sposób prosty i klarowny, nie używaj żargonu oraz ograniczaj specjalistyczne 
słownictwo. Wszystkie strony publiczne powinny być dostępne dla każdego.

19. Jeżeli używasz skrótów pamiętaj zawsze o ich wyjaśnieniu przy pierwszym użyciu 
w tekście.

20. Korzystaj z  możliwości zamieszczenia słownika trudnych wyrazów zawartych 
w tekście lub w serwisie.

21. Jeżeli pozwala na to formuła twojej strony, stosuj bezpośrednie zwroty do 
użytkownika czytającego Twoją stronę, to ułatwia odbiór treści.

22. Używaj prostej, odpowiednio dużej i kontrastowej do tła czcionki – zmruż oczy                       
i sprawdź czy wszystko widzisz.

23. Dodając filmy lub pliki audio pamiętaj o osobach niesłyszących. Dodaj napisy do 
materiału wideo lub napisz krótki opis tego co się w nim znajduje.

24. Nigdy nie zamieszczaj kluczowych informacji wyłącznie w wersji audio lub wideo.
25. Raz na jakiś czas postaraj się skorzystać ze strony wyłącznie przy użyciu 

klawiatury – w  taki sposób obsługują komputer osoby niewidome i  część osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Ewentualne problemy zgłoś niezwłocznie do 
administratora serwisu” [5].

 Wdrożenie wymienionych zaleceń gwarantuje, że strona będzie dostępna dla 
jak największego grona użytkowników, w  tym również dla osób niewidomych, 
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących, z  dysleksją lub 
różnego rodzaju dysfunkcjami intelektualnymi, a także dla osób starszych.

Wioletta Jachym - Ekologiczna jakość przestrzeni informacyjnej. 
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 Prace związane z  zapewnieniem jak najwyższej jakości strony internetowej 
nie mogą się jednak skupiać wyłącznie na wytycznych WCAG 2.0 i nie można ich 
traktować jako jedynego źródła informacji w procesie przygotowania prawidłowo 
funkcjonującego serwisu.

Normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO)

 Równie ważne dokumenty dotyczące przygotowywania serwisów internetowych 
spełniających oczekiwania w  zakresie ich jakości, to normy ISO (International 
Organization for Standardization) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. 
Wśród najważniejszych norm jest ISO 9241-210: 2010 Ergonomics of human-system 
interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems15. Norma 
wskazuje na następujące aspekty przygotowania serwisu internetowego:

• projekt musi być przygotowywany zawsze w  oparciu o  wiedzę dotyczącą 
potencjalnych użytkowników, zakres czynności, które będę przez nich 
wykonywane oraz środowisko ich pracy,

• użytkownik finalny powinien być zaangażowany już na etapie projektowania 
i wdrażania danego projektu,

• na etapie projektowania powinny zostać przeprowadzone testy z użytkownikami,
• proces projektowania powinien być interaktywny, skutkujący nowymi 

rozwiązaniami,
• projekt powinien przewidywać wieloaspektowe oddziaływanie (użyteczność, 

percepcja, emocje itd.),
• skład zespołu projektowego powinien się składać z wielu ekspertów, z różnych 

dziedzin: programistów, grafików, ekspertów od marketingu, reklamy i przede 
wszystkim użytkowników końcowych.

 Drugim dokumentem zawierającym praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia 
serwisów internetowych, jest ISO 9241-151:2008 Ergonomics of human-system 
interaction - Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces16. Dokument 
ten uwzględnia zawartość strony internetowej. Jego treść odnosi się do:
• decyzji strategicznych przygotowania strony: cele strony, wiedza na temat 

użytkowników i ich oczekiwań,

15   PN-EN ISO 9241-210:2011E Ergonomia interakcji człowieka i systemu – Część 210: Projektowanie 
ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych.

16  PN-EN ISO 9241-151:2008E Ergonomia interakcji człowieka i  systemu -- Część 151: Wytyczne 
dotyczące interfejsów użytkownika stosowanych w sieci World Wide Web.
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• projektu strony: koncepcja, układ, struktura, zawartość strony,
• nawigacji: organizacja i wyszukiwanie treści,
• prezentacji treści: wygląd strony, forma i typ dokumentów,
• ogólnych aspektów projektowania: pomoc i wsparcie techniczne, komunikacja                    

z autorem strony.

Europejskie i Krajowe Ramy Interoperacyjności

 Interoperacyjność usług oznacza „zdolność sieci telekomunikacyjnych do 
efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do 
usług świadczonych w  tych sieciach” [21, s. 28]. Wiodącym dokumentem, który 
odnosi się do tej tematyki jest Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i  Komitetu Regionów 
w  kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej [14]. 
Dokument ten promuje interoperacyjność wśród państw członkowskich Unii 
Europejskiej. „Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego 
przełożenia na prawo krajów członkowskich, jednak każde z państw członkowskich 
zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez 
przygotowanie podobnych dokumentów krajowych. W  przypadku Polski 
implementacją Europejskich Ram Interoperacyjności jest Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” [19].

Rozporządzenie określa:
1. Krajowe Ramy Interoperacyjności.
2. Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i  wymiany informacji 

w postaci elektronicznej.
3. Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w tym:

a) specyfikację formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych 
i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym,

b) sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji,
c) standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z  udziałem 

podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej,
d) sposoby zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych 

dla osób niepełnosprawnych.

 Wymóg stosowania określonych norm i  przepisów, w  celu zapewnienia 
użyteczności serwisów internetowych i innych systemów teleinformatycznych, jest 
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podkreślany w dalszej części dokumentu. Systemy teleinformatyczne używane przez 
podmioty realizujące zadania publiczne wyposaża się w sprzęt i oprogramowanie 
umożliwiające wymianę danych z  innymi systemami teleinformatycznymi za 
pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących 
przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez 
krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej.

 Wymienione dokumenty mają zastosowanie w  zależności od potrzeb 
wynikających z  realizowanych zadań oraz bieżącego stanu technologii 
informatycznych.

 W  polskim prawie nie ma ustawy, która nakładałaby obowiązek stosowania 
standardów dostępności, niemniej jednak Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
wskazuje na obowiązek prowadzenia takich działań, również w  zakresie 
udostępniania informacji – (art. 32 i  art. 69)  – „wszyscy są wobec prawa równi. 
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie 
może być dyskryminowany w  życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym 
z  jakiejkolwiek przyczyny”. (…) „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne 
udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zapewnieniu egzystencji, przysposobieniu do 
pracy oraz komunikacji społecznej”.

 Inne, wiążące w tym zakresie przepisy to:
• Ustawa z  dnia 6 września 2001 r. o  dostępie do informacji publicznej  

(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198);
• Ustawa z  dnia 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565);
• Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw 

Osób Niepełnosprawnych. (M.P. 1997 nr 50 poz. 475).

 Wymienione dokumenty powinny stanowić dla twórców serwisów internetowych 
inspirujące wyznaczniki osiągania wysokiej jakości tworzonych stron internetowych. 
Przedstawione standardy, wytyczne, normy służą ujednoliceniu prac związanych 
z powstawaniem serwisów internetowych, ich użytkowaniem i oceną.

 „Strategia uniwersalnego projektowania powinna być stosowana przy 
tworzeniu produktów i  otoczenia we wszystkich sektorach i  dziedzinach, w  tym 
również w sektorze usług czy tworzeniu nowoczesnych technologii informatycznych 
i  telekomunikacyjnych np. serwisów WWW. Produkty i  otoczenie powinny 
być zaprojektowane w  taki sposób, aby mogły być one użytkowane przez osoby 
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w  każdym wieku, z  różnymi możliwościami, umiejętnościami i  stopniem 
sprawności” [25, s. 75].

 Powoływanie się na wymienione dokumenty, oparte na doświadczeniu 
ekspertów w  tej dziedzinie, dla każdego twórcy stron internetowych stanowić 
powinno obowiązek.

 Informacje przekazywane na stronach internetowych służą określonemu celowi. 
Dlatego też można określić ich funkcje oraz przypisaną im wartość. Te zagadnienia 
zostaną szerzej omówione w kolejnej części opracowania.

Wartość i funkcje informacji na stronach internetowych

 Każda informacja posiada swoją wartość (znaczenie, użyteczność), która 
przez każdego odbiorcę jest indywidualnie interpretowana – „dotyczy to 
zarówno informacji naukowej, ekonomicznej, biznesowej, jak również informacji 
wykorzystywanych w  życiu codziennym. Wartość informacji zmienia się w  czasie, 
gdyż podlega ona procesom starzenia się, tak jak wszystkie żywe obiekty środowiska 
naturalnego” [12, s. 64]. Wanda Krystyna Roman podkreśla, że „wartość informacji 
wiąże się z  możliwością jej wykorzystania, zależnie od potrzeb informacyjnych 
odbiorcy (użytkownika), zróżnicowanych zainteresowań, możliwości jego percepcji, 
zależy od rozumienia i późniejszego użytkowania” [22, s. 23].

 Jadwiga Woźniak-Kasperek podejmuje temat wartości informacji, przywołując 
koncepcję Klemensa Szaniawskiego, zdaniem którego „wartość informacji to 
najwyższa cena, jaką warto zapłacić (…) za tę informację” [24, s. 261]. Autorka ta 
w swoich rozważaniach podkreśla, że „jeśli przyjąć, że jakość jest cechą (inherentną 
lub nie), to wartość można by traktować jako miarę pożytku, który może informacja 
określonej jakości przynieść przy rozwiązywaniu problemów czy podejmowaniu 
decyzji” [29, s. 32]. Inni autorzy wskazują, że pojęcie wartości należy rozpatrywać 
z  uwzględnieniem kilku parametrów, do których należą: nadawca i  odbiorca 
informacji, miejsce nadania i  otrzymania informacji oraz czas nadania i  czas 
otrzymania informacji [2].

 Na wartość informacji wpływa kilka czynników:
1. jakość informacji, czyli spełnienie określonych kryteriów jakościowych,
2. niezwykłość informacji wynikająca z  niezwykłości zdarzenia lub jego 

nieoczekiwanego wystąpienia,
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3. podawanie na bieżąco informacji opisującej stany, zdarzenia i  procesy 
w momencie ich zaistnienia (świeżość informacji),

4. zasięg informacji – ilość jej odbiorców [23].
 Na podstawie literatury przedmiotu można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje 
oceny wartości informacji: normatywną, realistyczną oraz subiektywną [20].

 

Normatywna ocena wartości
 Normatywna ocena wartości wymaga określenia wzorca (jednostki), do 
którego można by odnieść wartościowanie różnorodnych informacji. Jak we 
wszelkich systemach normatywnych, w  których oceny i  normy szczegółowe 
wynikają z przesłanek ogólniejszych, takie przesłanki musiałyby być wyznaczone 
dla informacji (jakakolwiek by ona była). Ze względu na różnorodność wynikającą 
z faktu, że informacją można opisać dokładnie wszystko, co można zaobserwować, 
takich ogólnych przesłanek nie można sformułować. Stąd oceny normatywne, 
jeśli mogłyby być konstruowane, to jedynie dla jednorodnych grup informacji. 
Jednak wówczas straciłyby cechę uniwersalności a wobec tego miary normatywne 
w stosunku do informacji nie mają w obszarze wartości zastosowania.

Realistyczna ocena wartości

 Realistyczna ocena wartości, której podstawą jest oszacowanie skutków użycia 
informacji to ocena, ewaluacja danego zjawiska po jego realizacji. Miara ta może być 
stosowana, gdy znane są wszystkie skutki wykorzystania określonych informacji. 
Zastosowanie tej metody wymaga długiego okresu czasu.

Subiektywna ocena wartości

 W  odniesieniu do informacji najbardziej adekwatna wydaje się być 
subiektywna ocena wartości. W  ocenie tej bierze się pod uwagę zależność oceny 
od osoby i  warunków  w  jakich informacja jest użytkowana. Wartość informacji 
przypisywana jej przez potencjalnych użytkowników, tj. odczuwana, subiektywna 
wartość informacji, oddziałuje na popyt na nią, kreuje rynek informacji, a  zatem 
jest czynnikiem uzasadniającym pragmatyczność tego sposobu oceny. Podkreśla się 
także, że poprawność i pragmatyka oceny informacji jest krytycznym czynnikiem 
gospodarczym w społeczeństwie informacyjnym.
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 Wartość informacji jest cechą względną. Podejmowano próby mierzenia 
wartości informacji, np. za pomocą pieniędzy. Przyjęto, że informacja jest warta 
taką kwotę, jaką można zaoszczędzić dzięki niej przy osiąganiu celu. W analogiczny 
sposób można podjąć próbę wyznaczenia wartości informacji z  uwzględnieniem 
zaoszczędzonego czasu. Inny sposób, to szacowanie wartości informacji na 
podstawie skuteczności podjętych działań i  redukcja błędnych decyzji, które 
mogłyby zapaść bez tych informacji. Wartość informacji jest tym większa, im 
większe jest prawdopodobieństwo osiągnięcia celu przez odbiorcę tej informacji. 
W obliczeniu tej wartości pomocny jest wzór Kosołapowa [22, s. 24]:

I   – wartość informacji,
P1 – prawdopodobieństwo osiągnięcia celu przed otrzymaniem informacji,
P2 – prawdopodobieństwo osiągnięcia celu po otrzymaniu informacji.

Wartość informacji wyraża jej cenność i użyteczność, ponadto wiąże się z funkcjami, 
jakie ma do spełnienia.

Funkcje informacji

 Informacja stała się produktem, który pełni określone zadania, zapewnia 
funkcjonowanie i rozwój instytucji, przebieg procesów, rozwój osobowy, techniczny, 
realizuje określone potrzeby. Zasadniczymi funkcjami informacji jako produktu są:

• funkcja poznawcza – odwzorowanie i reprezentacja rzeczywistości.
 Informacja pełni funkcję informacyjną, stanowi opis pewnego fragmentu 

rzeczywistości, dostarczając tym samym o nim określone wiadomości (wiedzę);
• funkcja konstruktywna – ujawnienie złożoności i różnorodności.
 Informacja podlega intelektualnemu przeorganizowaniu, a  w  procesie 

wyjaśniania ukazuje przyczynę stwierdzonego stanu rzeczy;
• funkcja aktywizująca – inspirowanie i sterowanie działań.
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 Funkcja ta zwana jest również funkcją sprawczą, polega na tym, że informacja 
musi być uwzględniana w procesie podejmowania decyzji w celu dopasowania 
się do aktualnego stanu otoczenia. Informacji przypisuje się rolę czynnika 
zaznajamiającego, wyjaśniającego i sterującego.

 Informacja, jako zasób strategiczny danej instytucji lub organizacji, pełni 
następujące funkcje:
• wspieranie procesu zmian – funkcja ta rozumiana jest, jako ciąg decyzji 

podejmowanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa lub instytucji. Proces 
ten służy opracowaniu informacji do postaci użytecznej z konkretnego punktu 
widzenia;

• umożliwianie komunikowania się pracowników i  kierownictwa – wymiana 
informacji jest warunkiem koniecznym koordynacji określonych zadań;

• wzbogacanie wiedzy indywidualnej – osobom pracującym w  danym 
przedsiębiorstwie musi być dostarczona określona informacja dla pełnego 
zrozumienia celów i zasad jego działalności;

• nawiązywanie więzi z otoczeniem – integracja przedsiębiorstwa z otoczeniem 
jest integralnym warunkiem jego funkcjonowania i osiągania założonych celów 
działania. [13, s. 59]

 Jak twierdzi Jacek Janowski „informacja jako uświadomiony i wytłumaczony stan 
otoczenia służy do jego kontroli. Im więcej informacji (danych) oraz im lepsza jest 
informacja (wiedza), tym kontrola nad otoczeniem jest pełniejsza i tym trafniejsze jest 
oddziaływanie na to otoczenie” [11, s. 96].

 Mając na uwadze wyszczególnione wcześniej funkcje informacji można dokonać 
podobnego zestawienia precyzując te funkcje, jakie mają do spełnienia informacje 
zawarte na stronach internetowych. Uwzględniając biblioteczne środowisko 
internetowe w  ramach funkcji, jakie mają spełnić informacje umieszczane na 
poszczególnych stronach internetowych bibliotek, można wymienić pewne zadania, 
sprecyzowane w ramach kategorii (rys. 1).
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Rys. 1. Funkcje informacji zamieszczonych na stronach internetowych bibliotek

Źródło: Opracowanie własne

 Wymienione funkcje informacji zamieszczanych na stronach internetowych 
bibliotek czy też innych instytucji o  zupełnie odmiennym charakterze, zostaną 
spełnione pod warunkiem, że informacje zostaną solidnie przygotowane 
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i  udostępnione w  odpowiedniej formie. Efektem prawidłowo przeprowadzonych 
czynności w tym zakresie będzie stworzenie funkcjonalnego i użytecznego serwisu 
internetowego.

Ekologia informacji w środowisku internetowym

 Ekologia informacji jest multidyscyplinarną dziedziną wiedzy, której zadaniem 
jest tworzenie i dbałość o wiarygodne „ekosystemy” informacyjne. Podstawą działań 
w tym zakresie jest ochrona środowiska informacyjnego człowieka ukierunkowana 
szczególnie na bezpieczny i dobrze zorganizowany dostęp do informacji oraz wiedzy 
a także szereg czynności związanych z badaniem funkcjonalności tychże systemów 
(w  tym usuwanie barier informacyjnych) oraz badaniem percepcji i  recepcji 
informacji.     Cele te mogą być zrealizowane w  oparciu o  wymogi standaryzacyjne 
w zakresie tworzenia wirtualnych systemów informacyjnych, jak również zgodnie 
z wyznacznikami teoretyczno-praktycznymi, które prezentowane są przez ekologię 
informacji.

 Koncepcje badań prowadzonych w obrębie ekologii informacji zaproponowane 
między innymi przez Rafaela Cappuro, Alexeia L. Eryomina, Davenporta i Prusaka 
skupione są wokół dbałości o  poprawną jakość przestrzeni informacyjnej, w  tym 
o  właściwe użytkowanie środowiska internetowego. Rafael Cappurro postrzega 
ekologię informacji jako rodzaj „higieny informacyjnej” zabezpieczającej przed 
informacją niepełną, ukrywaną i nieetycznie wykorzystywaną [3]. Alexei L. Eryomin 
twierdzi, że zadaniem ekologii informacji jest badanie prawd rządzących przepływem 
informacji w  systemach informacyjnych, badanie wpływu informacji na zdrowie 
fizyczne, psychiczne odbiorców informacji i przede wszystkim nieustanne starania 
w celu kształtowania metodologii budowy prawidłowo funkcjonującego środowiska 
informacyjnego [6]. Teorie Davenporta i Prusaka oparte są na holistycznym podejściu 
do systemu informacyjnego, którego celem jest ciągłe, wieloaspektowe badanie 
efektów systemu informacyjnego oraz dążenie do lepszych rozwiązań [4]. Wszystkie 
te segmenty wiedzy w  połączeniu z  wymogami techniczno-informatycznymi 
(standardy, wytyczne), w  efekcie stanowić powinny produkt najwyższej jakości 
w  postaci serwisu internetowego, dostarczającego informacje usystematyzowane, 
wiarygodne, aktualne, ukierunkowane na potrzeby jego odbiorców, a  przede 
wszystkim dostępne dla jak największego grona użytkowników.

 Ekologia informacji dostarcza zasad poprawnego tworzenia i  organizacji 
infosfery, dzięki któremu środowisko informacyjne jest bardziej użyteczne, a przez 
to redukujące problemy współczesnego społeczeństwa informacyjnego narażonego 
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na stresogenne zjawiska nadmiaru informacji. Zastosowanie międzynarodowych 
standardów tworzenia stron internetowych z jednoczesnym uwzględnieniem teorii 
ekologii informacji, propagującej etyczne i odpowiedzialne podejście do tworzenia 
oraz upowszechniania informacji, prowadzić może do poprawy jakości środowiska 
internetowego i zmniejszenia zagrożeń ze strony informacji.
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Kulturotwórcza rola informacji

      Im bardziej rozwinięta cywilizacja, 
tym większe zapotrzebowanie na informację  

i tym większa jej rola.
Stefan Garczyński

 Informacja jako obiekt tworzący czy raczej współtworzący kulturę jest 
zagadnieniem rzadko spotykanym w literaturze przedmiotu. Być może wynika to 
z oczywistości faktu, iż informacja spełnia wszystkie kryteria kulturotwórcze. Bo 
skoro zgadzamy się tak chętnie z  tym, że biblioteki pełnią rolę kulturotwórczą to 
również sama informacja, która jest w bibliotekach gromadzona, przechowywana 
i  udostępniana również musi tę funkcję spełniać. W  ostatnich dziesięcioleciach 
zjawisko informacji – bo tak chyba należy już o tym mówić – stało się przedmiotem 
badań wielu dyscyplin naukowych: mamy więc ekologię informacji, psychologię 
informacji, ekonomię informacji, filozofię informacji, socjologię informacji, politykę 
informacji. Zapewne w zakamarkach szuflad czy umysłów naukowców kiełkują już 
nowe aspekty i  próby analiz np. archeologii informacji. Jest bowiem rzeczą zgoła 
aksjomatyczną, że informacja to twór plastyczny, który daje się prześwietlać i oceniać 
pod różnym kątem. To zaś świadczyć może tylko i wyłącznie o  jej eklektyczności 
oraz wielowątkowym pojmowaniu. 

 Informacja od zawsze kształtowała świat i wyobrażenie o nim. Od zawsze, tzn. 
odkąd wykształciły się pierwsze kody językowe między poszczególnymi gatunkami 
zwierząt a  ostatecznie ludźmi. Zachowania jednych wpływały na zachowania 
drugich, dawały poszczególnym jednostkom asumpt, sygnał do działania. Do 
działania czyli do tworzenia. Na tworzeniu natomiast zasadza się kultura przez 
niektórych nazywana cywilizacją. Można by ten proces porównać do ciała, w którym 
żyły tłoczą informacje do najważniejszych tkanek organizmu; informacje złe, 
niszczycielskie deformują organizm i wypaczają jego naturalny obraz. Informacje 
dobre, tj. budujące i kreatywne modelują go  i nadają mu nowy, lepszy charakter. 
Stąd mowa o kulturotwórczej roli informacji.

 Spróbujmy na początek zdefiniować termin kultura, który interpretowany 
jest wielorako. Według Encyklopedii socjologii, kultura w  swym pierwotnym 
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łacińskim rozumieniu to „uprawa” polegająca na przekształcaniu naturalnego bytu 
przyrody i  człowieka w  stan praktycznie użyteczny, a  moralnie i  intelektualnie 
pozytywny. Sam Pufendorf pisał w XVII w., że kultura jest człowiekowi potrzebna, 
a  Johann Herder w  XVIII w. mówił o  powtórnym narodzeniu człowieka przez 
kulturę [3, s. 100]. Są to słowa znamienne dla poruszanego zagadnienia, gdyż 
wynika z nich jasno, iż człowiek najpierw zaistniał dla świata jako byt sam w sobie, 
w  formie fizycznej, a  następnie przydał światu swojego ducha i  intelekt, a  więc 
kulturę. Mało tego, wraz z  rozwojem cywilizacji, człowiek rozwijał swoją kulturę 
i mimo wielu prób jej zniszczenia przez różne totalitaryzmy, ona wciąż odradza się 
na nowo i kształtuje nowe pokolenia. Tak też zresztą jest najczęściej rozumiana - 
jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. 

 Kultura modeluje osobliwe dla każdego społeczeństwa wzory postępowania – 
uprawia je, pielęgnuje i formuje. Brak kultury obiektywnie dobrej i etycznie niezawisłej 
mieliśmy okazję zaobserwować w  upadającym społeczeństwie niemieckim  
XIX wieku i  kodę tej degrengolady w  latach trzydziestych i  czterdziestych wieku 
XX o czym tak „głośno” pisał  i co prorokował Fryderyk Nietzsche. Niebagatelną 
rolę odegrała tutaj kultura polityczna Niemiec tamtego okresu, co w konsekwencji 
miało ogromny wpływ na kulturę narodową. Przejawia się ona bowiem w ogólnym 
wzorcu stylów życia w danym społeczeństwie. Jest przyswajana w procesie uczenia 
się, zachodzącym w większej części w młodym wieku  i wzmacniana w wyniku presji 
społecznej. W efekcie kultura staje się własnością grupy, nie jednostek i nie można 
przed nią uciec [2, s. 44]. Jedyną ucieczką jest ewolucja w kierunku braku kultury, 
czyli w obszar nieusankcjonowany moralnie przez ogół, a raczej narzucony poprzez 
imaginację i kreację czyjegoś kodeksu etycznego oraz wskazywaniu indywidualnych 
zachowań. Kultura bowiem ma za zadanie wywyższanie duchowe i  intelektualne 
narodów, a nie ich destrukcję i zanik. 

 Podobnie rzecz się odbywa na polu bliskich nam procesów informacyjnych 
i  bibliotecznych. Kultura narodowa, której depozytariuszami są biblioteki, tym 
efektywniej i  skuteczniej modeluje społeczeństwo, im lepsze instrumenty oraz 
techniki wdraża w ten proces. Chodzi tutaj głównie o uwarunkowania techniczne 
dostępu do informacji, politykę finansowania, a  także szkolenia użytkowników 
w  edukacji informacyjnej. Społeczności rozwinięte na drodze cywilizacji zdają 
się lepiej pojmować ten fakt i  chętniej uczestniczyć w  procesie tworzenia kultury 
narodowej.  Podkreśla to także Bożena Jaskowska, która problemat ten ujmuje 
następująco: „edukacja w  społeczeństwach o  kulturze równości wydaje się lepiej 
sprzyjać kształtowaniu wysokiej kultury użytkowników, która z kolei jest podstawą 
aktywnego uczestnictwa w  społeczeństwie informacyjnym i w  procesach jego 
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budowania” [6, s. 36]. Jak bowiem okazuje się nie tylko działania informacyjno-
biblioteczne kształtują kulturę narodową, ale i  vice versa – kultura narodowa 
oddziałuje na te procesy. Zachodzi tutaj prosty mechanizm akcji i reakcji. Kultura 
informacyjna jest zatem nierozerwalnie związana z  kulturą narodową, a  ich 
wzajemne wpływy przenikają się i formują. Wzór kultury wypływa  z regularności 
zachowań. Obejmuje zachowania wewnętrzne oraz zewnętrzne i dotyczy wszystkich 
członków danej społeczności. Można, więc śmiało mówić o ważkiej roli nie tylko 
informacji, ale i bibliotek w modelowaniu indywidualnych postaw ludzi chcących  
w  tej kulturze brać aktywny udział. Należy bowiem pamiętać, iż cywilizacja 
pojawiła się dopiero na pewnym etapie rozwoju społeczeństw ludzkich, natomiast 
kultura istniała już wcześniej, w  pierwotnych formach egzystencji. Cywilizacja, 
jak wiadomo dotyczy zorganizowanych społeczeństw, natomiast kultura musiała 
istnieć już wcześniej i stała się z czasem wyznacznikiem cywilizacji. Jest ukrytą siłą, 
istniejącą i kreatywną, gdyż jak twierdził Philip Bagby: „jeśli jednak niewidzialność 
stanowi kryterium, to musielibyśmy powiedzieć, że i wiatr nie jest realny” [1, s. 56].

 Dotyczy to również informacji, która pomimo braku materialnej postaci, 
rozumiana jest jako szczególny rodzaj towaru. Jest ona bez wątpienia towarem, 
funkcjonuje bowiem na warunkach handlowych, na wolnym rynku, można 
ja kupować i  sprzedawać, ma ona bowiem swoją wartość i  cenę [4, s. 6]. Jej 
charakterystyczną cechą jest to, że autor danej informacji nigdy nie traci na jej ilości, 
jakości i cenności. Chyba, że informacja przetrzymywana jest zbyt długo i ulegnie  
dezaktualizacji, ale i  tego nie wiemy na pewno, ponieważ z  czasem informacja 
może właśnie zyskać na wartości lub stać się niezwykle cenną w  wyniku jakichś 
zawirowań np. politycznych albo po prostu uzyska nowy kontekst swojej wagi. 
W wielu dyscyplinach nauk humanistycznych cenność poznawcza i wartość rynkowa 
informacji są tym wyższe im jest ona starsza. Odnosi się to przede wszystkim do 
nauk historycznych: archeologii, epigrafiki, numizmatyki, historii sztuki, historii 
kultury materialnej itp. [4, s. 17].

 Informacja jako produkt ludzkiej myśli raz puszczona w  obieg staje się 
własnością ogółu i może być dowolnie zmieniana i przetwarzana według ludzkich 
potrzeb, a  refleksja nad nią może powołać do życia kolejne komunikaty wyrosłe 
z niej lub nią zaimplikowane. Aby informacja została odpowiednio wykorzystana 
musi być najpierw zrozumiana. Mówimy wtedy o  komunikowalności informacji. 
W przypadku informacji naukowej, a nie np. kolejowej czy turystycznej ważne są 
nośniki takiej informacji, na których zostanie zapisana. Cóż po informacji zapisanej 
na dyskietce, jeśli komputery obecnie produkowane nie posiadają odtwarzacza dla 
tego rodzaju nośnika pamięci..? Cóż po informacjach kipu, jeśli pismo węzełkowe 
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jest nam nieznane i  trudne do rozszyfrowania..? Pomijając już fakt niszczenia 
przez hordy najeźdźców kultury podbitego narodu, której informacje zapisane 
w pomnikach, architekturze i księgach obrócone zostają w perzynę i proch. Takich 
informacji nikt już nie zdoła odczytać z popiołów i zgliszcz, a komunikaty w nich 
zawarte utracone zostaną przez ludzkość bezpowrotnie. Kodony kultury, świadczące 
o odrębności jednego narodu od drugiego powinny być tylko i wyłącznie pochodnią 
rozświetlającą duchowe i  intelektualne wzorce danej społeczności, a nie obiektem 
mentalnego czy wręcz fizycznego unicestwienia. Przenikanie i  rewitalizacja 
informacji pełnią funkcję kulturotwórczą o czym możemy przekonać się studiując 
dzieje świata i historię ludzkości. Informacja jest bowiem ex definitione wartością 
dodaną i  prymarną w  budowaniu społeczeństwa nie tylko informacyjnego, ale 
społeczeństwa w  ogóle. Bez informacji nie ma działania, a  bez działania nie 
ma kultury. Obserwacja, naśladowanie, poszukiwanie prawdy i  stałości oraz 
klasyfikowanie to efekty wymiany informacji i  budowania na tym fundamencie 
własnej kultury,  odrębności i  tożsamości. Wszelkie organizmy żywe, aby istnieć 
i działać, muszą mieć stały dopływ energii i  informacji. Człowiek, aby przetrwać 
i żyć na poziomie, jaki umożliwia mu współczesna wiedza, musi wciąż powiększać 
zakres swojej świadomości. Krokiem na tej drodze było wprowadzenie do języka 
nauki pojęcia informacji. Pojęcie to weszło do użycia razem z takimi pojęciami, jak 
prawdopodobieństwo, ruch, różnorodność, energia, entropia [8, s. 38].

 Największym obecnie zagrożeniem dla informacji, zdaje się być szum 
informacyjny lub zawierucha informacyjna, a  także możliwość manipulacji tym 
towarem. Zjawisko to nie jest zresztą żadnym novum na rynku wymiany towarowej. 
To, co na początku jest osobliwością czystą i nieskalaną oraz wolną od wszelkiego 
rodzaju zabiegów socjotechnicznych, w  konsekwencji okazuje się z  czasem 
niebezpieczną bronią w rękach ludzi moralnie zdeprawowanych. Dzisiaj informacja 
przestaje już być powiązana z  wydarzeniami i  sama staje się najważniejszym 
wydarzeniem. Jest zarówno tworzywem jak i  twórcą, co w  tym przypadku nie 
znamionuje pozytywnych konotacji. Przykładem najjaskrawszym tego typu działań 
może być sztuczne wywoływanie sensacji i rozmyślne mącenie płytkiej wody w celu 
uzyskania pozorów głębi. Na szczęście mamy ekologię informacji, która uczy oddzielać 
ziarno od plew, ale w niewyedukowanym społeczeństwie, czyli o niskiej kulturze 
informacyjnej, może wprowadzić wiele zamieszania i doprowadzić do powielania 
błędów. Rzetelna informacja, uczciwa i wolna od uprzedzeń jest podstawą rozwoju 
cywilizacji i poszczególnych jednostek. Pozwala też uniknąć wyważania otwartych 
drzwi; to co już odkryte możemy eksplorować i kontynuować, a nie odkrywać po 
raz kolejny. Waga i powaga informacji jest zatem wartością niezaprzeczalną, a  jej 
metamorfoza w walor kultury powinna być wartością nadrzędną i nadświadomą. 
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 Objawami kultury informacyjnej są w szczególności:
−	 wiedza na temat istoty informacji i jej funkcji,
−	 stopień świadomości roli i znaczenia informacji,
−	 umiejętność poprawnego interpretowania i  właściwego wykorzystania 

informacji,
−	 znajomość i umiejętność poprawnego posługiwania się terminami i pojęciami  

odnoszącymi się do informacji i procesów informacyjnych,
−	 umiejętność korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł,
−	 poszanowanie informacji jako czyjejś własności i  dobra prywatnego 

oraz ogólnoludzkiego,
−	 umiejętność doboru właściwych środków do gromadzenia, przechowywania 

i udostępniania informacji,
−	 umiejętność prowadzenia polityki informacyjnej [10, s. 15].

 Niestety, w ocenie informacji nie da się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
wyłączyć naszej subiektywności. Nasze wychowanie w konkretnym środowisku nigdy 
nie pozwoli na obiektywną ocenę, a nasze presupozycje klasyfikują informacje wg 
własnego uznania. Nie ma w tym  zresztą nic złego dopóki będziemy ją badać i oceniać 
umysłem otwartym i chłonnym. W przypadku zaś hermetycznego nastawienia żadna 
informacja tak naprawdę nie jest nam potrzebna bo i tak „wiemy lepiej”. Dążenie do 
poznawania prawdy powinno być celem nadrzędnym, bo jak naucza Pismo Święte - 
prawda nas wyzwoli. Przywołując tę księgę, od której wyszły wszystkie inne, dojść 
musimy do kulturotwórczej roli bibliotek, zaś ich hybrydyzacja uświadamia nam, że 
zasięg działania słowa i myśli zamknięty w pliku czy zapisany na papierze zwiększa 
się. Słowo pisane jest jednym z fundamentów ludzkiej kultury i cywilizacji. Odkąd 
człowiek posiadł sztukę pisania i  czytania mógł wręcz w  sposób nieograniczony 
gromadzić wiedzę, a  przez to osiągnąć wyższe stadia rozwoju. Słowo pisane nie 
tylko utrwaliło ludzką myśl, ale pozwoliło na jej przekazywanie bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu między przekazującym ten tekst a słuchaczem. Miejscem 
przechowywania ludzkich myśli od czasów starożytnych stała się właśnie biblioteka 
[5, s. 2]. Każdy organizm, aby przetrwać w  środowisku ewoluuje, robi to także 
organizm biblioteczny. Informacje dziś gromadzone w bibliotekach posiadają różne 
formy i  nośniki. Postać cyfrowa publikacji pozwala zwiększyć podaż  informacji 
i zaspokoić jej popyt, w ten sposób wpływając na upowszechnianie kultury w obrębie 
odbiorców treści elektronicznych. Biblioteka współtworzy kulturę ludzką, bez 
względu na to, czy nazwiemy ją mediateką czy informatorium, jej pryncypialnym 
celem zawsze będzie informacja i  rola kulturotwórcza. Niezaprzeczalnie, od 
wieków, jako instytucje kultury, biblioteki wnoszą aktywny wkład  w rozwój życia 
kulturalnego społeczeństwa. Dlatego też procesy zachodzące w  bibliotekach nie 
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mogą być rozważane w  oderwaniu od dokonujących się przemian społecznych 
i  cywilizacyjnych. Czas weryfikuje zapotrzebowania społeczne i  pozwala na 
interpretację tych potrzeb. Dlatego tak ważna jest obecnie kultura informacyjna, 
czyli umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy, co jeszcze sto lat temu, 
w społeczeństwach industrialnych pracy i kapitału byłoby z pewnością niezrozumiałe, 
niepotrzebne i trąciłoby zwykłą fanaberią. Dziś biblioteka zdefiniowana jako miejsce 
trzecie, musi wyjść z  magazynów i  działów zamkniętych na powietrze i  światło 
dzienne. A więc wychodzi w postaci wystaw, koncertów, wernisaży, szkoleń, imprez 
bibliotecznych. Zarówno w  bibliotekach naukowych, jak i  innego typu chlebem 
powszednim stają się uroczyste spotkania świąteczne, obchody Dnia Bibliotekarza, 
Tydzień Bibliotek, Festiwal Nauki, wyjazdy integracyjne i  wiele innych wydarzeń. 
Podkreślić należy, że wszystkie te działania mają charakter otwarty, promocyjny 
i skierowane są do ogółu mieszkańców. W Bibliotece Uniwersytetu Szczecińskiego od 
lat organizowane jest Święto Polskiej Niezapominajki, które ma na celu promowanie 
walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu 
różnorodności biologicznej Polski, zachowanie od zapomnienia ważnych chwil 
w  życiu, osób, miejsc historycznych i  sytuacji. Święto, przypomina o  szacunku 
jaki powinniśmy żywić dla przyrody „małej i  wielkiej Ojczyzny”. Jest doskonałą 
lekcją edukacji dla młodego pokolenia. Można by zatem ukuć stwierdzenie, że nie 
samą książką i  bazą biblioteka żyje. Zakres usług zwiększa się z  roku na rok tym 
samym ugruntowując kulturotwórczą rolę biblioteki w  społeczeństwie. W  wielu 
z nich użytkownicy otrzymują regularnie informacje poprzez pocztę elektroniczną 
o  ważnych wydarzeniach i  imprezach kulturalnych. Taka forma stwarza wrażenie 
osobistych zaproszeń i  zachęca do intelektualnego rozwoju jednostek. W  ślad za 
popularyzacją kultury przez biblioteki w społeczeństwie idzie także upowszechnianie 
informacji. Jej funkcja kulturotwórcza zasadza się na kilku elementach. Informacja 
jest specyficznym czynnikiem, a więc narzędziem – „łagodną siłą”, która kształtuje 
poglądy, postawy i sposób oceny otaczającego świata [9, s. 11]. Tak często mówi się 
o sile mediów, ale trzeba pamiętać, że bez informacji media nie istnieją. To informacja 
jest ich siłą napędową. Dobrze jest więc, jeśli jest dobrze zarządzana i  kierowana 
w stronę pozytywnych cech i wartości, mając na uwadze moc kształtowania opinii. 
Informacja pełni przy tym funkcję integracyjną wykorzystując fakt, że człowiek 
jest istotą społeczną i poprzez informacje identyfikuje się czy raczej kolektywizuje 
z otoczeniem. Jakże ważna jest rola kulturotwórcza informacji w procesie wzrostu 
tożsamości i poczucia przynależności do danej strefy kulturowej. Zwłaszcza w czasach 
migracji jakie obserwujemy ostatnimi laty. Demokracja zapewnia wszystkim równy 
dostęp do informacji,  w  dobie Internetu nie ma problemu z  brakiem informacji 
a raczej z jej nadmiarem. Pewnie jest to droga, przez którą wszyscy musimy przejść, 
żeby dotrzeć kiedyś do idealnego modelu zarządzania i  „uprawiania” informacji. 

Daniel Ziarkowski - Kulturotwórcza rola informacji
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Nie sposób przy okazji nie wspomnieć o  systemach kulturotwórczych bibliotek, 
gdzie następuje olbrzymi program dygitalizacji zbiorów. Tak uprawiana informacja 
przyczynia się w  ogromnym stopniu do popularyzacji literatury i  sztuki, a  więc 
kultury. Niektóre systemy informacji kulturalnej to:
−	 zasoby zdigitalizowanych dzieł kultury np. CBN Polona,
−	 systemy informacji faktograficznej, np. baza filmu polskiego, baza polskiej 

piosenki,
−	 systemy informacji bibliograficznej,
−	 systemy informacji katalogowej,
−	 serwisy społecznościowe np. Youtube,
−	 systemy informacji o kulturze i inne.

Obok muzeów, bibliotek i archiwów stanowią one tzw. „kulturę wiedzy”. Wszystkie 
są magazynami kultury, doświadczeń i  historii, bankami pamięci i  wiedzy,  
dostępnymi dla każdego. Dostępność informacji kulturalnej wiąże się z  takimi 
zadaniami edukacyjnymi jak:
−	 kształtowanie świadomości kulturalnej związanej z przynależnością do danego 

narodu – grupy językowej – kręgu kulturowego, ale także świadomości istnienia 
różnic kulturowych i umiejętności życia  w środowisku wielokulturowym,

−	 z powyższym wiąże się kształcenie „kulturalnych kompetencji informacyjnych” 
- umiejętności korzystania z różnych (np. pod względem promowania wartości, 
idei itp.) zasobów kulturalnych,

−	 budzenie potrzeb kulturalnych, rozwijanie zainteresowań w tym zakresie,
−	 rozwijanie talentów i do samodzielnych działań twórczych [7, s. 68].

 Zjawisko kulturotwórcze informacji może być odbierane i  badane na 
wielu płaszczyznach: socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej. Jest faktem 
niezaprzeczalnym i bezspornym, że  to od niej w dużej mierze zależy dziś jakość 
życia i  funkcjonowania nie tylko jednostek, ale i  całych społeczeństw i  państw. 
Błędne informacje bądź ich brak powodują poczucie zagubienia, izolację a  także 
regres kulturowy. 

 Znaczenie informacji stale rośnie stąd mówi się o  braku kultury człowieka 
niedoinformowanego. Ilość wciąż napływających informacji często przekracza 
możliwości ich przyswojenia – zwiększa się zatem znaczenie selekcji informacji 
i instytucji w tym celu powołanych, tj. bibliotek oraz mediów. Można zatem śmiało 
powiedzieć, że informacja jest podstawą rozwoju cywilizacji. Może być też przyczyną 
jej upadku, ale mądrze zarządzana i upowszechniana zawsze będzie stać na straży 
kultury i oświecenia. 
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Jakość funkcjonowania bibliotek uczelnianych 
 w kontekście oczekiwań studentów i  nauczycieli 

akademickich

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest ściśle skorelowany z  rozwojem 
gospodarczym kraju. Można wręcz postawić tezę, że dostęp do informacji, a przede 
wszystkim umiejętność jej wykorzystania staje się podstawą rozwoju społeczno-
gospodarczego. „Stąd też zasadne jest systematyczne dokonywanie przeglądu badań 
naukowych w zakresie informatologii oraz dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania 
bibliotek, rozwoju książek, a także innych form, których szybki rozwój opiera się na 
wykorzystaniu Internetu” [10, s. 5].

 Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, zwłaszcza w  obszarze 
edukacji, bezpośrednio  wpływają na odmienne postrzeganie roli biblioteki. To 
nie są już mroczne sale czy smutni, zmęczeni mnisi opisywani przez Umberto 
Eco [1]. Społeczeństwo informacyjne wymusza zmianę wizerunku nie tylko 
w zakresie szeroko rozumianej estetyki wnętrz czy osoby bibliotekarza, ale przede 
wszystkim podnoszenia jakości usług bibliotecznych. Biblioteki coraz częściej 
zaczynają pełnić rolę multimedialnych centrów, które wykorzystują najnowsze 
technologie informacyjno-komunikacyjne. „Współczesny bibliotekarz wychodząc 
naprzeciw wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego, staje się przewodnikiem 
i doradcą w zakresie pozyskiwania informacji z różnych źródeł, w tym coraz częściej 
z  Internetu. Ważnym zadaniem bibliotekarza jest przygotowanie czytelników do 
samodzielnego wyszukiwania informacji oraz ich umiejętnej selekcji” [2, s. 172]. 
Wymaga to odpowiedniej wiedzy na temat możliwości podwyższania efektów 
pracy i  zaangażowania kadry zarządzającej. Może właśnie dlatego obserwujemy  
w  literaturze przedmiotu [6; 7; 9; 14] opisy metod, narzędzi i  analizy badań 
poświęconych właśnie tematyce jakości w  odniesieniu do różnego typu bibliotek. 
Przy czym głównymi celami takich badań powinno być: „poznawanie interakcji 
użytkowników z  zasobami, produktami i  usługami biblioteki, zbieranie danych 
i analiza efektywności całego systemu bibliotecznego i  jakości jego usług” [3, s. 13]. 
Jak zauważa cytowana Ewa Głowacka, prowadzone badania muszą uwzględniać 
tradycyjne oraz cyfrowe zasoby i usługi biblioteki, a także jej środowisko sieciowe. 
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 Badanie funkcjonalności obejmuje ustalenie efektywności dostarczania 
przez bibliotekę usług oraz wskaźniki wykorzystywania jej zasobów. „Pomiarów 
funkcjonalności dokonuje się na drodze obliczania wskaźników funkcjonalności 
(performance indicators). Informacja płynąca z analizy takich wskaźników jest ważna 
w  zarządzaniu biblioteką, pozwala na wymierną ocenę rezultatów działania oraz 
ich doskonalenie” [3, s. 14]. W literaturze mamy szczegółowo opisane podstawowe 
standardy wskaźników funkcjonalności. Są to między innymi:
•	 ISO 11620:1998: Information and Documentation - Library Performance 

Indicators oraz jej uzupełnienie AD: 2003 (PN-ISO 11620:2006 Informacja 
i dokumentacja - Wskaźniki funkcjonalności bibliotek). Jest to międzynarodowa 
norma precyzująca wskaźniki dla wszystkich bibliotek. Obejmuje zasoby 
i  usługi tradycyjne. Norma zawiera listę 34 wskaźników w  11 następujących 
grupach: opinia użytkowników, usługi publiczne, dostarczanie dokumentów, 
wyszukiwanie dokumentów, wypożyczenia, dostarczanie dokumentów ze źródeł 
zewnętrznych, usługi informacyjne, wyszukiwanie informacji, wyposażenie, 
technika biblioteczna (gromadzenie, opracowanie) oraz obsługa użytkowników 
[4, s. 49-56].

•	 ISO/TR 20983:2003 (E) Information and documentation - Performance indicators 
for electronic library services (Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych 
usług bibliotecznych). Przedstawiono 15 mierników w podziale na następujące 
grupy: ogólne, dostarczanie dokumentów elektronicznych, wyszukiwanie 
i  wykorzystanie dokumentów, usługi informacyjne, szkolenie użytkowników, 
wyposażenie, wykorzystanie zasobów ludzkich [4, s. 15].

•	 ISO 11620:2008: Information and Documentation - Library Performance 
Indicator. Druga edycja normy łączy wskaźniki dla usług tradycyjnych 
i  elektronicznych, zastępuje jej pierwsze wydanie oraz ISO/TR 20983. 
Zmodyfikowane wskaźniki dotyczą 4 płaszczyzn: zasoby i  infrastruktura, 
wykorzystanie, skuteczność, potencjał i rozwój. 

Oczywiście można byłoby wymienić jeszcze kilka uzupełniających standardów czy 
inicjatyw, nie jest to jednak tak istotne, bowiem już wskazane normy przybliżają 
nam zakres obszarów oceny funkcjonalności biblioteki.
 Głównym celem w  prezentowanym artykule jest zwrócenie uwagi na ocenę 
jakości usług bibliotek uczelnianych. Wyróżnia się najczęściej dwa rodzaje 
jakości obsługi: subiektywną, wyrażaną przez klientów oraz obiektywną, która 
mierzona jest za pośrednictwem konkretnych wskaźników. Oczywiście najbardziej 
wartościowa byłaby analiza przyczyn rozbieżności między wynikami badań 
subiektywnych i  obiektywnych, ale takie badania przeprowadzić muszą same 
biblioteki. Autorka artykułu, sama będąc pracownikiem naukowo-dydaktycznym, 
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skupiła swoje zainteresowania na poznaniu i  zbadaniu satysfakcji użytkowników 
(studentów oraz nauczycieli akademickich) wynikających z  jakości oferowanych 
usług biblioteczno-informacyjnych przez biblioteki uczelniane. W  badaniach 
wykorzystano: sondaż diagnostyczny z  techniką ankiety oraz metodę jakościową 
w  postaci wywiadu pogłębionego z  wybranymi nauczycielami akademickimi. 
Badania prowadzono przez trzy miesiące: od maja do lipca 2014 roku wśród dwóch 
różnych grup studentów. W  przypadku pierwszej grupy był to dobór celowy,  
badaniem objęto studentów trzeciego roku pedagogiki w  dwóch sąsiadujących 
ośrodkach akademickich: Politechniki Koszalińskiej  oraz Akademii Pomorskiej 
w  Słupsku. Zakładano, że trzy lata studiów, a  zwłaszcza obowiązek napisania 
pracy dyplomowej stwarzały  naturalną okazję do korzystania z  usług bibliotek 
uczelnianych, tym samym dając podstawy do ich oceny. Wybór uczelni i  danego 
kierunku nie jest przypadkowy. Autorka artykułu w  trosce o  jakość kształcenia 
chciała sprawdzić, w  jakim stopniu biblioteki uczelniane przygotowują zasoby 
i dostęp do źródeł informacji dla studentów nowych kierunków. Dobrym przykładem 
dla takich badań porównawczych okazała się Biblioteka Politechniki Koszalińskiej, 
gdzie od dwóch lat w Instytucie Technologii i Edukacji prowadzony jest kierunek 
pedagogika oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku, która od 
lat służy studentom wielu specjalności pedagogicznych. Druga grupa badawcza 
to studenci z  różnych ośrodków akademickich (Gdańsk, Poznań, Wrocław, 
Szczecin, także Słupsk i  Koszalin), którzy dobrowolnie wypełnili kwestionariusz 
ankiety rozsyłany drogą mailową, w  tym także utworzony za pomocą narzędzi 
oferowanych przez google drive (google dysk). Do analizy wybrano łącznie  
48 ankiet studentów różnych kierunków i  specjalności (matematyki, chemii, 
logistyki, transportu, mechaniki, finansów, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego, 
inżynierii biomedycznej, fizjoterapii, prawa, socjologii) oraz 67 ankiet wspomnianych 
już studentów pedagogiki. Łącznie w badaniach wzięło udział 162 studentów, ale do 
analizy włączono tylko 115 prawidłowo wypełnionych ankiet.

  Pierwszy aspekt przeprowadzonych badań miał zwrócić uwagę na to, jakie 
miejsce zajmuje biblioteka uczelniana wśród innych, znajdujących się w  miejscu 
studiowania. 
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Tab. 1. Najczęściej odwiedzane przez studenta biblioteki w miejscu studiowania

Kategorie 
odpowiedzi

Liczba studentów
Pedagogika 
Politechnika 
Koszalińska

Pedagogika
Akademia Pomorska 

 w Słupsku

Inne specjalności
-  różne uczelnie

Biblioteka 
Uczelniana 3% 77% 79%

Biblioteka 
Pedagogiczna 100% 40% 13%

Biblioteka 
Miejska 29% 20% 16%

Źródło: Opracowanie własne

 Analiza wyników badań nie powinna dziwić. Studenci pedagogiki częściej 
(40% w  Słupsku oraz 100% w  Koszalinie) niż w  przypadku innych kierunków 
(13%) korzystają z usług bibliotek pedagogicznych. W przypadku jednak studentów 
Politechniki Koszalińskiej jest to podstawowe (często jedyne) źródło pozyskiwania 
informacji, bowiem tylko 3% badanych studentów korzysta z usług Biblioteki PK. 
Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest skromna oferta książek związanych  
z  kierunkiem. Wspomniani studenci słusznie czują się wykluczeni i  dotkliwie 
odczuwają utrudnienia w  dostępie do informacji. Jak sami zauważają: tracą 
czas i często pieniądze, bo jeśli nie ma książek, trzeba je kupić. Zasoby Biblioteki 
Pedagogicznej choć bogate - zdaniem studentów - są również niewystarczające. 
W  korzystniejszej sytuacji są studenci pedagogiki w Słupsku, gdzie 77% korzysta 
z własnej Biblioteki Uczelnianej i 40%  z Biblioteki Pedagogicznej, a i tak twierdzą, 
że mają problem z dostępem do najnowszych źródeł. Oczywiście sytuacja studentów 
pedagogiki PK nie upoważnia do wyciągania ogólnych wniosków. Ma jedynie 
zasygnalizować problem konieczności pilnego poszerzania zbiorów bibliotek 
uczelnianych w przypadku tworzenia nowych kierunków i specjalności, z pewnością 
nie dotyczy to jednak tylko wspomnianej uczelni.  Wszyscy musimy się zastanowić, 
jak pomóc innym i sobie samym w pozyskiwaniu dostępu do potrzebnych źródeł 
informacji naukowej.

 Przeciętny student pojawia się w  bibliotece uczelnianej kilka razy w  roku 
(67%), jednak 21% badanych deklaruje, że korzysta z  niej kilka razy w  miesiącu. 
Częściej odwiedzają biblioteki studenci nauk społecznych i  humanistycznych.  
63% badanych studentów pedagogiki deklaruje, że odwiedza bibliotekę uczelnianą 
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kilka razy w  miesiącu. Szczegółowe wyniki na temat częstotliwości korzystania 
z usług bibliotecznych prezentuje tabela zamieszczona poniżej.

Tab. 2. Częstotliwość korzystania z biblioteki uczelnianej przez badanych studentów

Kategorie 
odpowiedzi

Liczba studentów

Pedagogika 
PK

Pedagogika
AP  w Słupsku

Inne specjalności
-  różne uczelnie

Kilka razy w tygodniu - 7% 13%
Kilka razy w miesiącu 19% 63% 21%
Kilka razy w roku 26% 30% 67%
Rzadko 55% - -

Źródło: Opracowanie własne

 Korzystając z usług biblioteki, studenci najczęściej wypożyczają książki do domu 
(71%), połowa z nich korzysta również z księgozbioru podręcznego (tabela 3). Niestety 
studenci narzekają na brak dostępu do interesujących ich tytułów czasopism. 
Niektóre z nich są dostępne w uczelnianych repozytoriach, ale tylko z poziomu sieci 
uczelnianej (np. Toruń, Gdańsk, Poznań).

Tab. 3. Najczęściej wybierane przez studentów usługi biblioteczne

Kategorie odpowiedzi
Liczba studentów

Pedagogika 
PK

Pedagogika
AP  w Słupsku

Inne specjalności
-  różne uczelnie

Korzystanie z księgozbioru 
podręcznego 37% 50% 46%

Wypożyczenia do domu 34% 87% 71%
Dostęp do elektronicznych 
informacji i baz danych 18% 13% 13%

Dostęp do Internetu 34% 7% 21%
Przeglądanie prasy 13% 13% 4%

Źródło: Opracowanie własne
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Najczęściej wybierane usługi biblioteczne będą ściśle związane z  odwiedzanymi 
agendami biblioteki, stąd nie zaskakują nas dane zawarte w tabeli 4, gdzie potwierdza 
się dominacja wypożyczalni i  czytelni głównej. Dziwić powinno jednak zjawisko 
rzadkiego odwiedzania Pracowni (Oddziału) Informacji Naukowej.  Przeciętny 
student jednak często nie wie, że taki punkt, podobnie jak Wypożyczalnia 
Międzybiblioteczna istnieje w bibliotekach. Należy się zastanowić, czy jest to tylko 
wina studenta, który nie dość skutecznie poszukuje informacji, czy też nie został 
przeszkolony w tym zakresie?

Tab. 4. Najczęściej odwiedzane przez studenta agendy biblioteki uczelnianej

Kategorie odpowiedzi
Liczba studentów

Pedagogika 
PK

Pedagogika
AP  w Słupsku

Inne specjalności
-  różne uczelnie

Wypożyczalnia 45% 97% 73%
Czytelnia Główna 45% 57% 33%
Czytelnia Wydziałowa 21% - 28%
Pracownia (Oddział)  
Informacji Naukowej - 3% 13%

Wypożyczalnia 
Międzybiblioteczna 2% - 4%

Źródło: Opracowanie własne

 Kończąc wstępną prezentację wyników badań, dotyczących częstotliwości 
korzystania z  bibliotek uczelnianych, warto zwrócić uwagę na rodzaje 
poszukiwanych publikacji. Wśród wypożyczanych książek dominują podręczniki 
akademickie, następnie opracowania naukowe i popularnonaukowe, potwierdzają 
to dane zaprezentowane w  tabeli 5. Niestety problemem dla studenta jest mała 
liczba dostępnych egzemplarzy zarówno w wypożyczalni, jak  i w czytelni. 
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Tab. 5. Najczęściej wypożyczane przez studentów rodzaje publikacji

Kategorie odpowiedzi
Liczba studentów

Pedagogika 
PK

Pedagogika
AP w Słupsku

Inne specjalności
-  różne uczelnie

Słowniki, encyklopedie ... 8% 30% 21%
Opracowania 

popularnonaukowe 50% 37% 33%

Podręczniki akademickie 63% 90% 58%
Opracowania naukowe 24% 37% 55%
Literatura popularna - - 4%

Źródło: Opracowanie własne

 W  drugiej części kwestionariusza ankiety badani studenci byli poproszeni 
o  wyrażenie opinii na temat wybranych rodzajów usług bibliotecznych 
z  wykorzystaniem pięciostopniowej skali, w  której 1 oznaczało najniższą,  
a  5 najwyższą ocenę danej kategorii. Badani studenci oceniali wybrane aspekty 
estetyki wnętrz i  stanowisk; pracy bibliotekarzy; dostępu do zbiorów oraz ilości 
i  jakości oferowanych zbiorów. Poniżej zaprezentowane zostaną wyniki badań 
i najważniejsze wnioski z nich wypływające w zakresie poprawy jakości dostępu do 
informacji, a tym samym podniesienia jakości kształcenia.

 Pierwsze pytanie badawcze dotyczyło oceny jakości dostępu do informacji. 
W badanym obszarze nie ma ocen najwyższych, co potwierdzają dane przedstawione 
w tabeli  6. Badani studenci nie są zadowoleni z czasu pracy biblioteki, choć oceniają 
ten aspekt średnio na 3,8 punktów. Pracownicy naukowi wyrażają sprzeciw, aby 
biblioteki uczelniane były zamykane na cały miesiąc w wakacje. Autorka artykułu 
sprawdziła te informacje i  fakt taki miał rzeczywiście miejsce w  sierpniu 2014 r. 
w  Słupsku i  w  Koszalinie, także w  latach wcześniejszych, w  przeciwieństwie do 
Gdańska, Poznania czy Torunia, gdzie skrócono jedynie czas pracy. Zdecydowanie 
coraz lepiej studenci radzą sobie z  elektronicznym zamawianiem książek, są też 
zadowoleni z katalogu komputerowego (3,8), ale nie zawsze potrafią odnaleźć źródło, 
jeśli nie znają autora lub tytułu. W dużej mierze zależy to także od systemu, katalogu 
czy interfejsu jakim posługują się poszczególne biblioteki.
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Tab. 6. Ocena wybranych aspektów związanych z dostępem do zbiorów 
i pozyskiwaniem przez studentów informacji w bibliotekach uczelnianych

Kategorie odpowiedzi

Ocena studentów na skali od 1 do 5
1 - ocena bardzo niska, 5 - bardzo wysoka)

Pedagogika
PK

Pedagogika
AP  w Słupsku

Inne specjalności
-  różne uczelnie

Czas pracy biblioteki 3,8 3,9 3,8
Jakość informacji  

o działalności i ofercie 
biblioteki

3,3 3,6 3,7

Ustawienie zbiorów i łatwość 
wyszukiwania książek  

w czytelni
3,4 3,6 4,2

Możliwość dostępu do ksero 3,5 4,2 3,9
Elektroniczne zamawianie 

książek 3,5 4,4 3,4

Posługiwanie się katalogiem 
komputerowym 3,8 3,7 3,8

Źródło: Opracowanie własne

 Zdecydowanie lepsze wyniki (od 3,9 do 4,5) pojawiły się w  zakresie oceny 
estetyki wnętrz, stanowisk pracy czy miejsc w  czytelniach (tabela 7). Najniższe 
oceny otrzymała Biblioteka Politechniki Koszalińskiej, ale rzeczywiście jest to 
jedyna z badanych placówek, która nie otrzymała nowego lokum, ani nie przeszła 
generalnego remontu, jak np. Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej 
w Słupsku. Zdaniem badanych studentów w bibliotekach  zbyt mało jest stanowisk 
z dostępem do Internetu, narzekają oni również na jakość posiadanego przez nie 
sprzętu komputerowego. Podobne wyniki badań sondażowych w  zakresie oceny 
usług biblioteki PWSZ w  Tarnowie  zaprezentowała w  swoim artykule Wioletta 
Jachym [5, s.110].
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Tab. 7. Opinia studentów na temat pomieszczeń biblioteki uczelnianej, stanowisk 
pracy i sprzętu komputerowego

Kategorie odpowiedzi

Ocena studentów na skali od 1 do 5
(1 - ocena bardzo niska, 5 - bardzo wysoka)

Pedagogika 
PK

Pedagogika
AP  w Słupsku

Inne specjalności
-  różne uczelnie

Atrakcyjność wnętrz biblioteki 3,2 4 4
Stanowiska pracy (wygodne, 
przestrzenne) 3,8 4 3,9

Wystarczająca ilość miejsc 
w czytelni 3,5 4,5 4

Ilość stanowisk z dostępem  
do Internetu 3,2 3,8 3,7

Sprzęt komputerowy 2,8 3,2 3,9
Oznakowanie regałów w czytelni 3,5 3,9 2,8

Źródło: Opracowanie własne

 Każdy pracownik biblioteki musi mieć świadomość, jak ważna jest 
jego rola w  ocenie instytucji, w  której pracuje. Profesjonalny bibliotekarz 
powinien wykazywać się wysoką kulturą osobistą i  życzliwym nastawieniem 
do klienta. Z  przeprowadzonych badań na temat pożądanego wizerunku 
współczesnego bibliotekarza wyłania się osoba nowoczesna i  kompetentna, 
potrafiąca wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne, 
wykształcona, przyjazna i  uprzejma wobec klienta oraz dobrze wyglądająca  
[8, s. 143]. W prezentowanych badaniach przeciętny student wybrane kompetencje 
bibliotekarza ocenia na 3,9 punktów, chociaż w przypadku Biblioteki Uczelnianej 
Akademii Pomorskiej były to oceny wyższe od 4 do 4,2 (tabela 8.). Bibliotekarze 
postrzegani są jako osoby kulturalne, życzliwe i  profesjonalnie udzielające 
informacji. Najniżej ocenia się ich umiejętności informatyczne.
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Tab. 8. Opinia studentów na temat wybranych aspektów pracy bibliotekarza
 

Kategorie odpowiedzi
Ocena studentów na skali od 1 do 5

(1- ocena bardzo niska, 5 - bardzo wysoka)
Pedagogika

 PK
Pedagogika

AP  w Słupsku
Inne specjalności
-  różne uczelnie

Są kulturalni i chętni do 
pomocy 3,5 4,1 3,9

Profesjonalnie i rzeczowo 
udzielają informacji 3,6 4 3,9

Informują, jak korzystać 
z katalogu komputerowego 3,3 4,2 3,4

Źródło: Opracowanie własne

Najbardziej interesujące wydają się wyniki badań w  zakresie oceny dostępnych  
w bibliotece zbiorów (tabela 9). Studenci wszystkich ośrodków wydają się być zgodni 
w tym, że jest niewystarczająca liczba egzemplarzy (2,6). Jeśli nawet potwierdzają, 
że w bibliotekach pojawiają się na bieżąco nowości wydawnicze (3,7), jest to często  
1 egzemplarz dostępny w czytelni i 1 egzemplarz do wypożyczenia.

Tab. 9. Opinia studentów na temat zbiorów (materiałów) oferowanych  
przez biblioteki uczelniane

Kategorie odpowiedzi

Ocena studentów na skali od 1 do 5
(1 - ocena bardzo niska, 5 - bardzo wysoka)

Pedagogika 
PK

Pedagogika
AP  w Słupsku

Inne specjalności
-  różne uczelnie

Odpowiadają specjalności 
studiów 3,2 3,9 3,9

Są aktualne, nowości 
wydawnicze 3 3,8 3,7

Wystarczająca liczba 
egzemplarzy 2,4 2,6 2,6

 Źródło: Opracowanie własne
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 Z  analizy zaprezentowanych powyżej wyników badań, a  także z  wniosków 
zawartych w pytaniach otwartych kwestionariusza ankiety oraz przeprowadzonych 
wywiadów wynika, że studenci i nauczyciele akademiccy oczekują:
•	 zwiększenia liczby egzemplarzy przeznaczonych do wypożyczania;
•	 zwiększenia możliwości dostępu do czasopism elektronicznych i e-booków;
•	 aktualizacji księgozbioru pod kątem realizowanych specjalności; 
•	 zwiększenia liczby stanowisk z dostępem do Internetu;
•	 możliwości podłączenia laptopa przy każdym stanowisku - stoliku w  czytelni 

oraz wyposażenia stołu w lampkę;
•	 dostosowanie godzin otwarcia wypożyczalni i czytelni do godzin pracy i nauki 

studentów (w tym szczególnie niestacjonarnych);
•	 zachowanie ciągłego dostępu do biblioteki w okresie przerw międzysemestralnych  

i wakacyjnych; 
•	 dostępu do usługi ksero w czasie godzin otwarcia biblioteki lub dostęp do ksero 

na tzw. kartę (samodzielne kserowanie); 
•	 dostęp do pomieszczeń indywidualnej pracy (z  możliwością uprzedniej 

rezerwacji); 
•	 bezwzględny zakaz korzystania w  czytelni z  telefonów komórkowych, także 

przez pracowników biblioteki; 
•	 zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników działu informacji naukowej 

w zakresie analizy bibliometrycznej. 
 Podsumowując, warto zwrócić uwagę, że szeroko rozumiana kultura organizacji 
funkcjonowania biblioteki obejmuje kilka płaszczyzn: badanie funkcjonalności 
produktów i  procesów tradycyjnych, także elektronicznych; ocenę usług przez 
użytkowników oraz ocenę wpływu biblioteki i  jej usług na otoczenie, np. na 
działalność dydaktyczną uczelni [3, s. 14]. Cel zaprezentowanych badań był ściśle 
związany z  pracą zawodową autorki tego artykułu, stąd poruszono tylko kilka 
wybranych aspektów. Jakość pracy bibliotek uczelnianych bezpośrednio wpływa na 
jakość pracy studentów i nauczycieli akademickich, ale nie tylko. Pojęcie wpływu 
biblioteki na otoczenie definiuje się jako rezultat wykorzystania usług bibliotecznych, 
oddziaływanie tego wykorzystania i  jego znaczenie dla użytkowników, a  także 
jako zmiany zachowań pod wpływem wykorzystania usług bibliotecznych. Szerzej 
opisuje to w literaturze Głowacka [3, s. 18].

 Brak możliwości korzystania z właściwie organizowanego systemu biblioteczno-
informacyjnego  pociąga za sobą wiele negatywnych skutków w różnych aspektach 
ekonomicznym, dydaktycznym, kulturalnym itp. Może to w  praktyce wpływać 
między innymi na:
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•	 brak umiejętności zdobywania i przetwarzania oraz przekazywania informacji;
•	 ograniczone możliwości pogłębiania wiedzy i szeroko rozumianego dokształcania 

się; a tym samym obniżanie rezultatów kształcenia akademickiego;
•	 ograniczenia w  dostępie do wyników badań, a  tym samym utrudnienia 

w realizacji własnych badań pracowników naukowych i studentów; 
•	 ograniczanie możliwości rozwoju zainteresowań; systematycznego sięgania po 

lekturę;
•	 stratę czasu i  pogorszenie kondycji finansowej studentów i  pracowników ze 

względu na konieczność poszukiwania źródeł gdzie indziej (często zakup lub 
płatne wypożyczenie);

•	 gorsze wyniki rekrutacji i zatrzymywanie studentów.

 Brak dostępu do publikacji naukowych zasygnalizowali nie tylko studenci, 
ale także pracownicy naukowi. Rozwiązaniem problemu mogłoby być większe 
wykorzystanie Open Access (OA) lub otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). 
Propagatorzy idei Open Access przyjmują, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. 
Skoro technologia umożliwia szybki i  nieograniczony dostęp do wyników badań 
naukowych, należy ją wykorzystać w duchu podstawowych  założeń nauki i dążyć 
do transformacji modelu publikowania naukowego na całkowicie otwarty. „Stevan 
Harnard rozróżnia OA gratis i OA libre. Pierwszy oznacza otwarty dostęp tylko do 
treści, drugi zaś dopuszcza również pewne możliwości dalszego wykorzystania, 
zdefiniowane w  licencjach Creative Commons, czyli np. republikowanie 
z uwzględnieniem komercyjnego lub niekomercyjnego wykorzystania” [13, s. 12-13].

 Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) najczęściej definiuje się jako „materiały, które są 
powszechnie i  publicznie dostępne w  Internecie, często opublikowane są wraz z  prawem 
do dalszego ich wykorzystania (stosowanie tzw. wolnych licencji), dostęp do nich nie jest 
limitowany lub kontrolowany. Mogą to być zarówno podręczniki, kursy, programy, jak  
i  scenariusze zajęć oraz wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne w  wersji elektronicznej”  
[11, s. 35]. 

 Chociaż wiele instytucji interesuje się możliwością publikowania w  OA, 
to wyraźną przeszkodą jest brak infrastruktury i  otwartych standardów 
publikacji, które gwarantowałyby widoczność opublikowanych już w  sieci 
artykułów (czasopism). Istotnym problemem jest też niepewność statusu czasopism 
elektronicznych w  systemach oceny dorobku naukowego. Dodatkowo na brak 
wspólnej polityki publikowania elektronicznego w  sieci ma wpływ rywalizacja 
między ośrodkami naukowymi. Zasada konkurencyjności w nauce  jest rezultatem 
wdrażania reformy nauki i  szkolnictwa wyższego, gdzie parametryczny system 
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oceniania przekłada się bezpośrednio na wysokość dofinansowania [13, s. 24]. 
Jak widać polskie uczelnie wolą korzystać w  takiej sytuacji z  usług platform 
komercyjnych.

 Otwarte zasoby edukacyjne są również elementem założeń projektu „Cyfrowej 
Szkoły”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W  przyszłości 
zakłada się, że praca ucznia będzie w  jak największym stopniu opierać się 
na e-kształceniu i  na zasobach sieciowych, w  tym e-podręcznikach. Zgodnie 
z  zapowiedzią Minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej, od 1 września  
2015 roku rozpocznie się proces wprowadzania do szkół e-podręczników. Będzie to 
realizowane etapami, bowiem warunkiem realizacji tego projektu jest poprawienie 
infrastruktury internetowej i  komputerowej w  szkołach. Pomysł ten wzbudza 
ogromne emocje  wśród nauczycieli  i  rodziców, ze względu na obligatoryjne 
narzucanie przez rząd jednego podręcznika, a także wśród wydawców podręczników, 
którzy obawiają się strat finansowych.

 W ostatnich latach obserwujemy rozwój różnego typu repozytoriów, zwłaszcza 
instytucjonalnych. Repozytorium uczelniane to zespół usług, które uczelnia 
oferuje członkom swojej społeczności. Usługi te służą upowszechnianiu cyfrowych 
dokumentów tworzonych przez daną instytucję i  jej członków. Jak zauważa 
Małgorzata Rychlik, w Polsce repozytoria uczelniane mogą spełniać bardzo ważną 
funkcję „upowszechniającą nasz rodzimy dorobek naukowy w  ogólnoświatowym 
obiegu literatury naukowej”  [12, s. 64]. W ostatniej dekadzie obserwujemy w Polsce 
wzrost ilości publikacji naukowych, niestety, większa  część tego dorobku nie jest 
indeksowana przez komercyjne bazy danych, a  to sprawia, że publikacje te nie są 
widoczne w Sieci, a tym samym są rzadziej cytowane. 

 Na wyróżnienie zasługuje inicjatywa Wydawnictwa Naukowego PWN, które 
w 2007 roku uruchomiło IBUK.pl - czyli polską bibliotekę cyfrową i wypożyczalnię  
e-booków w  formacie elektronicznym za pośrednictwem Internetu. W  roku 
2012 dodano nową opcję dostępu - IBUK Libra. To pierwsza w  Polsce platforma 
książek elektronicznych dla bibliotek. Wypożyczalnia funkcjonuje w  modelu 
subskrypcyjnym, pozwalającym na dostęp do książek online w określonym czasie 
w  ramach wykupionego abonamentu (www.ibuk.pl). Wszyscy mamy jednak 
świadomość ciągłego wzrostu cen czasopism i publikacji naukowych, w bibliotekach 
oznacza to wzrost ceny subskrypcji,   a nakłady na biblioteki utrzymują się na tym 
samym, czyli skromnym poziomie. Fakt ten nie może być jednak usprawiedliwieniem 
i  nie może nas zwalniać od poszukiwania skuteczniejszych sposobów szerszego 
udostępniania tekstów. 
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Reputacja jako czynnik wspierający budowanie 
relacji instytucji świadczących usługi informacyjne

 W  artykule przedstawiono zagadnienie reputacji biblioteki, lojalności 
użytkowników oraz marketingu relacji. Opisany został wpływ jaki ma pozytywna 
reputacja instytucji świadczącej usługi informacyjne na jakość i  siłę relacji 
z użytkownikami, i w dalszej kolejności na decyzje o wyborze źródła informacji.

 Usługi informacyjne to specyficzny rodzaj działalności, w wyniku którego klient 
uzyskuje tzw. dobro zaufane, a więc dobro, które wykorzystywane jest w wyniku 
wiary w  jego wartość, poprawność, rzetelność oraz aktualność, a  więc poniekąd 
na podstawie reputacji, którą charakteryzuje się instytucja świadcząca usługę 
[2, s. 28]. Informacja odznacza się dużą różnorodnością, subiektywnością oraz 
efemerycznością i  dlatego w  zależności od podmiotu, który ją przetwarza może 
charakteryzować się odmiennymi cechami. Przyjmuje się, że podstawowe cechy 
charakteryzujące tzw. użyteczną informację to: aktualność, rzetelność, kompletność, 
porównywalność, jednoznaczność oraz inne. Zatem relacje budujące reputację 
oraz reputacja wpływająca na budowanie relacji z użytkownikami informacji mają 
kluczowe znaczenie w  procesie wyboru instytucjonalnego źródła informacji, do 
których można zaliczyć urzędy, ośrodki informacji i biblioteki.

 Zmiany strukturalne w zakresie organizacji jednostek publicznych i prywatnych, 
zmiany rynkowe oraz technologiczne stały się czynnikami generującymi zalew 
informacji oraz pojawienie się wielu równoległych źródeł ich pozyskiwania. 
Brak możliwości weryfikacji uzyskanych przez użytkownika niektórych danych 
spowodował, że część z  nich swoją lojalność w  procesie usługowym oparła na 
pozamerytorycznych czynnikach oceny. Stąd też w ramach działań marketingowych 
rozwinął się nurt nazywany marketingiem relacji, mający za zadanie zwiększać 
zaufanie użytkowników do instytucji i  świadczonej usługi oraz budować jej 
pozytywną reputację.

 Orientacja marketingowa ewoluowała wraz z rozwojem działalności biznesowej, 
by na pewnym etapie rozwoju zostać wykorzystana przez instytucje usługowe, w tym 
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instytucje zajmujące się świadczeniem różnego rodzaju usług informacyjnych. 
Początki marketingu datowane są na przełom XIX i  XX w., kiedy to myśl 
marketingowa pojawiła się w piśmiennictwie ekonomicznym, zaś duże korporacje 
zaczęły tworzyć pierwsze działy marketingu. Marketing transakcyjny znacznie 
jednak różnił się od ujęcia relacyjnego postulowanego jako najefektywniejsze 
w  działalności instytucji informacyjnych. Literatura wyszczególnia szereg faz 
rozwoju marketingu, które zostały przedstawione w tabeli 1.

Tab. 1. Fazy rozwoju koncepcji marketingowej
Faza Okres Charakterystyka

Orientacja 
produkcyjna 2 poł. XIX – pocz. XX w.

Koncentracja na organizacji procesu 
produkcyjnego w celu uzyskania 

wysokiej wydajności, niskich kosztów, 
zwiększenia podaży.

Orientacja 
sprzedażowa 1930-1950

Koncentracja na kanałach dystrybucji, 
istotne przywiązanie wagi do środków 

komunikacji (reklama, promocja 
sprzedaży).

Orientacja 
marketingowa 1950-1980

Koncentracja na rynku docelowym, 
potrzebach klientów, marketingu 
skoordynowanym i rentowności. 

Wzrastające znaczenie marketingu mix                
i badań rynku.

Marketing 
strategiczny 1980-

Przewidywanie zmian otoczenia, 
system planowania marketingowego, 

strategie uwzględniające potrzebę 
globalizacji i oczekiwań organizacji 
lokalnych, marketing indywidualny, 

mega marketing.

Źródło: KNECHT Zdzisław. Zarządzanie i planowanie marketingowe.  
Warszawa 2005, s. 3.

 Wobec podnoszenia parametrów jakościowych produktów i usług, spełniających 
elementarne wymogi klientów, znaczenia nabrały tzw. działania około usługowe, 
nadające usłudze (produktowi) dodatkową wartość, nie zawsze związaną z  jej 
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pierwotną funkcją. I  tak na przykład tradycyjnym usługom informacyjnym 
świadczonym przez biblioteki coraz częściej towarzyszy oferta dodatkowa w postaci 
wystaw, odczytów, zabaw itp. mająca za zadanie zintegrować czytelnika z instytucją 
poprzez zagospodarowanie jego wolnego czasu. W ten sposób dochodzi do tworzenia 
więzi pomiędzy usługodawcą a klientem, na której bazuje marketing relacji.

 Marketing relacji narodził się w latach 70-tych XX w. w ramach tak zwanej Szkoły 
Nordyckiej, by następnie rozwinąć się w latach 80-tych, głównie za sprawą badań 
Amerykanina Leonarda L. Berry’ego, związanych z analizą marketingu usług. Berry 
wychodził z  założenia, że tak charakterystyczne dla marketingu transakcyjnego, 
pozyskiwanie nowych klientów jest zaledwie pierwszym krokiem w  działalności 
marketingowej, nie zaś celem samym w  sobie. Marketing relacji ma bowiem na 
celu tworzenie długotrwałych pogłębionych więzi z użytkownikami sprzyjających 
intensywnym wielokierunkowym relacjom, a  więc korzystaniu z  usług biblioteki 
w dłuższym okresie czasu i budowaniu lojalności. Koncepcja ta zakłada traktowanie 
klienta jako naczelnej wartości organizacji, zaś za produkt uznaje relację, którą 
inicjuje organizacja w stosunku do swoich użytkowników, co czyni obecnie wiele 
bibliotek. Marketing relacji definiowany jest jako „proces planowania, rozwoju 
i  pielęgnowania klimatu więzi promującego dialog [którego] następstwem będzie 
wpojenie wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz respektowanie możliwości każdej 
ze stron w zgodzie z  ich rolami ustalonymi na rynku i w społeczeństwie” [3, s. 35]. 
Marketing relacji bazuje na długoterminowej perspektywie czasowej oraz na tzw. 
jakości funkcjonalnej. Więcej cech różnicujących go od marketingu transakcyjnego 
przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Różnice pomiędzy marketingiem relacji a marketingiem transakcyjnym
Cecha Marketing transakcyjny Marketing relacji

Perspektywa czasowa krótka długa
Relacje z użytkownikiem słabe silne
Preferowana jakość usługi techniczna funkcjonalna

Podejście do użytkownika uogólniające  
(segmentacja rynku) zindywidualizowane

Strategie współpracy  
z klientami

strategie pozyskiwania 
ciągle nowych klientów

strategie utrzymywania raz 
pozyskanych klientów

Rodzaj kultury wymiany kultura produktu/usługi kultura konsumenta/
użytkownika

Maja Wojciechowska - Reputacja jako czynnik wspierający budowanie relacji 
świadczących usługi informacyjne
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Cecha Marketing transakcyjny Marketing relacji

Rola reputacji

duża, zewnętrzna, nie 
zawsze weryfikowana 

osobiście przez 
użytkownika/klienta

duża, ale poparta własną 
oceną użytkownika/klienta

Źródło: Opracowanie własne

 W  stosunku do użytkowników informacji korzystających z  usług bibliotek 
można najogólniej wyróżnić pięć etapów rozwoju relacji. Etap pierwszy to 
budowanie świadomości, w  którym użytkownik systematyzuje swoją wiedzę na 
temat biblioteki oraz jej oferty usługowej. Etap drugi polega na zawiązaniu relacji – 
dochodzi wówczas do skorzystania z oferty usługowej. W kolejnym etapie czytelnik 
ponawia swoje odwiedziny i  ponownie korzysta z  usług, by w  następnym kroku 
budować bardziej rozbudowane relacje, noszące znamiona lojalności. Ostatni etap 
– etap wzrostu – wiąże się z pełnym zaangażowaniem czytelnika.

 Istotną rolę w  marketingu relacji odgrywa zjawisko lojalności klienta. Jedna 
z  definicji mówi, że „lojalność jest następstwem relacji, jaka istniała pomiędzy 
usługobiorcą i usługodawcą w długim okresie, a klient wiąże się z przedsiębiorstwem 
usługowym w oparciu o czynniki kognitywne i – równie ważne – czynniki afektywne, 
maksymalizując wynoszoną z  relacji wartość dodaną” [6]. Inne cechy lojalności 
użytkowników informacji to m.in. pozytywne ustosunkowanie do instytucji 
świadczącej usługę, systematyczne korzystanie z  jej oferty oraz świadczenie 
pozytywnych rekomendacji budujących reputację organizacji. W  usługach 
profesjonalnych, do których zaliczane jest świadczenie usług informacyjnych, 
rekomendacja innych klientów uznawana jest za jedno z najbardziej wiarygodnych 
źródeł informacji, zaś do użytkowników najchętniej dzielących się pozytywnymi 
opiniami należą użytkownicy lojalni, zarówno ci charakteryzujący się lojalnością 
ukrytą, jak i  ci odznaczający się lojalnością wyjątkową, a  więc najcenniejszą 
z  punktu widzenia instytucji usługowej17. W  1991 r. Martin Christopher, Adrian 
Payne oraz David Ballantyne opracowali model przechodzenia klientów na coraz 

17 W  przypadku  instytucji  bibliotecznych  lojalność  ukryta  jest  właściwa  dla  osób  dosyć  mocno 
przywiązanych do jednej biblioteki  lecz stosunkowo rzadko korzystających z jej usług, z różnych 
istotnych  przyczyn,  np.  z  powodu  częstych wyjazdów  i  braku możliwości  zwrotu  oraz wymiany 
czytanych książek. Lojalność wyjątkowa pojawia się wśród wąskiej grupy użytkowników bibliotek, 
jest właściwa  dla  osób  emocjonalnie  i  silnie  związanych  z  instytucją  oraz  często  korzystających 
z jej usług. Czytelnicy o wyjątkowym poziomie lojalności są również jej ambasadorami, nierzadko 
współpracując  z  bibliotekarzami  na  różnych  polach,  np.  w  ramach  wolontariatu  w  bibliotekach 
publicznych lub też świadcząc rzetelne opinie na temat jakości usług [5].
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wyższe poziomy, nazwany „drabiną lojalności”, według którego wraz ze wzrostem 
lojalności zwiększany jest nacisk na budowanie relacji kosztem pozyskiwania coraz 
większej liczby nowych odbiorców usług (rys. 1). Ponadto w  celu wspomagania 
oceny lojalności klientów, w  tym klientów usług informacyjnych, stosowane są 
rozmaite wskaźniki, jak np. roczny wskaźnik retencji (odsetek użytkowników 
informacji, którzy w ciągu roku kontynuują korzystanie z usług biblioteki), roczny 
wskaźnik dezercji (odsetek użytkowników informacji, którzy w ciągu danego roku 
zrezygnowali z usług biblioteki) oraz średni (przeciętny) okres korzystania z usług.

Rys. 1. Drabina lojalności

ADWOKAT nacisk na budowanie 
relacji

SOJUSZNIK

KLIENT
NABYWCA

pozyskiwanie nowych 
klientów POTENCJALNY KLIENT

Źródło: Zarządzanie relacjami w usługach. Red. ROGOZIŃSKI Kazimierz.  
Warszawa 2006.

 W  marketingu relacji równie ważną rolę odgrywają kompetencje i  postawy 
personelu, wpływające na budowanie pozytywnej reputacji biblioteki bądź innej 
instytucji świadczącej usługę informacyjną. Wartościowi pracownicy traktowani są 
jako kluczowe niematerialne zasoby organizacyjne, które mają szczególne znaczenie 
w  branżach charakteryzujących się wysoką niematerialnością oferty. Im większy 
jest bowiem udział czynników niematerialnych tym większą rolę w kształtowaniu 
produktu końcowego odgrywają pracownicy. Jest to szczególnie widoczne w sektorze 
usług informacyjnych, w  którym przygotowanie merytoryczne pracownika oraz 
sposób obsługi odbiorcy informacji będzie w  dużej mierze decydował o  stopniu 
zadowolenia klienta z  kontaktów z  instytucją. Potwierdzają to liczne badania 
satysfakcji użytkowników, w których czytelnicy bibliotek coraz większy nacisk kładą 
na atmosferę panującą w instytucji oraz jakość obsługi i relacji z bibliotekarzami. 
W sytuacji kiedy coraz więcej źródeł jest dostępnych bez pośrednictwa biblioteki, 
np. w Internecie, to właśnie elementy uzupełniające usługę decydują o powrocie do 

Maja Wojciechowska - Reputacja jako czynnik wspierający budowanie relacji 
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bibliotek użytkowników informacji. Do przykładowych składników dodatkowych  
w  przypadku usługi informacyjnej można zaliczyć m.in. doradztwo w  zakresie 
strategii wyszukiwania informacji, relacje interpersonalne, atmosferę miejsca, 
przestrzeń fizyczną umożliwiającą komfortowe spędzenie czasu itp.

 Jak już wcześniej wspomniano, istotną rolę w  kształtowaniu relacji pełni 
reputacja, na podstawie której decyzje podejmuje wielu użytkowników usług 
informacyjnych. Reputację najogólniej można zdefiniować jako powszechnie 
funkcjonującą opinię na temat instytucji. W przypadku bibliotek reputację tworzą 
„wszyscy interesariusze, a  więc użytkownicy, pracownicy, kierownictwo, partnerzy, 
dostawcy, a  nawet otoczenie, które aktywnie nie korzysta z  jej usług, lecz mimo to 
posiada pewien zasób przekonań z  nią związanych. Reputację tworzą zarówno 
przekonania umotywowane, mające swe podłoże w minionych kontaktach z biblioteką 
(pozytywnych i  negatywnych), jak i  przekonania nie będące wynikiem osobistych 
doświadczeń, wykreowane na podstawie opinii innych osób, przypuszczeń i domysłów. 
Pomimo różnej wiarygodności tych opinii obie grupy przekonań mają równie istotne 
znaczenie. Reputacja stanowi wypadkową opinii związanych z  jakością usług 
biblioteki, zasobnością księgozbioru, jej skutecznością, celami działania, funkcjami 
społecznymi i kulturowymi ale także kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników, 
dostępnością, otwartością i atrakcyjnością (zarówno jako miejsca świadczenia usług 
informacyjnych, jak i miejsca fizycznego pełniącego funkcję przestrzeni publicznej). 
Wynika ona zarówno z  osobistych doświadczeń pracowników i  czytelników, jak 
i świadomych zabiegów, prowadzonych przez bibliotekę w celu zjednania przychylności 
otoczenia oraz eliminowania jej anonimowości wśród potencjalnych użytkowników,  
a także wpływu tzw. liderów opinii, a więc osób lub grup opiniotwórczych” [4].

 Zainteresowanie badaniami dotyczącymi reputacji pojawiło się już w  latach 
50-tych XX w., kiedy temat ten podjęli John M. T. Balmer oraz Stephen Greyser, 
specjalizujący się  w  marketingu marki. Znaczenie reputacji dla świadczenia 
usług bibliotecznych jest zagadnieniem stosunkowo mało zbadanym, choć 
wydaje się niezwykle ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze na uwagę powinna 
zasługiwać wszelka działalność mająca na celu promowanie czytelnictwa oraz 
wykorzystywanie profesjonalnych usług informacyjnych – warto więc poznać 
mechanizmy budowania reputacji instytucji świadczących takie usługi. Po drugie 
– interesujące są przyczyny skrajnie różnej oceny bibliotek. Tu nasuwa się pytanie – 
co budzi niechęć potencjalnych odbiorców usług bibliotecznych, szczególnie wśród 
najmłodszych grup wiekowych – sam akt czytelniczy, sposób prezentacji treści 
odbiegający od standardów przyjętych w  Internecie i  mediach elektronicznych, 
czy też instytucja, która pośredniczy w  dostępie do literatury? Skoro bowiem 
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część bibliotek potrafi zintegrować wokół siebie zadowolonych użytkowników, 
oznacza to, że inne tego typu placówki wykazują pewne braki w realizacji usługi.
Badania przeprowadzone przez autorkę w  2014 r. na grupie 2500 osób (uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów studiów wyższych (uczelni 
państwowych i niepaństwowych, kierunków humanistycznych, ścisłych, społecznych 
i artystycznych, dziennych i zaocznych), osób aktywnych zawodowo, bezrobotnych 
oraz emerytów i rencistów) pokazały liczne przyczyny utraty reputacji bibliotek [4]. 
Wśród ogólnych wniosków z przeprowadzonego badania można wymienić:

1.	 Wiele osób niechętnie poddaje się badaniu lub z  niego rezygnuje jeżeli nie 
korzysta z usług bibliotek lub ma o nich złą opinię – co potwierdzają wyniki 
badań prowadzonych przez firmy komercyjne, które wskazują, że wielu 
klientów nie chce zgłaszać swoich uwag ani źle mówić o  instytucji, lecz po 
prostu rezygnuje z jej usług.

2.	 Nieczytanie jest dla wielu osób powodem wstydu – dlatego część z nich będzie 
unikało udziału w badaniach lub podawało zawyżone statystyki czytelnicze.

3.	 Bardzo aktywną czytelniczo grupą jest segment bezrobotnych, który 
w ostatnim czasie poszerzył się o osoby młode i dobrze wykształcone, pragnące 
ciągle jeszcze dokształcać się i rozwijać.

4.	 Wiele osób ma negatywną opinię o  bibliotekach z  uwagi na brak nowych 
zbiorów w  ofercie oraz niesympatyczny lub mało profesjonalny personel 
biblioteczny – pomimo ciągle rosnącej samodzielności odbiorców usług 
informacyjnych kompetentny personel jest dla nich bardzo ważny i  stanowi 
czynnik mogący zadecydować o  odwiedzinach w  bibliotece. Profesjonalna 
pomoc jest bowiem elementem różnicującym samodzielne wyszukiwanie 
informacji na komputerze osobistym od przeprowadzenia sesji w bibliotece. 
Czytelnicy oczekują, że bibliotekarz będzie odznaczał się większymi 
umiejętnościami w  wyszukiwaniu informacji, zwłaszcza w  rozproszonych 
źródłach elektronicznych a jego kompetencje informatyczne będą przekraczały 
umiejętności czytelnika.

5.	 Wiele osób docenia biblioteki za ich zróżnicowaną ofertę usługową, 
wykraczającą poza tradycyjne rozumiane usługi biblioteczne.

6.	 Jednym z  ważnych czynników wpływających na opinię o  bibliotece jest 
jej atmosfera, która wzmaga lub osłabia chęć traktowania biblioteki jako 
„trzeciego miejsca”.

7.	 Nie bez znaczenia jest fizyczna prezencja bibliotekarza – czytelników 
denerwuje bowiem niechlujny, niestaranny i nieatrakcyjny wygląd.

8.	 Czytelnicy stosunkowo rzadko proponują wprowadzanie w  bibliotece 
innowacji nawet jeżeli są niezadowoleni z formy świadczonych usług.

Maja Wojciechowska - Reputacja jako czynnik wspierający budowanie relacji 
świadczących usługi informacyjne
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9.	 Wielu ankietowanych nie korzysta z usług bibliotek, pomimo, że ma o nich 
dobrą opinię, co podyktowane jest chęcią posiadania własnych książek.

 
 Inne badania [4] przeprowadzone przez autorkę w  2014 r. na grupie  
375 przedstawicieli kadry kierowniczej polskich bibliotek różnych typów 
pokazały, że większość ankietowanych swoje relacje z  użytkownikami ocenia 
jako zadowalające, lecz wymagające wzmocnienia (58%) lub też jako pozytywne 
i  silne (40%). 2% badanych zasygnalizowało, że relacje biblioteki z  otoczeniem 
i  jej czytelnikami zamierają. Większość dyrektorów placówek bibliotecznych 
wyraża przekonanie, iż utrwalenie relacji czytelników z  biblioteką jest możliwe 
przede wszystkim dzięki dostosowaniu oferty usługowej do ich potrzeb (50%) oraz 
w bardziej indywidualnym podejściu do użytkowników (15%). Wskazywano również 
na konieczność nawiązania relacji  z nowymi grupami dotąd mało aktywnych lub 
wykluczonych użytkowników (np. aktywizacja seniorów, aktywizacja „trudnej” 
młodzieży) (12%), tworzenie zupełnie nowych usług, np. kursów, szkoleń, 
kawiarnio-czytelni itp. (11%) oraz wprowadzanie pewnych wymogów w  szkołach 
i uczelniach obligujących dzieci i młodzież do korzystania z usług bibliotek (6%). 
Co ciekawe, niewielką rolę w utrwalaniu relacji z biblioteką przypisano rozwinięciu 
komunikacji elektronicznej (3%). Także 3% kierujących bibliotekami uznało, że nic 
nie zatrzyma już trendu „odpływu” czytelników od bibliotek.

 Podsumowując niniejsze rozważania warto zaznaczyć, iż punktem wyjścia 
w  budowaniu kapitału reputacyjnego biblioteki, oznaczającego, że „biblioteka 
postrzegana jest wśród różnych grup interesariuszy jako atrakcyjne miejsce pracy, 
solidny partner we wspólnych projektach, niezawodny odbiorca produktów i  usług 
oraz, co najważniejsze, usługodawca, realizujący potrzeby swoich użytkowników” [4], 
powinno być zdiagnozowanie:
•	 Kim są potencjalni i rzeczywiści użytkownicy informacji?
•	 Jakie są ich potrzeby informacyjne?
•	 Czego oczekują od biblioteki jako instytucjonalnego źródła informacji?
•	 Jakim celom służą pozyskiwane przez nich informacje?
•	 Które czynniki mają wpływ na wybór źródła informacji?
•	 Na jakich zasadach chcieliby współpracować z bibliotekarzami?
•	 Jakie mają kompetencje i możliwości?

 Na koniec warto podkreślić, iż na reputację składa się wiele różnorodnych 
czynników. Każdy odbiorca informacji podejmując decyzję o  wyborze 
instytucjonalnego źródła informacji uwzględnia potencjalne korzyści oraz koszty, 
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które musi ponieść chcąc skorzystać z  usługi. Poza korzyściami funkcjonalnymi 
i ekonomicznymi coraz częściej ogromną rolę odgrywają korzyści psychologiczne, 
zaś koszt nie oznacza już tylko i  wyłącznie poniesionych nakładów finansowych 
(np. na kartę biblioteczną czy wykonane ksero), ale oznacza również zużyty czas, 
który jest dla współczesnych użytkowników niezwykle istotny. Nie bez powodu 
zatem wśród czynników budujących lojalność klientów poza przewidywaniem  
i wyprzedzaniem ich oczekiwań wymienia się:
•	 Utwierdzanie klienta w poglądzie, że jego dobro jest najważniejsze.
•	 Budowanie poczucia opieki i bezpieczeństwa.
•	 Umożliwienie kontaktu w dowolnym momencie.
•	 Budowanie poczucia zaufania [3, s. 155].

Tak więc reputacja instytucji świadczącej usługi informacyjne, która ma duży udział 
w decyzjach klienckich będzie wynikiem sposobu zrealizowania usługi ale również 
wszystkich czynników około usługowych, które każdorazowo poddawane są przez 
użytkownika ocenie.
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Badania nad czytelnictwem studentów

 Studenci jako grupa społeczna stanowili od dawna przedmiot opisu różnych 
badań, w  tym socjologicznych i  empirycznych. Początki badań czytelnictwa 
studentów w Europie od czasów starożytnych poprzez średniowiecze szczegółowo 
opisał w  swoim autoreferacie pracy doktorskiej Józef Czerni18. Badaniem stanu 
czytelnictwa studentów w Polsce po raz pierwszy zajął się Konstanty Krzeczkowski, 
który w roku 1905 opublikował pracę zatytułowaną „Czytelnictwo wśród studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego. Przyczynek do statystyki życia umysłowego”19. 
Na podstawie przeprowadzonej ankiety autor stwierdził, że studenci nie mieli 
stałego zapotrzebowania na książki, a  większość respondentów korzystała z  nich 
w momencie przygotowywania się do egzaminów semestralnych [5, s. 222]. Dalsze 
badania nad czytelnictwem wśród studentów rozwinęły się po zakończeniu II wojny 
światowej, kiedy to szkolnictwo wyższe uległo ponownemu rozwojowi. Wyrazem 
tego było powstanie Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem 
Wyższym. Zakład istniał w  latach 1962-1992, a  kierował nim Jan Szczepański. 
Do powojennych badań empirycznych można zaliczyć prace: Stanisławy Schwann 

18 Zob. CZERNI Józef. Czytelnictwo studentów. (Podstawy. Badania. Prognozy). Autoreferat pracy 
doktorskiej. Warszawa 1971.

19 Zob. KRZECZKOWSKI, Konstanty. Czytelnictwo wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 
Przyczynek do statystyki życia umysłowego. Warszawa 1905.
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i  Marii Wielkopolskiej20, Heleny Walterowej21, Jadwigi Kołodziejskiej22, Jadwigi 
Adler23, Konstantego Piotrowskiego24, Cecylii Duninowej25 oraz Stanisławy 
Gorzkowicz26. Należy podkreślić, że wszystkie te prace miały raczej charakter 
publicystyczny niż naukowy. Większość z nich opublikowano w prasie studenckiej 
i były one mało dokładne i nieprecyzyjne  [5, s. 222-223].

 Do ważniejszych badań nad czytelnictwem studentów należy praca Wandy 
Matwiejczuk27 z  1983 r. Autorka skoncentrowała się na badaniach ogólnych, 
dotyczących zasięgu i  aktywności czytelników oraz zasobności zbiorów 
bibliotecznych dostępnych w  środowisku studenckim. Ponadto przeprowadziła 
analizę zainteresowań czytelniczych oraz skupiła się na czytelnictwie prasy 
fachowej, społeczno-kulturalnej i  rozrywkowej wśród studentów. W  swoich 
badaniach poruszyła również kwestie odnoszące się do czytelnictwa literatury 
naukowej, popularnonaukowej i pięknej. W. Matwiejczuk wskazała między innymi 
na czynniki, które wyznaczają oraz różnicują czytelnictwo młodzieży, a  także 
próbowała określić wpływ czytelnictwa książek i  czasopism na naukę studentów. 
Czytelnictwo rozpatrywała, jako element kultury, stąd jej badania pokazywały 
wpływ czytelnictwa na poziom wiedzy studentów oraz na ich rozwój w  sferze 
kultury. Niestety, autorka badań mało uwagi poświęciła potrzebom czytelniczym 
[5, s. 223-224].

 Duża liczba badań nad czytelnictwem wśród studentów została przeprowadzona 
w Poznaniu, gdzie podmiotem było środowisko studenckie Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Lata 60 i 70-te XX wieku przyniosły kolejne badania w Warszawie28 

20 Zob. SCHWANN Stanisława, WIELOPOLSKA Maria. Z  badań Biblioteki Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Szczecinie nad czytelnictwem. „Życie Szkoły Wyższej” 1954 nr 12, s. 82-87.

21 Zob. WALTEROWA Helena. Czytelnictwo studentów w  Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Łodzi. „Życie Szkoły Wyższej” 1954  nr 12, s. 82-87.

22 Zob. KOŁODZIEJSKA Jadwiga. O bibliotekach warszawskich domów akademickich. „Bibliotekarz” 
1955 nr 8, s. 237-242. 

23  Zob. ADLER Jadwiga. Z problemów czytelnictwa w domach studenckich w Łodzi. „Bibliotekarz” 
1956 nr 11/12, s. 329-335.

24  Zob. PIOTROWSKI Konstanty. Z badań nad czytelnictwem studentów w bibliotece. „Życie Szkoły 
Wyższej” 1963  nr 6,  s. 28-35.

25 Zob. Duninowa Cecylia. Kilka uwag o  studentach czytelnikach. „Bibliotekarz” 1964 nr 7/8,  
s. 232–235.

26 Zob. GORZKOWICZ Stanisława. Czytelnictwo studentów. Studium nad zagadnieniem humanizacji 
inteligencji technicznej, Wrocław 1972.

27 Zob. MATWIEJCZUK Wanda. Czytelnictwo studentów w  świetle wybranej literatury krajowej 
i zagranicznej. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. 
Pedagogika” 1983 z.13, s. 91 i n.

28 Zob. ORLIK Jacek. Aspiracje studentów warszawskich uczelni i  ich niektóre korelaty. „Dydaktyka 
Szkoły Wyższej” 1971 nr 4, s. 185–201; Studenci Warszawy: studium długotrwałych przemian 
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oraz Gdańsku29. W latach 80-tych XX wieku przeprowadzono analizę czytelnictwa                          
w Krakowie, Rzeszowie oraz Opolu. Jednym z autorów takich badań był Andrzej 
Janczur, który stwierdził, że młodzież posiada mały kontakt z książkami, a szkoła 
nie odgrywa znaczącej roli we wzmacnianiu więzi z książką [5, s. 225]. Lata 80-te 
XX wieku przyniosły również badania nad czytelnictwem w pozostałych miastach 
i ośrodkach akademickich w Polsce: Bydgoszczy, Kielcach, Szczecinie oraz Lublinie. 

 Do istotnych badań nad czytelnictwem studentów w  Polsce należy również 
zaliczyć prace prowadzone przez Jolantę Jurkowską w Lublinie30, Bolesława Szarguta 
w Szczecinie31, Ewę Gorczycką w Częstochowie32, Helenę Walterową (publikacje z lat 
50.)33, Izabelę Nagórską34 w Łodzi oraz Bogumiłę Warząchowską na Śląsku35.

 Intensywny rozwój badań nad czytelnictwem studentów nastąpił pod koniec 
lat 90-tych XX wieku. Główną przyczyną było rosnące znaczenie Internetu 
i elektronicznych źródeł informacji. Skłoniło to badaczy tematu to podjęcia badań 
nad czytelnictwem studentów ze szczególnym uwzględnieniem aspektu źródeł 
elektronicznych. Jedną z  autorek, która zwróciła uwagę na wpływ cyfryzacji 
na stan czytelnictwa wśród młodzieży studenckiej była Magdalena Przybysz36. 
W swojej pracy zatytułowanej „Jeśli nie oni to kto? Czytelnictwo wśród studentów 
Uniwersytetu Łódzkiego i  Politechniki Gdańskiej” opublikowała wyniki ankiety 
przeprowadzonej w 2000 r. Autorka badała preferencje czytelnicze studentów oraz  
ich kontakt z  księgarniami i  bibliotekami. Ponadto autorkę zainteresowały 
pozanaukowe lektury studentów – tytuły i  autorzy oraz źródła informacji 
o  wydawnictwach [5, s. 230]. Czytelnictwo studentów zaczęto rozpatrywać 
w  różnych aspektach. Badano czytelnictwo studentów mieszkających w  domach 

postaw  i wartości. Praca  zbiorowa. Red. NOWAK Stefan. Warszawa 1991; NOWAK Stefan. Studenci 
Warszawy. Raporty z badań Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 1965 i  inne.

29 Zob. WODYK Zofia. Co czytają studenci?. „Litery” 1965 nr 12, s. 24.
30 Zob. JURKOWSKA Jolanta. Czytelnictwo w środowisku studentów Akademii Medycznej w Lublinie.                   

[W:] Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin-Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002. 
Red. KRAWCZYK Antoni, JÓZEFOWICZ-WIŚNIEWSKA Elżbieta. Lublin 2004, s. 711-738.

31 Zob. SZARGUT Bolesław. Studenci Szczecina- zakres i formy udziału w kulturze (Materiały z badań). 
Szczecin 1991.

32 Zob. GORCZYCKA Ewa. Czytelnictwo literatury pięknej i  prasy wśród studentów Politechniki 
Częstochowskiej. [W:] GORCZYCKA Ewa, STAŃCZYK Mieczysław. Problemy socjologiczne 
częstochowskiego środowiska studenckiego. Częstochowa 1980, s. 195-238.

33  Zob. WALTEROWA Helena. Zagadnienia rozwoju czytelnictwa wśród studentów szkół wyższych. 
„Przegląd Biblioteczny” 1954 z.4, s. 289-300.

34 Zob. NAGÓRSKA Izabela. Czytelnictwo dzieci i młodzieży w latach 1922-1929 w świetle obserwacji 
bibliotekarzy Łodzi. „Bibliotekarz” 1966 nr 5, s.140-143.

35 Zob. WARZĄCHOWSKa Bogumiła. Uwarunkowania motywacji czytelniczych studentów. 
„Bibliotekarz” 1996  nr 11, s. 10-13. 

36 Zob. PRZYBYSZ Magdalena. Jeśli nie oni, to kto? Czytelnictwo wśród studentów Uniwersytetu 
Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. „Acta Universitas Lodziensis. Folia Librorum” 2003 z. 11, s. 17 i n.
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studenckich, studiujących na studiach niestacjonarnych, czytelnictwo literatury 
pięknej, podręczników, czasopism naukowych.

 Na początku XXI wieku, w  miarę rosnącej roli Internetu, coraz więcej uwagi 
poświęcano nowym formom książki (książce elektronicznej), nowym typom 
tekstów piśmienniczych (np. blogi, tweety, wypowiedzi na forach, z  których 
korzystanie także polega na czytaniu) oraz granicom czytelnictwa jako przedmiotu 
badań [3, s. 16]. Badaniami czytelnictwa i wpływu cyfryzacji na czytelnictwo zajęły 
się m.in. Katarzyna Mazur-Kulesza oraz Dorota Wierzbicka-Próchniak37, których 
teza opierała się na stwierdzeniu, że użytkownicy bibliotek akademickich nie 
chcą poświęcać czasu na długie siedzenie w czytelni, a  ich potrzeby czytelnicze 
są inne niż kiedyś. Oczekują oni od bibliotekarzy wskazówek i  adresów stron 
WWW, gdzie mogliby znaleźć interesujące ich pozycje książkowe w  wersji 
online bez konieczności wychodzenia z  domu. Według autorek tak postawionej 
tezy przyszłością bibliotek jest „biblioteka 2.0”, gdzie będą przeważać zbiory 
elektroniczne udostępnione w  wersji online. Podobnego zdania była Magdalena 
Szpunar, która przyszłość czytelnictwa upatrywała w  e-learningu38. Jolanta 
Mazurek39, która analizując ankietę przeprowadzoną wśród użytkowników 
bibliotek cyfrowych (w  tym studentów), stwierdziła, że z  jednej strony zasoby 
bibliotek cyfrowych znacząco rosną, z  drugiej strony tylko w  ograniczonym 
stopniu są w  stanie zaspokoić potrzeby czytelnicze użytkowników bibliotek 
cyfrowych. Badania Emilii Brzozowskiej-Szczeciny i  Justyny Radziszewskiej40 
pokazały, że we współczesnym czytelnictwie znaczącą rolę odgrywa 
przekaz internetowy, a  tym samym teksty multimedialne  i  internetowe  
[5, s. 247].

 Nie ulega wątpliwości, że rozwój badań nad czytelnictwem w  Polsce wśród 
studentów następował w  miarę rozwoju szkolnictwa akademickiego. Pierwszy 
wzrost ilości badań z  tego zakresu nastąpił po II wojnie światowej. Czytelnictwo 
tego okresu pojmowane było przez badaczy przedmiotu głównie jako element 
składowy kultury. Z  upływem lat badania ewoluowały i  rozpoczął się kolejny 

37 Zob. MAZUR-KULESZA Katarzyna, WIERZBICKA-PRÓCHNIAK Dorota. Biblioteka akademicka 
a użytkownik informacji cyfrowej. „Bibliotekarz” 2012 nr 7-8, s. 13-15. 

38  Zob. SZPUNAR Magdalena. Internet a nowoczesna edukacja-czy istnieje jakaś alternatywa”. „Zeszyty 
Naukowe. Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość” 2006  z. 2, s. 300.

39 Zob. MAZUREK Jolanta. Potrzeby informacyjne kluczowych grup użytkowników polskich bibliotek 
cyfrowych. Raport z  badania „Biuletyn EBIB” 2011 nr 7 (125). [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/125/125_mazurek.pdf. Stan z dnia 10.09.2014

40 Zob. BRZOZOWSKA-SZCZECINA Emilia, RADZISZEWSKA Justyna. U progu kariery… Co czytają 
młodzi naukowcy? Badania ankietowe na Politechnice Białostockiej. „Biuletyn EBIB” 2011 nr 5 (123). 
[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/123/123_
brzozowska.pdf Stan z dnia 10.09.2014
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etap badań w  poszczególnych środowiskach akademickich w  Polsce. Głównym 
celem początkowych badań było poznanie potrzeb czytelniczych w odniesieniu do 
biblioteki akademickiej. Z końcem XX wieku badania nad czytelnictwem rozszerzono 
uwzględniając aspekt cyfryzacji bibliotek, nowych form książki i nowych rodzajów 
piśmienniczych. Przeprowadzone badania przynosiły wiele wspólnych wniosków, 
chociażby wniosek potwierdzający wpływ funkcjonowania biblioteki akademickiej 
na stan czytelnictwa studentów czy wpływ tradycji czytelniczych wyniesionych ze 
środowiska rodzinnego na czytelnictwo w wieku dorosłym. 

Książka elektroniczna versus książka drukowana

 Nie możemy uciec przed postępem i  zmianami jakie zachodzą w  naszym 
otoczeniu. Na początku XXI wieku rozpoczął się proces migracji czytelników książek 
tradycyjnych do publikacji elektronicznych. Jak ma się do książki drukowanej 
fenomen zwany e-bookiem? Książka postrzegana jako zbiór wydrukowanych stron 
wykonanych z papieru i przymocowanych do grzbietu oprawy traci na wartości. Ci, 
którzy preferują takie podejście prorokują śmierć książki. Ale czy takie podejście nie 
jest zbytnim uproszczeniem? Wszak książka to również zbiór treści i idei, a ten zbiór 
niekoniecznie musi mieć formę papierową i drukowaną. 

 Tak jak kiedyś elity intelektualne broniły słowa mówionego41, potem książki 
rękopiśmiennej42, tak i teraz są ostoją tradycji i zaciekle bronią książki drukowanej, 
nie wyobrażając sobie innej formy przekazywania treści. Tak więc książki w postaci 
pliku mają swoich przeciwników i  zwolenników. Ci pierwsi twierdzą, że książkę 
elektroniczną trudniej przeczytać w  pociągu, autobusie, tramwaju, poczekalni, 
gdyż w  każdej chwili może zabraknąć zasilania. Są to tymczasowe argumenty, 
które obalane są przez coraz to nowsze osiągnięcia technologiczne. Nowe czytniki 
e-booków, których baterie wytrzymują nawet tydzień, można zabrać ze sobą 
wszędzie. Problemem nadal pozostaje piaszczysta plaża, która nie sprzyja żadnemu 
elektronicznemu urządzeniu, a także wanna dla nieostrożnych [4, s. 59].

 Wadą e-booków jest to, że po przeczytaniu nie można ich sprzedać 
w  antykwariacie lub serwisie aukcyjnym. Trudniej jest też podzielić się z  kimś 
wydaniem cyfrowym niż papierowym. O możliwości drukowania stron i użyczania 
kopii znajomemu decydują wydawcy, a  tym nie zależy, aby czytelnicy dzielili się 
publikacjami elektronicznymi. 

41 Już Platon w „Fajdrosie” przestrzegał przed zapisywaniem rozważań filozofów i utworów literackich, 
gdyż, jak pisał, groziło to rozleniwieniem umysłów, wynikającym z konieczności zapamiętywania.

42 Obrońcą książki rękopiśmiennej był Kościół, który obawiał się utraty kontroli nad treścią dużej liczby 
pism drukowanych, które nie zawsze zgodne były z nauką Kościoła.
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 Sceptycy podkreślają, że aby czytać książki elektroniczne trzeba posiadać  
komputer lub czytnik e-booków. Jest to wprawdzie jednorazowy wydatek, 
który początkowo każdemu nabywcy książek się opłaci, ale istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że za kilka lat ów czytnik będzie wymagał wymiany. Za 
książką drukowaną przemawiają jeszcze, ale nie wiadomo jak długo, względy 
estetyczne, a  więc kolorowa, wypukła okładka i  zdjęcia, których brakuje w  wielu 
czytnikach. Na stronach książki tradycyjnej możemy też napisać dedykację, a na to 
nigdy (a przynajmniej jeszcze długo) nie pozwoli elektroniczne urządzenie.

 Mało obeznany z e-bookami czytelnik musi zmierzyć się z technologią, która 
utrudnia czytanie książki: dla niektórych problemem może być zmiana formatu 
książki elektronicznej, regulowanie kontrastu, ustawienie rozdzielczości 
ekranu itp. Poza tym, w  świecie podążającym za ciągłym unowocześnianiem 
technologii, e-book zapisany w konkretnym formacie za kilka lat może stać się 
nieużyteczny. 

 Polem porównawczym, na którym książka tradycyjna nie daje szans e-bookom 
(a  właściwie urządzeniom służącym do ich odczytu) jest jej wytrzymałość na 
uszkodzenia. Najczęściej kiedy książka nam upadnie, zostanie przygnieciona lub 
zalejemy ją wodą, nie oznacza to jej końca. Gdy te same nieszczęścia spotkają książkę 
elektroniczną praktycznie staje się ona bezużyteczna [7, s. 186-187].

 Ostatecznym argumentem zwolenników książki drukowanej jest zawsze „szelest 
kartek i zapach papieru”. Szelest, to nie problem, gdyż szanujący się czytnik e-booków 
może odtwarzać dźwięki symulujące szelest przewracanej kartki. Czytniki nie 
mają (jeszcze) efektorów zapachu, ale producenci dołączają do czytników aerozol 
o zapachu farby drukarskiej.

 Z  kolei zwolennicy nowych postaci książek cenią sobie system nawigacyjno-
wyszukiwawczy w książkach elektronicznych. Nie trzeba kartkować lub czytać całej 
książki, wystarczy wpisać w  odpowiednie okienko interesujące wyrażenie, słowo, 
a nawet jego fragment, aby odnaleźć je w tekście.

 Zaletą cyfrowej wersji książki jest także możliwość wpływania odbiorcy na 
widok tekstu na ekranie - czytelnik może zmieniać wielkość i krój pisma, tworzyć 
zakładki, robić notatki. Atutem książek elektronicznych, a szczególnie encyklopedii 
jest też ich multimedialność, a więc możliwość zawarcia w nich dźwięków, ilustracji, 
a nawet filmów. Ta cecha książki cyfrowej cieszy się wielkim uznaniem zwłaszcza 
wśród dzieci   i młodzieży. Dzięki symulatorom dźwięku z książki w formie cyfrowej 
mogą korzystać niewidomi i niedowidzący. Także osoby chore lub niemogące same 
się poruszać nie muszą wychodzić z domu, aby nabyć nowy tytuł. O atrakcyjności 
książki elektronicznej decyduje również jej interaktywność. Aktywne linki 
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w  e-książkach ułatwiają nawigację po publikacji oraz odsyłają do słowników lub 
stron WWW, umożliwiając tym samym pogłębienie wiedzy czytelnika.

 Niewątpliwą zaletą książek w pliku jest również to, że nie zajmują one miejsca na 
półkach, nie niszczą się i się nie kurzą, w przeciwieństwie do książek drukowanych. 
Bibliotekę, która zajęłaby pół mieszkania można trzymać na dysku zwykłego, 
domowego komputera.  Jest to bez wątpienia ogromna oszczędność miejsca, 
zwłaszcza w małych mieszkaniach. 

 Zaletą książek elektronicznych jest również to, że w żaden sposób nie wpływają 
one negatywnie na środowisko ekologiczne. W przypadku drukowanych publikacji 
zużywa się tony papieru kosztem wielu drzew. Do tego elektroniczne publikacje 
są tańsze od publikacji papierowych, ze względu na zredukowane ceny druku 
i dystrybucji. Różnica nie jest duża, gdyż cena e-booka posiadającego swój papierowy 
odpowiednik jest oszacowana w  taki sposób, aby nie zagrażać sprzedaży książki 
papierowej.

 Inne jeszcze zalety e-książek to integralność – tekstu elektronicznego nie 
można zdekompletować, wyrwać kartki czy uszkodzić. Dzięki e-bookom nie będzie 
również problemu z  wyczerpanym nakładem, gdyż z  dokumentu umieszczonego 
w Internecie może korzystać wiele osób jednocześnie [4, s. 60-61]. 

 W  przyszłości e-book może stać się rozwiązaniem problemu przeciążonych 
plecaków uczniów, zwłaszcza ze szkół podstawowych. Na rynku wydawniczym 
pojawia się coraz więcej e-podręczników, które mają odciążyć plecaki dzieci 
i zbliżyć szkołę do nowoczesności43. Póki co, akcje tego typu spotykają się z dużym 
sprzeciwem wydawców z sektora edukacyjnego.

 Niektóre aspekty książki elektronicznej mogą być postrzegane równocześnie jako 
zaleta i wada. Na przykład kopiowanie i kompilacja z punktu widzenia użytkownika 
to ogromna zaleta, zwłaszcza dla uczniów i studentów. Inaczej na to zapatrują się 
właściciele praw autorskich i wydawcy, którzy obawiają się piractwa [6, s. 23-27].

 Większość zastrzeżeń do cyfrowych publikacji jest efektem osobistych, 
subiektywnych upodobań czytelniczych oraz przyzwyczajeń zakorzenionych 
w przeszłości. Wielu oponentów książki elektronicznej nigdy nie trzymało w ręku 
czytnika e-boków, a  ich niechęć do nowego nośnika treści wynika z  niewiedzy, 
przyzwyczajenia do tradycyjnej książki i niechęci do jakichkolwiek zmian.

 Wyniki ogólnopolskich sondaży ustalających stan czytelnictwa w  Polsce, 
wskazują, że zainteresowanie książką stopniowo zmniejsza się. Czytelnictwo książek 

43 W  lipcu 2011 roku wprowadzono nowelizację do rozporządzenia MEN z  2009 r. dotyczącą 
wprowadzenia do szkół e-podręczników.



104

z roku na rok maleje (w 2012 r. - 39% społeczeństwa przeczytało co najmniej jedną 
książkę w ciągu roku), nadal jednak obejmuje 2/5 ludności powyżej 15 roku życia. 
Gdyby uwzględnić nowe nośniki tekstu, to liczba czytelników, biorąc pod uwagę 
tempo internetyzacji oraz jego powiększającą się w tym zakresie ofertę, z pewnością 
byłaby nieco większa. Tylko w  latach 2002-2006 czytanie e-książek, większych 
plików tekstowych, lektur itp. w Internecie wzrosło ponad trzykrotnie, z 3 do 7,5%  
[8, s. 102-103].

Metodologia badań nad czytelnictwem studentów polskich 
i słowackich

 Poznanie stosunku młodzieży studenckiej do książek cyfrowych było celem 
ankiety przeprowadzonej wśród studentów Gdańska i Bratysławy. W obu grupach 
badawczych przeprowadzono takie same ankiety. Dzieląca oba środowiska 
studenckie odległość, odmienny system kształcenia, kultura, klimat, mogły być 
czynnikami wpływającymi na odmienne wyniki badań. Przy ich opracowaniu, 
niemożliwe było ustalenie przyczyn zarejestrowanych zjawisk, a jedynie ocena ich 
skali.

 Studenci to osoby kształcące się na studiach wyższych, które ukończyły co 
najmniej 18 lat. Są to więc osoby dorosłe, usamodzielnione w sferze intelektualnej, 
emocjonalnej, jak  i społecznej. Wybór studentów do badań nie był przypadkowy. 
Wszak studenci to grupa, która w  potocznej świadomości należy do najbardziej 
aktywnej czytelniczo grupy społecznej z  racji przymusu edukacyjnego. 
Charakteryzując środowisko studentów należy mieć na uwadze uwarunkowania 
indywidualne związane z  dysponowaniem czasu na czytanie czy posiadaniem 
środków finansowych. Studenci  w Polsce coraz częściej należą do osób pracujących, 
stąd ich czas na czytanie może być ograniczony. Nie wszyscy też mogą sobie pozwolić 
na zakup książki, której cena  w naszym kraju nie jest niska.  

 Formułując problemy badawcze w  zakresie preferencji czytelniczych wybranej 
grupy badawczej postanowiono zbadać między innymi: jak duży procent studentów 
czyta książki?, jak często to robią?, jakie są ich źródła pozyskiwania książek? i jaki jest 
ich stosunek do książki elektronicznej. Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskano na 
podstawie badań sondażowych wykorzystując metodę statystyczną i  porównawczą. 
Zastanawiano się, czy odpowiedzi na te same pytania obu grup ankietowanych będą 
takie same, a jeśli nie to w jakich obszarach odnotowane zostaną różnice [1, s. 48-49].

 Kwestionariusz dla obu grup respondentów rozpoczęto wstępem, który miał im 
przybliżyć cel badania. Umieszczono również metryczkę, w której  studenci podawali 
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płeć i  kierunek studiów. Zasadnicza część kwestionariusza ankiety składała się 
z 10 pytań zamkniętych i półotwartych. Pytanie pierwsze – zamknięte, miało na 
celu sprawdzenie, czy studenci czytają książki. Pozytywna odpowiedź wiązała się 
z koniecznością określenia w kolejnym pytaniu częstotliwości obcowania z lekturą. 
Można było podać średnią liczbę czytanych książek w ciągu miesiąca. Pytanie piąte 
odnosiło się do źródeł pochodzenia książek czytanych przez studentów. W kafeterii 
odpowiedzi umieszczono: bibliotekę, zakupy, pożyczanie od znajomych oraz inny 
sposób, który należało określić. W  kolejnym pytaniu studenci określali swoje 
preferencje dotyczące nośnika tekstu, a więc wybierali między książką tradycyjną 
a książką elektroniczną. Następnie pytano respondentów o  to, czy czytali książki 
elektroniczne. Niebagatelny wpływ na stosunek czytelników do e-książek ma 
urządzenie elektroniczne wykorzystywane do odczytu tekstu, dlatego w  pytaniu 
ósmym studenci mieli za zadanie odpowiedzieć na jakim sprzęcie najczęściej 
czytają e-booki.  W kafeterii uwzględniono: czytnik e-booków, laptop, tablet oraz 
komputer. Przy wyborze opcji czytnika, respondenci mogli podać nazwę urządzenia. 
W  kolejnym pytaniu badano czynniki motywujące ankietowanych do czytania 
e-książek. Motywatorami mogły być: dostępność do internetowych księgarń 
przez całą dobę, łatwość przeglądania i  wyszukiwania potrzebnych informacji, 
oszczędność miejsca, cena oraz możliwość przesłania mailem, wydrukowania 
i  skopiowania tekstu książki. W  ostatnim pytaniu próbowano poznać przyczyny 
nieczytania e-książek. Zaproponowano różne warianty odpowiedzi: uciążliwość 
czytania z ekranu, preferowanie książki tradycyjnej, potrzeba specjalnego sprzętu, 
brak znajomości produktu, niezbyt interesujące tytuły. Respondenci mogli również 
wymienić inne powody, które zniechęcały ich do czytania e-booków. Badania 
przeprowadzono wiosną 2014 roku. Próba badawcza, zgodnie z  założeniami, 
nie była liczna. W  badaniu wzięło udział 46 studentów z  Bratysławy (30 kobiet  
i  16 mężczyzn) i  46 studentów z  Gdańska (34 kobiet i   12 mężczyzn). Studenci 
z Polski jak i ze Słowacji reprezentowali różne kierunki studiów. Wśród studentów 
słowackich, najwięcej, bo aż 32 osoby, studiowały na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Komeńskiego w  Bratysławie. Wymienione przez bratysławską 
młodzież studencką kierunki studiów to: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
(15 osób), zarządzanie (3), dziennikarstwo (2), archiwistyka (2), psychologia 
(2), filozofia (2), inżynieria budowlana (2), historia (1), estetyka (1), edytorstwo 
(1), kulturoznawstwo (1), japonistyka (1), andragogika (1), studia o  Europie 
Środkowej (1), pedagogika (1), chemia (1), lalkarstwo (1), fizjoterapia (1), nauczanie 
przedmiotów biologia i  geografia (1), informatyka (1), prawo (1), projektowanie 
produktu (1), translatoryka (1). Kierunek studiów dwóch ankiet był nieczytelny. 
Respondenci z  Polski to głównie studenci Uniwersytetu Gdańskiego i  Akademii 
Wychowania Fizycznego. Najliczniejszą grupę stanowili studenci filologii polskiej 
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(17 osób) oraz wychowania fizycznego (12). W dalszej kolejności znaleźli się studenci 
z: prawa i administracji (6), fizjoterapii (2), filozofii (1), dziennikarstwa (1), ekonomii 
(1), filologii rosyjskiej (1), psychologii (1), zarządzania (1), filologii angielskiej (1), 
automatyki (1) oraz pedagogiki (1).

Tab. 1. Podział ankietowanych ze względu na płeć

Wskazania ankietowanych
Odsetek

studentów
słowackich

Liczba
studentów polskich

Kobiety 65% 74%

Mężczyźni 35% 26%

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 1. Podział ankietowanych ze względu na płeć

Źródło: Opracowanie własne
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Stosunek studentów do czytania

 Statystyki ujawniają, że największy procentowy spadek czytelnictwa w ostatnich 
latach zaznacza się wśród młodych ludzi, w  przedziale wiekowym, w  którym – 
choćby z racji szkolnego przymusu lekturowego – wskaźnik czytających był zawsze 
najwyższy. W  świetle przeprowadzonych badań studenci z  Bratysławy i  Gdańska 
w większości są aktywnymi czytelnikami. 85% badanych z obu grup badawczych 
przyznało, że czyta książki. Tylko nieliczna grupa osób (2 studentów z Bratysławy 
i 5 studentów z Polski) zadeklarowała, że książek w ogóle nie czyta. Wśród badanych 
studentów znalazło się 5 osób ze Słowacji i  2 osoby z  Polski, które przyznały, że 
czytają tylko lektury obowiązujące na studiach. 

Tab. 2. Czytelnictwo studentów w świetle wskazań ankietowych

Wskazania ankietowanych Odsetek studentów
słowackich

Odsetek
studentów polskich

Studenci czytający książki 85% 85%

Studenci nieczytający książek 4% 11%

Studenci czytający wyłącznie lektury 11% 4%

Źródło: Opracowanie własne

Rys.2. Czytelnictwo studentów w świetle wskazań ankietowych

Źródło: Opracowanie własne
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 Częstotliwość sięgania po lekturę przez studentów w obu ankietowanych grupach 
nie była duża, biorąc pod uwagę przymus lekturowy i  konieczność kształcenia 
się. Studenci najczęściej czytali jedną książkę miesięcznie (39% Słowaków  
i 23% Polaków). Wśród studentów polskich znalazło się 6 aktywnych czytelników, 
którzy zadeklarowali czytanie 8-10 książek miesięcznie. Były to kobiety studiujące 
kierunki humanistyczne. 

Tab. 3. Liczba przeczytanych książek w ciągu jednego miesiąca

Wskazania ankietowanych Odsetek studentów
słowackich

Odsetek studentów 
polskich

Ani jednej książki 10% 13%
Jedna książka 39% 23%
Dwie książki 34% 19%
Trzy książki 13% 15%
4-5 książek 2% 15%
Więcej 2% 13%

Źródło: Opracowanie własne

Rys.3. Liczba przeczytanych książek w ciągu jednego miesiąca

Źródło: Opracowanie własne
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Źródła pozyskiwania książek przez studentów

 Według badań czytelniczych biblioteki są w  Polsce najczęstszym źródłem 
pozyskiwania książek. Potwierdzają to również przeprowadzone wśród studentów 
badania sondażowe. W  pytaniu dotyczącym źródeł nabywania książek studenci 
mogli wybrać kilka odpowiedzi. Ponad połowa respondentów z Polski zadeklarowała 
wypożyczanie książek z  biblioteki. Również studenci ze Słowacji najczęściej 
pozyskiwali swoje lektury w  bibliotekach. Na drugim miejscu uplasowały się 
w obu grupach badawczych zakupy. Studenci polscy zdecydowanie częściej niż ich 
południowi sąsiedzi, pożyczali książki od znajomych (21%). Za to Słowacy częściej 
korzystali z innych źródeł m.in. Internetu (19%).

Tab. 4. Źródła pozyskiwania książek przez studentów

Wskazania ankietowanych Odsetek studentów
słowackich

Odsetek studentów 
polskich

Biblioteka 43% 54%
Zakupy 34% 36%
Pożyczanie od znajomych 13% 21%
Inne źródła (m.in.Internet) 19% 6%

Źródło: Opracowanie własne

Rys.4. Źródła pozyskiwania książek przez studentów

Źródło: Opracowanie własne
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Stosunek studentów do książek elektronicznych

 Poszukując książek do czytania studenci coraz częściej sięgają po książki 
elektroniczne, dostępne w Internecie. 69% studentów słowackich i 67% studentów 
polskich zadeklarowało kontakt z książką elektroniczną. Co siódmy ankietowany 
opowiedział się za książką elektroniczną (11% Słowaków i  15% Polaków), jako 
atrakcyjniejszą formą książki. 18% wszystkich badanych (19% Słowaków i  17% 
Polaków) nie potrafiło podjąć decyzji, która forma jest dla nich lepsza. Ich 
niezdecydowanie wynikało prawdopodobnie z braku znajomości produktu.

Tab. 5. Stosunek studentów do e-booków

Wskazania ankietowanych Odsetek studentów
słowackich

Odsetek studentów 
polskich

Kontakt z książką elektroniczną 69% 67%

E-book jako atrakcyjniejsza postać 
książki 11% 15%

Źródło: Opracowanie własne

Rys.5. Stosunek studentów do e-booków
 

Źródło: Opracowanie własne
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 Większość e-czytelników czytała książkę cyfrową z  ekranu laptopa (54% 
studentów słowackich i  28% studentów polskich). Częściej z   elektronicznych 
czytników książek korzystali studenci z Gdańska (25% wskazań). Studenci używali 
do tego celu czytników Kindle (5 osób), Pocket Book (1), Cybook Odyssay (1). 
Mało wygodny sprzęt do odczytu tekstu lektury z pewnością wpłynął na niechęć 
użytkowników do książki elektronicznej.

Tab. 6. Urządzenia wykorzystywane do czytania e-booków
Wskazania ankietowanych Odsetek studentów

słowackich
Odsetek studentów 

polskich
Komputer jako czytnik e-booków 26% 19%
Laptop jako czytnik e-booków 54% 28%
Tablet jako czytnik e-booków 13% 28%
Czytnik e-booków 9% 25%

Źródło: Opracowanie własne

Rys.6. Urządzenia wykorzystywane do czytania e-booków

Źródło: Opracowanie własne
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Motywy czytania e-książek

 Największym motywatorem do korzystania z książek elektronicznych dla obu 
grup respondentów, była oszczędność miejsca. Ponad połowa polskich studentów 
(57%) uznała ten czynnik za najbardziej istotny przy korzystaniu z e-publikacji. Dla 
studentów słowackich oprócz oszczędności miejsca (30% wskazań) równie ważnym 
czynnikiem okazała się możliwość przesyłania mailem, wydrukowania i kopiowania 
(30%). Cena  w zasadzie dla obu grup nie miała większego znaczenia (20% wskazań 
wśród Słowaków  i  7% wśród Polaków) aczkolwiek dla Polaków miała znaczenie 
marginalne. Wynikało to zapewne z tego, że polskie e-wydania książek są podobne 
cenowo do swoich drukowanych odpowiedników.

Tab. 7. Czynniki motywujące do korzystania z e-booków

Wskazania ankietowanych Odsetek studentów
słowackich

Odsetek studentów 
polskich

Dostępność do internetowych księgarń 
przez całą dobę 20% 34%

Łatwość przeglądania i  wyszukiwania 
potrzebnych informacji 26% 15%

Oszczędność miejsca 30% 57%
Cena 20% 7%
Możliwość przesłania mailem, 
wydrukowania i skopiowania 30% 26%

Źródło: Opracowanie własne

Jolanta Laskowska, Wojciech Gustowski - Czytelnictwo e-booków 
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Rys. 7. Czynniki motywujące do korzystania z e-booków

Źródło: Opracowanie własne

Motywy nieczytania e-booków

 Najczęściej wymienianą przez Słowaków przyczyną niekorzystania z e-booków 
była uciążliwość czytania z ekranu (66% ankietowanych). Polacy znacznie częściej 
deklarowali korzystanie z  czytników e-booków, dlatego przyczyna ta znalazła się 
u  nich na drugim miejscu (42% wskazań). Dla obu grup dużą barierę stanowiło 
preferowanie książki tradycyjnej, wynikające prawdopodobnie z  przyzwyczajenia 
do drukowanego tekstu     (60% Słowaków i 62% Polaków). Co 8 student z Bratysławy 
i  co 10 student z  Gdańska wymienił posiadanie specjalnego sprzętu. Dwóch 
studentów z  Akademii Wychowania Fizycznego w  Gdańsku przyznało, że brak 
czasu na czytanie był dla nich powodem niekorzystania z e-booków.

Tab. 8. Przyczyny niekorzystania z e-booków

Wskazania ankietowanych Odsetek studentów
słowackich

Odsetek studentów 
polskich

Uciążliwość czytania z ekranu 66% 42%
Preferowanie książki tradycyjnej 60% 62%
Potrzeba posiadania specjalnego sprzętu 13% 10%
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Wskazania ankietowanych Odsetek studentów
słowackich

Odsetek studentów 
polskich

Brak znajomości produktu 0 5%
Niezbyt interesujące tytuły 0 5%
Inne powody 0 5%

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 8. Przyczyny niekorzystania z e-booków
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Źródło: Opracowanie własne

 W  zdecydowanej większości odpowiedzi studentów słowackich i  polskich 
były zbieżne. Różnice w deklaracjach sięgały tylko w trzech przypadkach 24-27%.  
Dotyczyły one: oszczędności miejsca, jako czynnika motywującego do czytania 
e-booków (prawie dwukrotnie więcej deklaracji polskich studentów), laptopa, jako 
urządzenia, z którego respondenci korzystali czytając książki elektroniczne (prawie 
dwukrotnie więcej wskazań po stronie słowackiej) oraz uciążliwości czytania 
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z ekranu, jako czynnika, który zniechęcał do czytania książek w pliku (około 1/3 
więcej deklaracji Słowaków).

 Zważywszy na odmienne uwarunkowania kulturowe młodzieży studenckiej 
z obu grup badawczych, program studiów, odmienność rynku wydawniczego obu 
wziętych pod uwagę krajów, brak większych różnic w odnotowanych wskaźnikach 
procentowych jest zaskakujący. Świadczy o  dużych podobieństwach w  poziomie 
kultury czytelniczej wybranych do badań studentów. 

 Z badań wynika, że zarówno studenci słowaccy jak i polscy czytają najczęściej 
1 książkę w ciągu miesiąca i  jest to książka drukowana wypożyczana przeważnie 
z biblioteki. Czytniki e-booków i książki elektroniczne są jeszcze wśród studentów 
mało popularne. Najczęściej do czytania książki w wersji cyfrowej wykorzystywane 
są komputery oraz laptopy i  one prawdopodobnie najbardziej zniechęcają 
czytelników do korzystania z e-książek. Studenci, którzy czytali książki elektroniczne 
najbardziej cenili sobie w e-bookach oszczędność miejsca, możliwość przesyłania 
mailem, drukowania i  kopiowania tekstu książki oraz dostęp do internetowych 
księgarń. Badania pokazują także, że studenci są jeszcze mało obeznani z książką 
elektroniczną - świadczą o  tym deklaracje respondentów dotyczące nieczytania 
książki elektronicznej. 14 studentów słowackich i  15 polskich nigdy nie czytało 
książki w pliku. 

 Z najnowszego raportu Biblioteki Analiz za rok 2013 wynika, że Polacy wydali 
na książki elektroniczne o 28% więcej niż rok wcześniej. Nie odbyło się to kosztem 
książek tradycyjnych, których sprzedaż od kilku lat utrzymuje się na podobnym 
poziomie. Według Agaty Wiśniewskiej z  wydawnictwa Albatros wygląda to tak, 
jakby dzięki łatwemu dostępowi do elektronicznych wydań więcej osób sięgało po 
książki. Zatem może i w Polsce, podobnie jak na kontynencie amerykańskim, dzięki 
e-czytnikom wróci moda na czytanie książek? W świadomości społeczeństwa coraz 
częściej e-booki nie są już czymś nadzwyczajnym, stanowią naturalne uzupełnienie 
tradycyjnych, papierowych książek [2, s. 18]. Kiedyś człowiekiem kultury był ktoś 
kto umiał czytać i pisać. Dziś jest nim osoba, która potrafi nie tylko pisać i czytać, ale 
także korzystać z nowych form pisania i przechowywania informacji. Umiejętność 
obcowania z e-literaturą i  fascynacja nowymi technologiami może być szansą dla 
upowszechnienia czytelnictwa i książki [7, s. 193].

 Celem każdego e-społeczeństwa winno zatem być dążenie do upowszechnienia 
czytelnictwa i e-czytelnictwa. O pomyślności państw i narodów decyduje bowiem 
poziom wykształcenia społeczeństwa, a nawyk czytania książek i prasy czyni każdego 
człowieka zdolnym do uczestnictwa w  dalszym kształceniu, w  życiu społecznym 



116

i  obywatelskim. Dlatego ważne jest, aby promować literaturę, niezależnie od jej 
nośnika fizycznego, w sytuacji kiedy kompetencje czytelnicze bardzo często nie są 
już „wynoszone” z domu rodzinnego. 
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Zasoby kultury multimedialnej w pracy 
nauczyciela – bibliotekarza

 Intensywny rozwój technologii na przełomie XIX/XX wieku sprawił, że 
stopniowo zmieniało się oblicze kultury, od audiowizualnej, zorientowanej na 
percepcję wzrokowo – słuchową (radio, telefon, fotografia, film) po multimedialną 
(komputer, Internet, tablet, smartfon), wymagającą interaktywności i zaangażowania 
ze strony odbiorców. Zdaniem Manuella Castellsa „ludzkość rozpoczęła budowanie 
nowej kultury, e-świata, zogniskowanego wokół  mediów elektronicznych i  sieci 
komunikacyjnych“ [18, s. 60].  Rozwój nowych mediów przyczynił się do powstania 
kultury informacyjnej, która „stanowi bardzo istotny element współczesnej, 
międzykulturowej cywilizacji medialnej“ [13, s. 31]. Pozostało to nie bez znaczenia 
dla funkcjonowania pracy bibliotek, które już w  epoce oświecenia zyskały rangę 
instytucji społeczno–kulturalnych o  charakterze publicznym. Nowoczesne 
narzędzia z  jednej strony ułatwiły pracę bibliotekarzom, z  drugiej zwiększyły 
standardy wymagań. W  literaturze wyróżnia się dwa etapy rozwoju bibliotek na 
przełomie XX/XXI wieku:
•	 okres audiowizualny, przypadający na lata 60 – 70. XX wieku (slajdy, płyty, 

taśmy, filmy, przezrocza), 
•	 okres komputerowo medialny, który trwa od lat 70. XX wieku do chwili obecnej. 

W tym czasie obok tekstu czytanego pojawił się hipertekst [2, s. 53].

 Obecnie biblioteki wkraczają w erę cyfrową. Coraz więcej mówi się o bibliotekach 
wirtualnych, elektronicznych (ang. digital library), które umożliwiają zdalny 
dostęp do zasobów i  źródeł informacji poprzez skanowanie dzieł drukowanych 
oraz umieszczanie ich w Sieci. Dzięki temu czytelnicy mają dostęp do książek bez 
wychodzenia z domu. Alain Jacquesson zastanawia się, czy w przyszłości zawodu 
bibliotekarza nie zastąpi cybertekarz  [2, s. 78].

 Już teraz w przestrzeni Internetu pojawiają się biblioteki 2.0. Przykładem może 
być platforma Second Life. To wirtualny, trójwymiarowy świat, w którym zamiast 
ludzi, spotykamy ich awatary. Możemy się tam wybrać do kina, na koncert czy 
odwiedzić biblioteki, które tworzą prawdziwi bibliotekarze ze wszystkich stron 
świata. Takie projekty wciąż należą do rzadkości. Warto jednak zauważyć, że 
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w  Polsce istnieje Federacja Bibliotek Cyfrowych, która zrzesza biblioteki z  całego 
kraju, zajmujące się digitalizacją zbiorów. Biblioteka coraz częściej zaczyna 
pełnić funkcje multimedialnego centrum informacyjnego. Staje się to szczególnie 
ważne z  perspektywy edukacji. Jak zauważa Mirosława Bogacz [2, s. 53] szkolne 
centrum informacji należy traktować jako wielofunkcyjną pracownię służącą 
do zajęć lekcyjnych i  pracy samokształceniowej, gdzie uczniowie  realizują swoje 
pomysły wykorzystując zgromadzone tam nowoczesne narzędzia poszukiwania, 
przetwarzania i przesyłania informacji. Według Hanny Batorowskiej w kompleksie 
takim powinny się znajdować:
•	 wypożyczalnia skomputeryzowanej biblioteki szkolnej wyposażona 

w komputerowe stanowisko, 
•	 czytelnia biblioteki posiadająca 30 miejsc i  3-4 stanowiska komputerowe, 

spełniająca funkcje pracowni dydaktycznej,
•	 magazyn zawierający zbiory tradycyjne i multimedialne,
•	 pracownia gromadzenia, opracowania i konserwacji zbiorów,
•	 pracownia multimedialna wyposażona w minimum 4 stanowiska komputerowe,
•	 pracownia komputerowa wyposażona w 10-16 stanowisk komputerowych,
•	 sala do prezentacji multimedialnych, będąca też salą widowiskową, konferencyjną 

i dydaktyczną, wyposażona w telewizor czy odtwarzacz DVD [1, s. 56-57].
•	 Model SCI (media centre) został przyjęty najpierw przez Wielką Brytanię, 

Niemcy, Kanadę i  Australię, a  dopiero później w  innych krajach Europy. Do 
najważniejszych zadań multimedialnego centrum należą:

•	 stworzenie Banku Informacji z dziedzin wiedzy wykorzystywanych przez ucznia 
i nauczyciela,

•	 szerzenie kultury współistnienia w Sieci, stosowania się do netykiety,
•	 propagowanie pożądanych wzorców zachowania w  społeczeństwie wiedzy, 

w  tym: poszanowanie praw autorskich, kształtowanie postawy krytycznego 
odbioru przekazu oraz umiejętności selekcji, a także twórczego podejścia przy 
tworzeniu własnych komunikatów medialnych [1, s. 62].

 Na całym świecie - w  wielu krajach Europy czy w  Stanach Zjednoczonych - 
akcentuje się humanistyczne rozumienie mediów oraz ich roli w  społeczeństwie.  
W  mniejszym stopniu stawia się nacisk na samą technologię, a  w  większym na 
człowieka – szczególnie młodego, który korzysta z  najnowszych wynalazków 
techniki. Stąd   w programach szkolnych wiele odniesień do zagadnień kulturowych, 
społecznych czy etycznych [5]. Pedagodzy zwracają uwagę przede wszystkim na:
•	 interdyscyplinarność ujęcia edukacji medialnej, co oznacza wykorzystanie 

nowych mediów w powiązaniu z różnymi dyscyplinami wiedzy,
•	 integrację podejścia techniczno-praktycznego, aksjologicznego, estetycznego, 

społecznego i politycznego w edukacji medialnej,
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•	 łączenie edukacji artystycznej z medialną,
•	 wychowywanie do mediów, a nie tylko uczenie o mediach [5].

Tak dzieje się na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, ale również we 
Francji, gdzie edukację medialną określa się mianem „education aux médias”, czyli 
edukacji do mediów [16].

 Co ciekawe, w  większości amerykańskich szkół uczniowie od najmłodszych 
lat tworzą własne projekty audiowizualne prezentujące dowolne zagadnienia: 
z  literatury, historii czy przyrody. Powstają również filmowe adaptacje powieści 
z udziałem dzieci jako aktorów i reżyserów. Uczniowie wszystkich etapów edukacji 
tworzą własne filmy video jako część swoich zadań szkolnych. Peter Grunwald, 
prezes Grunwald Associates zwraca uwagę, iż w ten sposób „nabywają umiejętności 
sprawnego posługiwania się narzędziami do produkcji wideo, co stawia ich w  roli 
twórców, a nie tylko konsumentów mediów” [19].

 W  naszym kraju technologia informacyjna czy informatyka wciąż jeszcze 
stanowią oddzielne przedmioty, w czasie których uczniowie są wyposażani w wiedzę 
na temat posługiwania się komputerem oraz innymi urządzeniami wchodzącymi 
w skład internetowej Sieci. W rezultacie młodzież posiada podstawowe umiejętności, 
ale nie potrafi wykorzystywać ich w  odniesieniu do zagadnień społecznych czy 
kulturalnych. Kompetencje informatyczne nie idą bowiem w  parze z  edukacją 
artystyczną oraz rozwojem umiejętności kreacyjnych. 

 Badania przeprowadzone w  połowie 2010 r. w  IINiSB UW wykazały, że 
większość młodych ludzi traktuje samokształcenie jako dominujący sposób 
zdobywania kompetencji informatycznych. Znikoma jest natomiast rola rodziców 
w tym procesie, nieco większa rodzeństwa czy kolegów. Niepokój powinien budzić 
fakt, iż rola szkoły jest w  tym zakresie marginalna. Dla porównania w  Wielkiej 
Brytanii zaobserwowano niski odsetek osób, które deklarowały, że same nauczyły 
się korzystać z  zasobów sieciowych (4%). Ponad połowa z  1 300 respondentów, 
w wieku od 9 do 19 lat, odpowiedziała, że pomoc w zakresie korzystania z Internetu, 
otrzymała od nauczyciela. Dla badanej grupy ważna była również pomoc udzielana 
przez rodziców (44%) i dopiero w dalszej kolejności przez rówieśników (33%) [12]. 
Wyniki badań pokazują, że nauczyciele czy bibliotekarze nie muszą występować 
z  pozycji arbitra wiedzy w  zakresie nowych mediów. O  wiele ważniejsze jest, czy 
potrafią z pasją poszukiwać nowych inspirujących rozwiązań technologicznych. Czy 
wykazują postawę otwartości wobec mediów, czy też stosują pełną rezerwy zasadę 
nieufności? 

 Z  raportu etnograficznego, opracowanego przez Centrum Badań nad Kulturą 
Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, wynika, że sieciowe środowisko, 
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w którym poruszają się młodzi ludzie, pozwala wyrażać i tworzyć siebie – poprzez 
twórczość, którą dzielą się z  innymi. Cyfrowy obieg treści kulturowych rzuca 
wyzwanie instytucjom edukacyjnym, ponieważ ułatwia uczenie się poza szkołą 
[6]. Młodzi ludzie pozostają  w  ciągłej dostępności. Świat wirtualny jest dla nich 
równie ważny, jak realny. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż nieustannie wzrasta 
ilość użytkowników Sieci korzystających z  urządzeń mobilnych typu iPhone. 
Wraz z  rozwojem kolejnych modeli smartfonów44 na rynku pojawiają się również 
mobilne aplikacje Facebooka czy YouTuba. Dzięki takim programom użytkownicy 
nowych telefonów komórkowych, mając dostęp do Sieci, mogą w dowolnym miejscu 
korzystać z komunikatorów, wchodzić na portale społecznościowe czy oglądać filmy 
na serwisie YouTube45. W ten sposób nie rozstają się z mediami. Można powiedzieć, 
że współcześnie pojawia się pokolenie medialne i mobline. Goban Klas zastanawia 
się, czy człowiek przyszłości stanie się cyborgiem, będącym połączeniem maszyny 
i żywego organizmu? [10, s. 60]. Najnowsze wynalazki techniki sugerują, że jest to 
możliwe. Wystarczy wspomnieć  najnowszy produkt firmy Google. Google Glass 
to przenośny komputer w formie okularów, wyposażony w pryzmat wyświetlający 
obrazy na siatkówce oka. Okulary Google umożliwiają nie tylko dzwonienie 
czy nawigację, ale również robienie zdjęć, nagrywanie filmów oraz przesyłanie 
multimediów do Sieci. Ze względu na wysoką cenę na razie jest to luksusowy towar 
przeznaczony dla wybranej części społeczeństwa [3]. Ale czy nie takie były początki 
popularnych obecnie odtwarzaczy muzyki mp3? Już teraz pokolenie „cyfrowych 
tubylców” [20] porusza się ulicami miasta ze słuchawkami w uszach i  telefonami 
komórkowymi w ręku. Laptopy, tablety i  inne gadżety multimedialne towarzyszą 
młodym ludziom w  codziennych sytuacjach życiowych, w  autobusie,  w  pociągu, 
w  kolejce po zakupy. Niektórzy nawet w  trakcie kąpieli nie potrafią rozstać się 
z laptopem. Być może media stają się naszą naturą, jak chciał tego Marshall McLuhan, 
ale czy potrafimy korzystać w pełni z tego, co proponuje nam multimedialna kultura?

 Choć współczesne pokolenie na co dzień otacza się multimedialnymi gadżetami, 
od tabletów po smartfony, to często nie wykorzystuje w  pełni ich możliwości. Jak 
zauważa Lech Witkowski obecnie „stajemy się zakładnikami kultury gadżetowej. 
Rządzi błyskotka, a nie błysk, powierzchowność zamiast głębi, popis zamiast zadumy, 
pośpiech zamiast rzetelności, zgadywanie zamiast zamysłu“ [21, s. 38-40]. Dynamiczny 
rozwój nowych mediów, w tym Internetu sprawił, że młode pokolenie zyskało dostęp 
do ogromnych zasobów wiedzy. Są to multimedialne bazy danych w postaci: nagrań 

44 Smartfon - mobilne urządzenie kieszonkowe łączące cechy telefonu komórkowego oraz komputera 
kieszonkowego. Por. Mobilna edukacja. (R)ewolucja w uczeniu się - poradnik dla osób uczących się. 
Wyd. 2 zaktualiz. i rozszerz. Warszawa 2013.

45 Serwis YouTube powstał w  2005 roku i  zyskał popularność, dzięki klipom z  telewizji kablowej 
i sieciowej. Obecnie można tam znaleźć zarówno profesjonalne nagrania, jak i amatorskie filmy video.
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audio  i video, zdjęć, muzyki czy literatury. Korzystanie z zasobów Internetu, który 
stanowi przykład „multimedialnej infostrady (...) wymaga obecnie coraz bardziej 
świadomego uczestnictwa i  posługiwania się wciąż rozrastającymi się zasobami 
informacyjnymi“ [13, s. 31]. Nie ma wątpliwości, że globalna Seć internetowa to ocean 
informacji. Większość użytkowników Internetu przeważnie surfuje po powierzchni, 
na co zwraca uwagę Tomasz Goban Klas [10, s. 501]. Brakuje natomiast umiejętności 
świadomego żeglowania, aby w  gąszczu informacji odnaleźć to, co wartościowe. 
Internauci wyruszają w wirtualną podróż bez jakiegokolwiek kompasu, wskazującego 
kierunek poszukiwań. I tu pojawia się zadanie dla nauczyciela–bibliotekarza, który 
będąc przewodnikiem w  świecie informacji, może odkrywać przed czytelnikami 
cenne zasoby sieciowe. Jak zauważa Wojciech Ratajek nowoczesna szkoła może 
stać się platformą komunikacji, która pozwoli wyjść edukacji poza mury szkolne, 
zamienić naukę we wspólną przygodę, w  której „wirtualna przestrzeń między 
domem, a  budynkiem szkolnym zapełni się ciekawymi i  wartościowymi światami 
wyzwalającymi pokłady twórczości, poznawczej pasji zarówno w  młodzieży, jak 
i u prowadzących ich w tej przygodzie pedagogów“ [22, s. 33].

 Nowoczesne narzędzia cyfrowe, w tym m.in. portale społecznościowe (YouTube, 
Facebook), są nie tylko kanałem komunikacji, ale mogą także stanowić atrakcyjne 
środki dydaktyczne. Niewiele osób zdaje sobie jednak z tego sprawę, o czym autorka 
tekstu mogła się przekonać, prowadząc zajęcia dla bibliotekarzy w Koszalinie. Na 
pytanie, z jakich internetowych źródeł informacji najczęściej korzystają, wszystkie 
osoby wymieniły portale społecznościowe oraz serwisy informacyjne typu Onet 
czy Wp.pl. Popularne media społecznościowe przeważnie są wykorzystywane 
w  celach rozrywkowych (dodawanie postów, komentowanie zdjęć znajomych). 
Tylko nieliczni zwracają uwagę, że portal Facebook, który w  tym roku obchodzi 
swoje dziesięciolecie, może także służyć promocji działań podejmowanych przez 
różne instytucje kultury. I  tak dla przykładu można tam założyć  tzw. fanpage 
biblioteki szkolnej, który stanie się nie tylko wizytówką instytucji, ale pozwoli 
także utrzymywać kontakt z czytelnikami. Internauci często mają osobiste konta na 
Facebooku, ale nie posiadają własnego fanpage’a. Użytkownicy portalu każdego dnia 
umieszczają posty dotyczące różnych wydarzeń. Wiele osób regularnie informuje 
znajomych z  Facebooka o  swoim życiu, prowadząc tzw. mikroblogi. Ich treść nie 
musi się ograniczać do aktualnie wykonywanych czynności, typu: jem pizzę, jestem 
na zakupach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodawać posty poświęcone książkom 
czy filmom. Można także informować o  ważnych wydarzeniach organizowanych 
przez bibliotekę. W  ten sposób Facebook może stanowić atrakcyjne narzędzie 
autopromocji. Istnieje także wiele darmowych platform blogowych (takich jak 
Google Blogspot), które umożliwiają autorom intuicyjne umieszczanie grafiki 
i filmów bezpośrednio na blogu.
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 Bibliotekarze zostali ponadto zapytani o  edukacyjne portale dla dzieci, 
młodzieży i nauczycieli. W przypadku serwisów dla dzieci najczęściej pojawiały się 
wyspa gier czy gry.pl, rzadziej natomiast zabawy i gry oferowane przez Wydawnictwa 
Szkolne i  Pedagogiczne (wsip.pl) czy zadania dla przedszkolaków (ciufcia.pl). 
Tylko jedna osoba znała portal sieciaki.pl, który pomaga dzieciom przyswoić 
zasady bezpiecznego poruszania się w  Sieci. Ponadto, nikt nie potrafił wskazać 
interesujących portali edukacyjnych dla nauczycieli i  młodzieży. Bibliotekarze 
przyznali, że najczęściej zaglądają na bryk.pl lub profesor.pl. Tylko jedna osoba, 
reprezentująca bibliotekę akademicką, wymieniła portal ninateka.pl, który stanowi 
multimedialną bazę danych dla uczniów i nauczycieli. Na pytanie, jakie narzędzia 
sieciowe mogą być użyteczne w  pracy nauczyciela-bibliotekarza, większość osób 
odpowiedziała, że nie zna takich narzędzi. Wydaje się to niepokojące. Tym bardziej, 
że obserwujemy nieustanną ewolucję nowych mediów, które wspomagają proces 
kształcenia. 

 Każdego dnia pojawiają się nowe aplikacje edukacyjne na urządzenia mobilne. 
Smartfony i tablety stają się przydatne zarówno do nauki matematyki czy też do 
powtarzania słówek z języka obcego. Nieocenioną pomocą okazują się także zasoby 
sieciowe w  postaci rozmaitych portali i  witryn internetowych. Jak podkreśla 
Dorota Grabowska [9, s. 248] „dostęp do nieograniczonych zasobów informacji 
wymaga nauczenia się docierania, zdobywania, selekcjonowania, oceniania 
i  wykorzystania różnych źródeł informacji“. Wydaje się, że jednym z  ważnych 
zadań współczesnego bibliotekarza, jest właśnie kształtowanie umiejętności 
samodzielnego wyszukiwania informacji, przy jednoczesnej ocenie rzetelności 
i obiektywności źródła. Internauci często nie mają rozeznania, gdzie mogą znaleźć 
wartościowe materiały edukacyjne. Brak orientacji oraz wygoda sprawiają, że 
rezygnują z  dalszych poszukiwań, zadowalając się wiadomościami dostępnymi 
na takich serwisach, jak Wikipedia. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie 
przeglądu wybranych portali internetowych, które oferują otwarty dostęp do 
zasobów multimedialnej kultury.

 Bardzo wiele możliwości dla bibliotekarzy oferuje znany serwis video - YouTube. 
Można tam znaleźć zarówno profesjonalne videoklipy uznanych artystów, jak  
i  amatorskie nagrania wideo dotyczące różnych sfer życia, a  także wiele filmów 
fabularnych czy dokumentalnych. W  serwisie istnieje ogromna ilość materiałów 
wideo, które można wykorzystać w  celach edukacyjnych. W  pracy bibliotekarza 
przydatne mogą się okazać zarówno wywiady z  pisarzami, jak i  profesjonalne 
zwiastuny książek. Przeglądając portal YouTube, można znaleźć także wiele 
ciekawych tutoriali, czyli tzw. filmów instruktażowych prezentujących określone 
zagadnienie. Dla przykładu mogą to być darmowe lekcje gry na instrumencie. Ich 
autorzy tłumaczą krok po kroku, jak zagrać utwór samodzielnie (na gitarze, pianinie, 
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keyboardzie). Wydaje się, że tworzenie filmów instruktażowych to doskonała okazja 
do rozwijania kompetencji komunikacyjnych.

 Warto wspomnieć, że YouTube [4, s. 93] stwarza także możliwość tworzenia 
własnych materiałów audiowizualnych przy pomocy darmowych narzędzi, które 
są dostępne dla użytkowników po zalogowaniu. Wystarczy być posiadaczem 
konta Google, aby móc w  pełni korzystać z  usług serwisu. Możemy wgrać do 
serwisu gotowy film, który stworzyliśmy wcześniej w  jednym z  programów do 
montażu (Windows Movie Maker dla Windowsa, iMovie dla systemu OSX) 
bądź też skorzystać z  darmowego edytora wideo online, który oferuje YouTube. 
W ten sposób możemy stworzyć własną prezentację filmową ze zdjęć, korzystając 
z  darmowej biblioteki dźwięków oraz proponowanych przez portal dodatkowych 
efektów. YouTube stwarza możliwości edycji oraz szybkiego i intuicyjnego montażu, 
co staje się szczególnie przydatne w szkole. W ten sposób uczniowie mogą stworzyć 
chociażby własną audycję zapowiadającą nowości literackie.

 Ciekawą propozycją dla uczniów może być także nagrywanie podcastów 
i videocastów, czyli internetowych audycji radiowych lub telewizyjnych46. Audycje 
te mogą być publikowane w  Internecie zarówno regularnie w  odcinkach, jak 
i nieregularnie. „Podcast może mieć różną tematykę, styl prowadzenia oraz formę – od 
profesjonalnej audycji radiowej, poprzez kurs językowy, czytany tekst literacki, wywiad 
– do dźwiękowego bloga” [11, s. 113]. Co ważne, blogi, podcasty i videocasty mogą 
funkcjonować w  rozmaitych postaciach – także w  portalach społecznościowych, 
takich jak Facebook oraz serwisach skoncentrowanych wokół komunikatów 
typu video np. YouTube [15, s. 18].  Podcasty w łatwy sposób mogą być pobierane 
na urządzenia mobilne czy stacjonarne. Dzięki temu, można je odsłuchiwać 
wielokrotnie w dowolnym czasie i miejscu. Sprawia to, że mogą stanowić atrakcyjne 
narzędzia edukacyjne, zarówno dla nauczycieli jak i  uczniów. Janczak zwraca 
uwagę, iż  w  trakcie tworzenia własnych audycji uczniowie ćwiczą  umiejętności 
prezentowania zdobytej wiedzy, ale także kompetencje językowe. „Podcasty nadają 
się doskonale do dokumentowania życia szkoły czy klasy, nagrywania wywiadów 
z  ekspertami czy też interesującymi osobami, do tworzenia własnych cyklicznych 
audycji tematycznych” [11, s. 113], co sprzyja rozwojowi zainteresowań uczniów. Do 
stworzenia internetowej audycji radiowej lub telewizyjnej potrzebny jest komputer,  
mikrofon oraz odpowiednie oprogramowanie, często darmowe (np. Auda City). 
Można to robić zarówno w  szkole, jak i  w  warunkach domowych. Potrzebny jest 
przede wszystkim czas, chęci i zaangażowanie. 

46  Nazwa „podcast” pochodzi od połączenia dwóch słów „iPod” – tj. odtwarzacza muzycznego firmy 
Apple oraz „broadcast” z języka angielskiego – „transmisja, przekaz”.
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 W  trakcie tworzenia własnych projektów multimedialnych użytecznym 
narzędziem w  pracy bibliotekarza może być wyszukiwarka licencji Creative 
Commons47, czyli tzw. wolnych licencji, które pozwalają odnaleźć w sieci materiały 
audiowizualne (zdjęcia, muzyka, video) do użytku niekomercyjnego, pod warunkiem 
uznania autorstwa.

Rys. 1. Wyszukiwarka licencji Creative Commons

Źródło: CC Search Creative Commons. [Dokument elektroniczny]  Tryb dostępu: 
http://search.creativecommons.org/?lang=pl

 Istnieje wiele ciekawych narzędzi dostępnych online, które umożliwiają tworzenie 
własnych multimedialnych opowieści. Przykładem może być serwis Storybird. To 
darmowa aplikacja do tworzenia cyfrowych książeczek z gotowych ilustracji, które 
zostały wykonane przez grafików. Dzieci mają możliwość samodzielnego wyboru 
ilustracji oraz dopisania do nich własnego tekstu. Jak zauważa Jolanta Okuniewska  
[17, s. 257] serwis Storybird może być wykorzystany na wiele sposobów. Nie tylko 
rozwija wyobraźnię, ale też ćwiczy umiejętność pisania dialogów, czy nawet 
pomaga przyswoić zasady ortografii. Gotową książkę można opublikować na 
stronie, udostępniając ją znajomym poprzez wysłanie wygenerowanego linku. 
Wspólna praca nad książeczką może być też doskonałą okazją do współpracy 
między uczniami. Coraz więcej pedagogów docenia metodę projektu, polegającą 
na samodzielnym realizowaniu przez uczestników określonego zadania. Wspólna 
praca nad projektem stwarza warunki do samodzielnego uczenia się, przyczynia się 
również do rozwoju zainteresowań oraz postaw twórczych [9, s. 248].

47 Wyszukiwarka licencji jest dostępna pod adresem: http://search.creativecommons.org/?lang=pl
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Rys. 2. Serwis Storybird

Źródło: Storybird [Dokument elektroniczny] Tryb dostępu: http://storybird.com

 Warto zauważyć, że wiele cyfrowych narzędzi edukacyjnych oferuje także firma 
Google. Obok wspomnianego już serwisu YouTube, wielki gigant daje nam także do 
dyspozycji szereg innych użytecznych instrumentów, takich jak:
•	 Picasa (internetowy album zdjęć pozwalający w  prosty i  szybki sposób 

porządkować, edytować i przesyłać fotografie),
•	 Google dysk – darmowa przestrzeń w sieci oferowana posiadaczom konta Google 

w  celu przechowywania plików oraz tworzenia dokumentów online (arkuszy 
kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych oraz prezentacji multimedialnych)48,

•	 Blogspot – darmowa platforma do tworzenia własnych blogów internetowych,
•	 Google Earth – oprogramowanie umożliwiające wirtualne zwiedzanie 

wybranych zakątków świata.

48  Dokumenty Google to ciekawa alternatywa dla pakietu biurowego Microsoft Office. Aplikacja działa 
online, dzięki czemu dostęp do stworzonych dokumentów  (prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, 
dokumentów tekstowych) jest możliwy z dowolnego komputera, podłączonego do Sieci internetowej.
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 Ciekawą inicjatywą jest Google Art Project. To wirtualna kolekcja obrazów   
i  rzeźb z  ponad 150 muzeów z  całego świata. Wszystkie dzieła sztuki zostały 
sfotografowane  w  wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu można dostrzec ruchy 
pędzla czy refleksy światła. Na uwagę zasługuje usługa Street View, która umożliwia 
odbywanie wirtualnego spaceru po wybranych obiektach muzealnych. Możemy 
zobaczyć z bliska „Słoneczniki“ Vincenta van Gogha, żeby po chwili przenieść się 
do Muzeum Pałacu w Wilanowie. Liczba dostępnych na stronie obiektów ciągle się 
powiększa. Na stronie projektu znajdziemy nie tylko alfabetyczny spis artystów czy 
dostępnych obiektów, ale także informacje o roku powstania dzieła, jego lokalizacji 
czy wreszcie notę biograficzną twórcy. Dzięki temu wirtualny spacer może zamienić 
się w pasjonującą lekcję historii sztuki [14].

 Na uwagę zasługuje także Ninateka, która jest jednym z kluczowych projektów 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego w  Polsce. Portal udostępnia klasyczne 
dzieła polskiej animacji, etiudy filmowe, słuchowiska i  koncerty, audycje radiowe 
i  telewizyjne, a  także materiały o  sztuce czy programy publicystyczne. Można 
powiedzieć, że to pierwsza  multimedialna biblioteka edukacyjna w  Polsce, która 
oferuje darmowy dostęp do niezliczonej ilości dóbr kultury, w  tym również 
scenariuszy zajęć. Ważną częścią serwisu jest Ninateka Edu, która została 
przeznaczona dla nauczycieli i  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Co ważne, Narodowy Instytut Audiowizualny zadbał o to, 
aby osoby niepełnosprawne również mogły korzystać z  dostępnych materiałów. 
Audycje radiowe i  słuchowiska coraz częściej wzbogacane są o  transkrypcje dla 
osób niesłyszących. Na portalu można także znaleźć filmy czy spektakle teatralne 
z  audiodeskrypcją dla osób niewidomych. Strona jest przejrzysta, zawiera menu, 
uwzględniające określone dziedziny wiedzy o  teatrze, muzyce, filmie, literaturze 
czy nowych mediach i technologiach. Możemy wybrać interesujące nas zagadnienie  
i posłuchać np. wykładu Henry’ego Jenkinsa o kulturze konwergencji.

Marta Gliniecka - Zasoby kultury multimedialnej w pracy nauczyciela-bibliotekarza



127

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

Rys. 3. Multimedialna biblioteka Ninateka

Źródło: Ninateka. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:  
http://ninateka.pl/filmy/literatura,o-literaturze

 Kolejny interesujący portal edukacyjny to Muzykoteka Szkolna49. Serwis powstał 
na zlecenie  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. To innowacyjne 
narzędzie edukacyjne, które zostało opracowane przez zespół pedagogów 
i  muzykologów. Zawiera teksty dotyczące poszczególnych epok w  muzyce, opisy 
instrumentów i  gatunków muzycznych, a  także zestaw zadań i  gier dla dzieci, 
które rozwijają poczucie rytmu, kształcą słuch oraz poszerzają wiedzę z zakresu 
muzyki. Ciekawą alternatywą dla dzieci są takie strony jak: Kulturalny Plac 
Zabaw (http://www.kulturalnyplaczabaw.pl) czy Kultura w  Sieci dla Dzieci  
(http://kula.gov.pl). Obie strony rozwijają wrażliwość estetyczną młodych odbiorców 
kultury, dostarczają bowiem wiedzy o  ważnych wydarzeniach kulturalnych, 
przybliżają historię Polski, prezentując ciekawe miejsca i zabytki. Zawierają także 
recenzje książek czy filmów przeznaczonych dla młodszych czytelników i widzów.

 Bardzo przydatny w  pracy bibliotekarza może okazać się również portal 
internetowy Wolne Lektury, znajdujący się pod adresem: http://wolnelektury.pl.  

49 Strona jest dostępna pod adresem: http://www.muzykotekaszkolna.pl
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To jeden z  projektów Fundacji Nowoczesna Polska, realizowany od 2007 roku. 
Serwis udostępnia darmowe lektury szkolne, które trafiły do domeny publicznej. 
E-booki i  audiobooki można całkiem za darmo i  legalnie, pobrać na dysk lub 
przeglądać online. Różnorodność formatów, takich jak .pdf, .mp3, .epub, .ogg, 
umożliwia czytanie i słuchanie książek, zarówno na komputerze, jak i na smartfonie 
czy tablecie. Twórcy serwisu zadbali, aby lektury zostały opatrzone odpowiednimi 
komentarzami i  objaśnieniami, które zostały opracowane przez specjalistów 
(nauczycieli oraz Pracowników Instytutu Badań Literackich). Można powiedzieć, 
że Wolne Lektury to rodzaj internetowej biblioteki,  w  której możemy odnaleźć 
interesujące nas pozycje. Wystarczy, że wpiszemy tytuł dzieła, autora czy hasło 
przedmiotowe (motyw, epoka, gatunek). Istnieje nawet możliwość wpisania motta 
lub aforyzmu. W tym przypadku serwis udziela nam odpowiedzi, kto jest autorem 
cytatu. Portal Wolne Lektury zapewnia uczniom i nauczycielom swobodny dostęp 
do arcydzieł literatury polskiej i światowej. Inicjatywa wydaje się wartościowa, tym 
bardziej, że w dobie mediów elektronicznych coraz mniej osób, szczególnie młodych, 
sięga po książki. Wolne Lektury różnią się od licznych stron z  opracowaniami 
lektur szkolnych, ponieważ aktywizują młodzież do samodzielnej pracy z tekstem. 
Co ważne, nie oferują gotowych streszczeń książek, które można znaleźć na takich 
stronach jak: ściąga.pl.

 Istnieje wiele atrakcyjnych stron internetowych, które oferują dostęp do zasobów 
multimedialnej kultury. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Według Janusza 
Gajdy, aby efektywnie korzystać z mediów elektronicznych, należy użytkowników 
„zorientować w dostępie do zasobów Internetu i nauczyć z nich korzystać, a w tym: 
współuczestnictwa i  kreatywnej postawy w  obiegu informacji,  w  rozwoju baz 
danych, w forach dyskusyjnych (…) i zakładaniu własnych stron WWW” [7, s. 143]. 
Obecnie repertuar możliwości wciąż się poszerza. Nowe nowe media, do których 
Paul Levinson zalicza m.in. blogi czy portale społecznościowe, pozwalają wybrać 
najbardziej odpowiedni dla każdego użytkownika środek przekazu. Warto jednak 
pamiętać, że nowoczesne technologie oraz multimedialne bazy danych nie mogą 
zastąpić roli nauczyciela, polegającej na „wspólnym z  uczniem poszukiwaniu 
prawdy o  świecie, wzajemnym otwarciu się na rzeczywistość i  życie społeczne czy 
współkreowaniu postaw moralnych – obecnie również w  wymiarze wirtualnym“ 
[13, s. 31]. Znalezione w sieci audycje, fragmenty filmów czy teksty literackie mogą 
być okazją do wspólnej dyskusji na ważne tematy. Dopiero takie podejście stwarza 
młodym ludziom „możliwość szerokiego i  samodzielnego poszukiwania wiedzy 
w różnych obszarach <<otwartych bibliotek świata>>, w internetowej e-przestrzeni“ 
[21, s. 38- 40].
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Tajemniczy klient w bibliotece 
– nowa metoda na ocenę jakości usług

 Od kilku lat zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług jest jednym 
z  priorytetów deklarowanych przez biblioteki różnego typu. Instytucje zmagają 
się z rezygnacją klientów z korzystania z usług organizacji. Jako główne przyczyny 
Mystery Shopping Provider’s Association (MSPA) wskazuje: 
•	 68% - niezadowolenie z obsługi,
•	 14% - niezadowolenie z produktu,
•	 9% - odejście do konkurencji bez wyraźnego powodu,
•	 5% - poszukiwanie alternatywnych ofert [6, s. 2].

 Z badań MSPA wynika, że jakość obsługi jest dla klientów znaczącym kryterium 
decydującym o korzystaniu bądź rezygnacji z usług danej firmy. Warto, więc spośród 
wielu metod służących pomiarowi i  ocenie jakości, zwrócić szczególną uwagę na 
metodę badającą poziom satysfakcji klientów – badanie tajemniczego klienta  
(ang. secret client). Secret client ma przewagę nad innymi badaniami 
projakościowymi, gdyż opiera się na prawdziwej interakcji mystery shoppera 
z badaną organizacją. Nie opiera się na deklaratywnych reakcjach na hipotetyczną 
sytuację, subiektywnych opiniach osób trzecich czy niechętnie i  z  niewielką 
dbałością uzupełnianych ankietach. Odpowiednio sformułowany kwestionariusz 
badania pozwala na uzyskanie obiektywnych wyników  i poznanie bezpośrednich 
przyczyn obniżenia poziomu satysfakcji klientów [5, s. 19-20; 8, s. 92;]. 

Założenia badań secret client

 Badanie mystery shopping jest narzędziem służącym do oceny procesu obsługi 
klienta. Przedmiotem oceny są zazwyczaj standardy obsługi klienta – opracowane 
i  wprowadzone przez wizytowaną instytucję, bądź ogólnie przyjęte w  kulturze 
instytucji i  firm. Metodą secret client można badać także wiedzę i  umiejętności 
pracowników odgrywając sytuacje problemowe oraz sprawdzając sposób i  czas 
reakcji pracowników; zgodność zachowania z procedurami czy stopień relewantności 
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odpowiedzi pracownika w  stosunku do zapytania badającego. Badania mają na 
celu ocenę jakości pracy personelu, sprawdzenie poziomu wiedzy i  umiejętności 
pracowników z zakresu oferowanych produktów i usług [11, s. 404-405].

Audytorzy

 Badania są przeprowadzane przez tajemniczych klientów, zwanych także 
audytorami, secret clients bądź mystery shoppers. Podczas audytu tajemniczy 
klienci odgrywają rolę przeciętnych klientów firmy. Czasami firmy zlecają badania 
audytorom zgodnym z profilem np. osobom w określonym wieku, o określonej płci, 
wystylizowanym na pochodzących z  konkretnego środowiska. Niejednokrotnie 
shopperzy otrzymują od zleceniodawców profil klienta, którym stają się na czas 
badania (dane osobowe, informacje dotyczące zatrudnienia, opis sytuacji rodzinnej, 
historia klienta).

Narzędzia badania SC50

 Do przeprowadzenia badania SC niezbędne są dwa narzędzia: scenariusz 
badania oraz kwestionariusz badania. Scenariusz (instrukcja) szczegółowo opisuje 
kilkanaście aspektów badania. Przede wszystkim określa kiedy badanie ma zostać 
wykonane. Ze względu na godziny otwarcia badanej instytucji, pracę zmianową oraz 
ilość pracowników w różnych porach, godzina i dzień tygodnia mają duże znaczenie. 
Najczęściej scenariusz badania zakłada, by audyt wykonywać najwcześniej godzinę 
po otwarciu i najpóźniej godzinę przed zamknięciem, by mieć pewność, że instytucja 
w pełni funkcjonuje, wszelkie sprzęty i systemy zostały włączone oraz że nie zabraknie 
czasu na obsługę. Podobnie wpływać na badanie może data, przy klasycznym 
badaniu warto, by w instytucji był to zwyczajny dzień, a nie pora krótkoterminowej 
akcji (np. festiwalu, znaczącej promocji, wyprzedaży etc.). Następnie w scenariuszu 
powinny znaleźć się wskazówki na wypadek niestandardowych zdarzeń, jak np.: 
zamknięcie punktu, problem ze znalezieniem placówki, czy pracownik, którego 
audytor zna prywatnie. Kolejną część stanowi profil klienta, w którego ma się wcielić 
audytor. W  zależności od rodzaju badania, opisuje on dane osobowe, sytuację 
rodzinną, zatrudnieniową i  edukacyjną. Najważniejszą część instrukcji stanowi 
właściwy scenariusz przebiegu audytu. Zawiera on wskazówki krok po kroku, co 
ma zrobić audytor, jakie pytania zadawać i jakich odpowiedzi udzielać. Dodatkowo 
opis przebiegu wizyty zawiera wskazania, na co powinien zwrócić uwagę shopper. 

50  Opis scenariusza oraz kwestionariusza badania SC został opracowany na podstawie kilkudziesięciu 
dokumentów tego typu służących autorowi do badań SC w  różnych branżach i  firmach. Same 
dokumenty stanowią tajemnicę firm audytorskich i nie można się na nie powoływać.
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Bardzo często schemat wizyty podzielony jest na  4 etapy: przed wejściem do 
placówki, po wejściu, podczas rozmowy  z pracownikiem oraz po wyjściu. Opisane 
w  ten sposób zalecenia pomagają na konkretnych etapach wizyty zwrócić uwagę 
na najistotniejsze elementy: odpowiedzi pracownika, ubiór pracowników, wystrój 
wnętrza, zachowanie w prowokowanych sytuacjach. 

 Kwestionariusze do badań są obiektywnym narzędziem oceny procesu obsługi 
klienta, ponieważ skonstruowane są w  sposób uniemożliwiający swobodne 
interpretacje zdarzeń czy wypowiedzi pracowników. W  zależności od rodzaju 
badanej placówki ankiety przyjmują niejednolity wygląd i  charakteryzują się 
różną objętością. Najczęściej kwestionariusze do badania (ankiety) przyjmują 
formę formularzy on-line. Elektronicznie uzupełniane formularze pozwalają 
na szybkie zestawianie wyników, a  także ułatwiają selektywne uzupełnianie 
kwestionariuszy (przechodzenie do wybranych pytań uzależnione od wyboru 
odpowiedzi  w  poprzednim pytaniu). Kwestionariusze zazwyczaj rozpoczynają 
się sekcją metryczki audytu zawierającaą pytania odnośnie czasu audytu, danych 
i  opisu pracownika poddanego badaniu. Kolejne pytania dotyczą pierwszego 
wrażenia: czy którykolwiek z pracowników zauważył klienta w ciągu kilku sekund 
od wejścia do pomieszczenia, jak zareagował, czy go przywitał. Ważnym aspektem 
też jest nawiązanie kontaktu bezpośredniego – czy którykolwiek pracownik zapytał 
klienta o cel wizyty, czy może klient czuł się zagubiony? Znaczenie ma także długość 
kolejki,  w której oczekiwał audytor. Kolejna sekcja dotyczy badania potrzeb klienta 
i  jego zasobów. Analizuje ona na ile pracownik zbadał potrzeby  i  kompetencje 
klienta przed przystąpieniem do oferowania usług. Czy wiedział czego dokładnie 
potrzebuje klient i  jakiej pomocy oczekuje, czy zaproponował relewantną usługę? 
Dalsza część kwestionariusza odnosi się do sposobu prezentacji oferty – czy 
pracownik znalazł rozwiązanie dla zapytania klienta, czy zaproponował kilka 
rozwiązań, na ile rozwiązania były relewantne z zapytaniem klienta. Ważną sekcją 
kwestionariusza oraz samego badania jest cross-selling (z ang. dosprzedaż), który 
zakłada proponowanie dodatkowych produktów lub usług ponad podstawowe, po 
które przyszedł klient. Kolejne pytania dotyczą pożegnania, tego w  jaki sposób 
pracownik podsumował rozmowę, czy upewnił się, że odpowiedział na wszystkie 
pytania klienta, zaprosił do kolejnej wizyty i pożegnał się. Kolejna sekcja zawiera 
pytania badające odczucia klienta odnośnie: uprzejmości, zaangażowania, 
komunikatywności pracownika, a także oceniające schludność i właściwość ubioru 
badanego. Dalsza część formularza dotyczy oceny całej placówki – czystości, 
funkcjonalności, oznakowania i usytuowania poszczególnych komórek i stanowisk. 
Ostatnią sekcję najczęściej określa się mianem oceny audytora. Zawiera ona pytania 
odnośnie mocnych i  słabych stron badanej placówki, propozycji zmian, a  także 
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porównanie do konkurencji. Dodatkowo kwestionariusz może zawierać pytanie, czy 
shopper zdecydowałby się korzystać z placówki na prywatne potrzeby.

 W formularzach unika się stosowania pytań otwartych. Zastosowanie formuły 
zamkniętej czy  skali powoduje, że wyniki przystają do siebie i można je porównywać, 
a  dodatkowo zmniejsza to możliwość subiektywnej interpretacji złożonych 
odpowiedzi. W  niektórych przypadkach narzędziami dodatkowymi są nagrania 
audio lub wideo, które uzupełniają obserwacje tajemniczych klientów. Nierzadko 
podczas audytu shopperzy wykonują zdjęcia elementów rażących, by odpowiednio 
opisać je i udokumentować po zakończeniu badania. 

Zastosowanie w branżach – przykłady

 Badania secret client mają zastosowanie we wszystkich branżach działalności 
skomercjalizowanej. Tajemniczy klienci wykonują audyty w branżach:
•	 finansowej (banki, parabanki, SKOKi, agencje, firmy kredytowe 

i pożyczkowe);
•	 ubezpieczeniowej (firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe);
•	 hotelarskiej (hotele, pensjonaty, hostele); 
•	 gastronomicznej (restauracje, kawiarnie, puby);
•	 telekomunikacyjnej (sieci GSM, telefonia stacjonarna, telewizje kablowe);
•	 kosmetyczno – farmaceutycznej (apteki, drogerie, sklepy kosmetyczne);
•	 RTV/AGD (hipermarkety wielobranżowe, sklepy RTV/AGD);
•	 budowlano – wykończeniowej (składy budowlane, sklepy i salony meblowe);
•	 odzieżowej (sklepy z odzieżą, sklepy obuwnicze);
•	 spożywczej (hipermarkety, dyskonty spożywcze, sklepy całodobowe);
•	 rozrywkowej (dyskoteki, bary, kluby);
•	 turystycznej (biura podróży, firmy transportowe);
•	 nieruchomości (agencje nieruchomości, pośrednicy);
•	 motoryzacyjnej (salony i  dealerzy samochodów, stacje paliw, warsztaty 

samochodowe);
•	 zdrowotnej (przychodnie lekarskie, gabinety, kliniki) [9, s. 3].

W  placówkach finansowych najczęściej ocenie podlega zgodność zachowania 
pracownika ze standardami banku. Niemałe znaczenie ma poziom ochrony 
danych osobowych i wrażliwych. Osobną sekcję poświęca się badaniu znajomości 
produktów finansowych i dobieraniu ich zgodnie ze zbadanymi potrzebami klienta 
[7, s. 110-111].
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 W  branży ubezpieczeniowej ważne jest pozyskanie klienta i  dokładna analiza 
jego potencjału (sprawdzenie, czy klient spełnia warunki niezbędne do objęcia jego, 
bądź jego własności, ubezpieczeniem). Podczas audytów sprawdza się pracowników 
w sytuacjach: pierwszego kontaktu w likwidacji szkód, obsługi posprzedażowej przy 
rekalkulacji składek oraz analizy preferencji sprzedażowych klienta [12].

 Podczas badania hoteli i innych placówek w tej branży audyt zaczyna się już na 
etapie rezerwacji telefonicznej czy mailowej, bada się w ten sposób efekt pierwszego 
wrażenia, jaki pracownicy wywierają na kliencie. Kolejnym etapem jest analiza 
obsługi w recepcji podczas meldowania klienta w hotelu, ale także test standardów 
wyposażenia pokoi hotelowych, czystości placówki, wyglądu i kompetencji obsługi 
hotelowej [16].

 Branża gastronomiczna wymaga sprawdzenia przede wszystkim czystości, gdyż 
ma to przełożenie na jakość potraw, a co za tym idzie, zdrowie klientów. Poza estetyką, 
funkcjonalnością i  czystością lokalu, audytor zwraca uwagę także na jakość obsługi, 
znajomość produktów przez kelnera oraz kompetencje doradcze i  sprzedażowe 
pracowników sali obsługi. Niejednokrotnie shopperzy udają alergie na wybrany 
składnik, by sprawdzić wiedzę pracowników na temat składu serwowanych potraw [18].

 Badając salony operatorów telekomunikacyjnych poza standardowymi 
sekcjami badania, jak czystość i  funkcjonalność salonu oraz wygląd pracowników, 
audytor zwraca szczególną uwagę na sposób i  wnikliwość badania potrzeb klienta 
przez pracowników. Ważnym aspektem jest także znajomość wariantów umów 
abonamentowych i szczegółowe omówienie warunków umowy z klientem. Dodatkowo 
bada się umiejętność sprzedaży produktów dodatkowych (ang. cross-selling)51.

 Audytor badający apteki wciela się w  rolę pacjenta, którego trapią określone 
przypadłości. Farmaceuta ma za zadanie wybrać produkt odpowiedni ze względu 
na objawy, ale również nierzadko zgodny z  aktualną ofertą promocyjną firmy. 
Nie wystarczy, że poda dowolny produkt na daną przypadłość, musi jeszcze znać 
aktualnie obowiązujące rabaty, by zaproponować i  porównać co najmniej dwa 
produkty, tak by klient mógł wybrać najtańszy czy swoim zdaniem, najlepszy lek. 
W  tej branży ważna jest także dosprzedaż produktów. Zgodnie z  założeniem, że 
w każdym domu pewna pula farmaceutyków powinna znajdować się profilaktycznie, 
farmaceuta powinien zaproponować produkty dodatkowe, na które skusi się klient. 
Pozwala to sprawdzić kompetencje doradcze i sprzedażowe, a także wiedzę fachową 
obsługi punktu aptecznego. Ponadto w aptekach bada się czystość i estetykę lokalu, 
jak podczas większość badań SC [13].

51 Scenariusze badań SC w salonach operatorów komunikacyjnych – dokumentacja wewnętrzna firm 
audytorskich.
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 Branża RTV/AGD w  kontekście badań secret client charakteryzuje się przede 
wszystkim analizą rozmowy doradczej z pracownikiem. Bada się również czystość                        
i funkcjonalność sklepu przykładając dużą wagę do oznaczeń i łatwości odnalezienia 
żądanego produktu. Liczy się czas oczekiwania na pracownika, ale także jego 
wiedza merytoryczna na temat prezentowanych produktów; umiejętność analizy 
porównawczej i  rekomendacji odpowiedniego dla klienta produktu. Dużą wagę 
przywiązuje się do dogłębnej znajomości i  zrozumienia parametrów produktów. 
Doradca nierzadko pytany jest o rodzaj kontrastu telewizorów, czy różnicy pomiędzy 
real HD a full HD. W niektórych punktach bada się także procedurę kredytowania 
zakupu [10].

 W branży budowlanej audyty nieco różnią się od siebie. Inne aspekty bada się 
w  sklepie meblowym a  inne w  salonie budowlanym. Podczas badania hurtowni 
czy składów budowlanych, największą uwagę skupia się na analizie ekspozycji 
produktów jednej firmy na tle innych w  wybranym punkcie sprzedażowym  
(ang. store check). Badaniu podlega także rozmowa z doradcą – jakich słów używa 
polecając produkt, czy dokładnie go zna oraz jak odnosi się do towarów innych 
firm. Producent sprawdza w ten sposób pozycję własnych produktów w kontekście 
konkurencji. Audytor w  salonie meblowym ma nieco inne zadanie. Co prawda 
sprzedaż mebli można by porównać do handlu innymi produktami, jednak są to 
na tyle trwałe i  drogie produkty, że klienci pojawiają się w  sklepach meblowych 
sporadycznie, rzadko czekają w kolejkach, a obsługa zazwyczaj wymaga dłuższego 
czasu. W trakcie badania shopper zwraca uwagę na wizualną sferę salonu, atraktory 
uwagi, obszary  z akcesoriami, ale także lokalizuje tzw. wąskie gardła. Dodatkowo 
analizuje kompetencje doradcze i  sprzedażowe sprzedawców. Czasami badaniu 
podlega także znajomość procedury kredytowania czy zwrotu towarów [19; 23].

 Sklepy odzieżowe czy butiki, zwłaszcza sieciowe podlegają przede wszystkim 
ocenie zgodności obsługi ze standardami sieci. Sprawdzany jest poziom jakości 
obsługi, umiejętności doradcze sprzedawcy, ale także skuteczność dosprzedawania 
produktu komplementarnego z  podstawowym (ang. cross-selling). Co ciekawe 
aspektem wciąż przewijającym się w badaniach secret client w salonach odzieżowych 
jest uprzejmość sprzedawców i  spostrzegawczość – klienci oczekują zauważenia 
przez pracownika zaraz po wejściu do sklepu, chcą także, by obsługa przebiegła 
w przyjaznej atmosferze z dużym zaangażowaniem ze strony sklepu [24].

 Hipermarkety, dyskonty i  sklepy spożywcze podlegają m.in. badaniu półki  
(ang. retail audit). Polega ono na analizie: dostępności towaru, widoczności 
produktów, prawidłowości ceny i  jej widoczności oraz jakości ekspozycji. 

Marcin Karwowski - Tajemniczy klient w bibliotece - nowa metoda na ocenę jakości usług



137

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

Ponadto ważna jest obsługa klienta zarówno przez pracownika na sali obsługi, jak 
i kasjera. Audytor obserwuje także zachowanie pracowników podczas pracy – czy 
przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czy nie zajmują się prywatnymi 
sprawami, a nawet jak wyglądają ich stroje służbowe [1].

 Audytor udający się na dyskotekę przede wszystkim musi zwrócić baczną uwagę 
na obsługę przy barze. Czy klienci otrzymują drinki zgodnie z zamówieniem, czy 
barman zachowuje czystość na stanowisku pracy, ale także czy jego strój nie jest 
brudny. Następnie udaje się do toalety i  sprawdza stan higieny oraz zaopatrzenie 
w środki higieniczne. Ostatnim etapem jest analiza stanu parkietu oraz sprawdzenie, 
czy przewody od nagłośnienia nie zagrażają zdrowiu i  życiu klientom. Shopper 
powinien także zamówić jakiekolwiek danie, by sprawdzić jakość serwowanych 
z pośpiechem posiłków. Ważnym elementem jest również obserwacja, czy alkohol 
nie jest sprzedawany osobom wyglądającym na nieletnie (czy są kontrolowane 
dowody tożsamości tychże osób) [15].

 By przeprowadzić mystery shopping w biurze podróży, niezbędna jest dogłębna 
wiedza audytora na temat produktu (wycieczki), jaki go interesuje, bowiem ocenie 
poza standardowymi sekcjami: czystość placówki, wygląd sprzedawcy, podlega także 
szczegółowa znajomość oferowanych produktów. Sprzedawca poza wiedzą na temat 
hotelu, przewoźnika oraz miejsca, do którego wysyła klienta, powinien orientować 
się w miejscowych przepisach prawa, znać kulturę oferowanego miejsca. Dodatkowo 
tajemniczy klient może być zainteresowany przewozem niestandardowych 
przedmiotów, wyjazdem z psem lub kotem, czy ubezpieczeniem wyprawy. Istotnym 
elementem badania jest analiza poziomu zaufania – shopper sprawdza, w  jakim 
stopniu sprzedawca zdobył jego zaufanie i  czy jest ono wystarczające do zakupu 
wycieczki na drugi koniec świata [14].

 Agencje nieruchomości także badane są metodą secret client. Audytor rozpoczyna 
audyt od wysłania do agencji nieruchomości maila z zainteresowaniem ich usługami. 
Sprawdzany jest czas reakcji, rodzaj kanału odpowiedzi oraz stopień nastawienia 
na pozyskanie klienta. Kolejnym etapem jest wizyta w  nieruchomości. Shopper 
sprawdza zgodność stanu zastanego z opisem w ogłoszeniu, a  także relewantność 
prezentowanego mieszkania z  potrzebami zgłoszonymi agentowi. Pracownik 
agencji jest audytowany pod względem stosowania języka korzyści, znajomości 
prezentowanego lokalu oraz sposobu prezentacji. Istotnym elementem analizy jest 
stopień nastawienia na sprzedaż, czyli sprawdzenie, czy pracownik zachowuje się 
w sposób aktywny, ale kulturalny, czy może pozostaje pasywny. Dodatkowo ocenić 
można kontakt firmy z klientem przed oraz po zaprezentowaniu oferty [25].
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 W salonach samochodowych zarówno sprzedaż, jak i audyt wygląda nieco inaczej, 
niż w hipermarkecie czy butiku. Samochód, to duża inwestycja, toteż nie każda wizyta 
klienta w salonie samochodowym kończy się zakupem, a sprzedawca musi nawiązać 
na tyle dobrą relację, by klient powrócił do salonu i  dokonał transakcji. Kolejnym 
elementem są jazdy próbne. Zachowanie sprzedawcy podczas jazdy próbnej podlega 
ocenie pod względem podziału uwagi – czy potrafi udzielać zwięzłych odpowiedzi 
analizując zagrożenia na drodze (nawet na miejscu pasażera). W  salonie audytor 
zwraca uwagę, czy ma swobodny dostęp do wszystkich pojazdów; ogólnie ocenia 
wizualną, funkcjonalną i  porządkową sferę sklepu. Ważne jest, czy sprzedawca od 
razu po wejściu klienta do salonu zauważył go, powitał  i zaproponował pomoc, ale 
także czy na koniec rozmowy pożegnał się, upewnił, że odpowiedział na wszystkie 
pytania klienta oraz zaprosił do kolejnej wizyty. Branża motoryzacyjna, to także stacje 
benzynowe. Na badanie tego typu placówek składa się ocena: czynności tankowania, 
obsługi w  sklepie, wizyty w  toalecie. Audytor powinien sprawdzić, czy na stacji 
znajdowały się tablice z cenami paliwa, czy były one zgodne z ceną na dystrybutorze 
oraz czy wszystkie urządzenia do rozlewu paliwa były czynne. Wewnątrz stacji 
tajemniczy klient ocenia wygląd sklepu, analizuje ubiór pracownika oraz bada jakość 
obsługi przy kasie. Nierzadko odwiedza także toaletę. Sprawdza, czy była ona dostępna 
na stacji,  w jakim stanie higienicznym jest udostępniana klientom oraz czy obecne 
są niezbędne środki czystości. Najważniejszą kwestią podczas badania stacji paliw 
jest czas. Zdarza się, że shopperzy mierzą czas: tankowania określonej ilości paliwa, 
obsługi przy kasie, oczekiwania w kolejce do toalety [20; 21].

 Badania służby zdrowia mogą odbywać się w  prywatnych gabinetach, ale 
także w  placówkach finansowanych ze środków publicznych, jednakże sektor 
publiczny bardzo rzadko decyduje się na wykupienie usługi badania jakości, o czym 
świadczy brak wyników badań z tego zakresu. Audytor rejestruje się telefonicznie 
na wizytę  (ang. mastery calling). Sprawdza kompetencje zespołu rejestracyjnego 
oraz przyjazność procedur dla nowych pacjentów. Kolejny etap audytu, odbywany 
na miejscu, rozpoczyna się od zgłoszenia do rejestracji i  oczekiwania dalszych 
wskazówek. Podczas oczekiwania na wizytę obserwacja pozwala ocenić estetykę 
i przyjazność poczekalni, obecność materiałów informacyjnych, a także czasopism 
umilających czas. W gabinecie tajemniczy klient skupia się na lekarzu, by sprawdzić 
poziom jego fachowości i  zdolności interpersonalnych. Dodatkowo zwraca się 
uwagę na procedury ochrony danych osobowych i  wrażliwych oraz nastawienie 
proklienckie – czy pracownikom placówki zależy na kolejnej wizycie klienta [21].

 Od kilku lat sektor publiczny rozpoczął pracę nad jakością z wykorzystaniem 
badań secret client. Najczęściej wykonywane są one jako fragment realizacji 
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projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Czytając fora, 
na których wypowiadają się pracownicy administracji różnych szczebli, można 
dojść do wniosku, że bardzo często osoby zarządzające zespołami pracowników 
służb publicznych nie widzą sensu w  badaniach secret client. Wypowiadają się: 
po co, ile to będzie kosztowało podatnika, przecież powinni to robić przełożeni. 
Niektórzy wysuwają wnioski, że takie badania nie mają sensu w  instytucjach 
petenckich, gdyż tam nie ma klientów i nikt nie musi się starać o  jakość obsługi, 
bo petenci  i tak przyjdą skorzystać z usług urzędu, biblioteki, centrum kultury etc. 
Jednakże w  erze zarządzania przez jakość, unikanie badań jakościowych wydaje 
się wysoce nierozsądne. A pogląd o braku potrzeby zachęcania klientów/petentów/
użytkowników do korzystania z  instytucji publicznych wydaje się nie mieć 
pokrycia w rzeczywistości. Niektóre urzędy decydują się jednak na badania mystery 
shopping. Za przykład posłużyć mogą: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Urząd 
Miasta Chełmży, Urząd Miejski w  Świeciu, Urząd Miejski w  Gdańsku czy Urząd 
Statystyczny w  Łodzi. W  przytoczonych urzędach najczęściej badane są takie 
aspekty jak:
•	 wizerunek urzędu i  urzędnika (strona internetowa instytucji, wygląd 

i oznakowanie placówki, dostępność informacji, wygląd pracowników);
•	 jakość obsługi bezpośredniej (indywidualność podejścia do klienta, rzetelność 

udzielanych informacji, kompetencje pracowników, kultura i  życzliwość 
pracowników, wzbudzanie zaufania, etyka urzędnika);

•	 terminowość obsługi (łatwość kontaktu z urzędem, czas oczekiwania na obsługę);
•	 satysfakcja z wizyty w urzędzie (kreowanie wizerunku idealnego urzędu, ocena 

faktycznej jakości usług i satysfakcji klientów) [2; 3; 4; 17; 26].

Tajemniczy klient w bibliotece

 Co należałoby wziąć pod uwagę audytując biblioteki? Przede wszystkim należy 
pamiętać, że użytkownik już od kilku lat nazywany jest klientem biblioteki. 
Dążenia bibliotekarzy do pozyskania bądź zatrzymania klienta powinny być 
na tym samym, a  może nawet wyższym poziomie, co pracowników dyskontów, 
salonów GSM, czy agencji nieruchomości. Wnioskując z  powyższego, dużą rolę 
w bibliotece odgrywa sam bibliotekarz i jakość obsługi, jaką świadczy. Nawiązanie 
kontaktu z  czytelnikiem również może podlegać ocenie – jak szybko klient 
został zauważony, czy bibliotekarz przywitał się, zaoferował pomoc, upewnił, że 
czytelnikowi nic nie brakuje, a  na zakończenie wizyty pożegnał się i  zaprosił do 
ponownej wizyty. Ponadto badaniu można poddać samą placówkę. Sprawdzić 
oznakowanie z  zewnątrz, obecność etykiet informacyjnych wewnątrz, a  także 
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czystość, funkcjonalność i  przyjazność pomieszczeń. Kolejnym krokiem może 
być badanie półki (ang. retail audit), czyli sprawdzenie, czy nowy klient rozumie 
sposób ułożenia towaru (księgozbiór), czy bibliotekarz wytłumaczył jak poruszać 
się w gąszczu książek oraz jak obsługiwać katalog komputerowy. Ważnym aspektem 
w  pracy większych bibliotek są procedury. Z  jednej strony można sprawdzić, jak 
pracownik wdraża nowego czytelnika w  obowiązujące schematy zamawiania 
książek, korzystania z informacji elektronicznych czy poszczególnych pomieszczeń 
biblioteki. Z drugiej strony ważne jest, czy formalne procedury działają w taki sam 
sposób w praktyce. Audytor udający zorientowanego czytelnika może sprawdzić, jak 
wygląda zgodność procedur zamawiania, wypożyczania, przedłużania, korzystania 
z  informacji,  w praktyce. Ciekawym doświadczeniem może się okazać mierzenie 
czasu od zamówienia do otrzymania książki z magazynu. Ważnym aspektem wielu 
audytów jest test kompetencji pracowników. Jak bibliotekarze-informatolodzy 
poradzą sobie z  odszukaniem książki po znajomości tylko fragmentu tytułu 
i koloru okładki. Czy pomogą w odnalezieniu pozycji spoza księgozbioru? Na jakim 
poziomie posługują się zasobem bibliotek cyfrowych? Czy wyszukiwarka Google 
ma przed nimi jakiekolwiek tajemnice? W  niektórych instytucjach można także 
zaobserwować zbyt łagodny stosunek do tematu ochrony danych osobowych. Czy 
czytelnik bez karty i dowodu tożsamości wypożyczy książkę? Czy bibliotekarz poda 
dane kontaktowe innego czytelnika, który posiada potrzebną pilnie czytelnikowi 
pozycję? No i pozostaje kwestia znajomości produktów. Bankowiec zna kilkadziesiąt 
rodzajów kont, produktów oszczędnościowych, kredytowych. Agent nieruchomości 
z  łatwością wskaże umiejscowienie licznika energii elektrycznej w  każdym 
prezentowanym przez siebie mieszkaniu. A  czy bibliotekarz potrafi powiedzieć 
choćby kilka słów o  każdej z  książek? A  jeśli nie z  pamięci, to czy zna sposób, 
jak polecić wytrawnemu czytelnikowi odpowiednią dla niego lekturę? I  pytanie 
najważniejsze, czy dokładnie bada potrzeby klienta?

 Biorąc pod uwagę dotychczasowe, kilkuletnie doświadczenie audytora 
w  kilkunastu branżach oraz wiedzę fachową z  zakresu bibliotekarstwa, autor 
skonstruował opis badania secret client pierwszej wizyty audytora w bibliotece. 

 Przed wejściem do biblioteki:
•	 sprawdź oznakowanie placówki (czy tablica z pełną nazwą placówki jest dobrze 

widoczna?);
•	 sprawdź godziny urzędowania (czy tablica z godzinami urzędowania placówki 

jest aktualna – zgodna ze stroną internetową?);
•	 oceń czystość i porządek (czy najbliższe otoczenie biblioteki jest uporządkowane, 

a fasada budynku wraz ze schodami odznacza się czystością?);
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•	 efekt pierwszego wrażenia (czy placówka z zewnątrz zachęca do odwiedzenia? 
czy sprawia wrażenie nowoczesnej?).

Po wejściu do biblioteki:
•	 pierwszy kontakt (czy zauważył Cię którykolwiek z pracowników? czy przywitał 

Cię werbalnie bądź niewerbalnie? czy zaproponował pomoc?);
•	 sprawność obsługi (ilu bibliotekarzy obsługuje ladę wypożyczeni? jak długie są 

kolejki? ile trwał czas oczekiwania na obsługę?);
•	 czystość placówki (czy podłoga oraz meble są czyste?)
•	 funkcjonalność placówki (czy stanowiska obsługi są odpowiednio oznaczone? 

czy placówka została funkcjonalnie urządzona - dużo przestrzeni dla klientów, 
różnorodne stanowiska do pracy, brak wąskich gardeł?).

Rozmowa z bibliotekarzem:
•	 powitanie klienta (czy pracownik powitał Cię w sposób werbalny lub niewerbalny? 

czy zachował etykietę podczas powitania – np. wstał podczas obsługi przy 
biurku? czy przedstawił się? czy posiadał identyfikator/wizytówkę na biurku?);

•	 rozpoznanie potrzeb (czy bibliotekarz zapytał o cel wizyty? czy zbadał potrzeby 
informacyjne klienta?);

•	 pobieranie informacji (czy bibliotekarz powiedział, jakie dane i  w  jakim celu 
będą przechowywane i przetwarzane? czy spisywał je z dokumentu tożsamości? 
czy poprosił o pisemną zgodę na przetwarzanie danych?);

•	 udzielanie informacji (czy pracownik poinformował o  zasadach panujących 
w  bibliotece? czy udostępnił regulamin do przeczytania bądź wskazał, gdzie 
można go znaleźć?);

•	 prezentacja zasobów biblioteki (czy pracownik poinformował, jakimi zasobami 
dysponuje biblioteka – zakres tematyczny księgozbioru, działu wynikającego 
z potrzeb klienta, dostęp do baz, usługi świadczone przez placówkę?);

•	 instruktaż (czy bibliotekarz oprowadził czytelnika po bibliotece wskazując 
najważniejsze miejsca? czy wytłumaczył w jakim sposób ułożone są książki? czy 
dokonał prezentacji katalogu, zwłaszcza elektronicznego?);

•	 pożegnanie (czy bibliotekarz upewnił się, że wszystko jest jasne dla czytelnika? 
czy zachęcił do odwiedzenia strony internetowej biblioteki? czy wręczył materiały 
informacyjne – np. wizytówkę, ulotkę, broszurę? czy pracownik zaprosił do 
kolejnej wizyty w bibliotece? czy pożegnał się zgodnie z etykietą?).

•	 sprawność obsługi (ile czasu trwała rejestracja i założenie konta? czy wszystko 
załatwił jeden pracownik przy jednym stanowisku obsługi?);

•	 kompetencje pracownika (czy bibliotekarz posiadał niezbędną wiedzę 
proceduralną i merytoryczną? czy odpowiedział na wszystkie pytania klienta?);
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•	 wizerunek pracownika (czy pracownik mówił zrozumiałym językiem? czy był 
ubrany odpowiednio? czy był miły i uprzejmy?).

Po wyjściu z biblioteki – subiektywna ocena audytora:
•	 mocne strony (co szczególnie podobało Ci się w trakcie audytu? jakie są zalety 

placówki?);
•	 słabe strony (co szczególnie nie podobało Ci się w trakcie audytu? jakie są rażące 

wady placówki?);
•	 propozycje zmian (co zmieniłbyś w badanej bibliotece?);
•	 konkurencja (jak biblioteka wypada na tle innych placówek tego typu – lepiej/

gorzej/ tak samo?);
•	 ocena ogólna (na podstawie przeprowadzonej wizyty, jak ogólnie oceniasz 

bibliotekę – w skali 1-10?);
•	 rekomendacja (czy zdecydowałbyś się na korzystanie z  badanej biblioteki na 

potrzeby prywatne?).

Podsumowanie

 Na podstawie wielu wizyt prowadzonych cyklicznie można w  sposób 
wiarygodny ocenić jakość obsługi klienta w  badanej placówce. Dobrą metodą na 
zbadanie poziomu jakości obsługi może być badanie secret client. Tajemniczy 
klient doskonale sprawdza się w obszarach skomercjalizowanych głównie w branży 
telekomunikacyjnej, spożywczej czy elektronicznej. Jednak coraz większą uwagę 
przykłada się do jakości obsługi, także w instytucjach non profit. Dobrą praktyką 
jest pozyskiwanie wiedzy z doświadczeń innych. Zaczerpnięcie metody secret client 
z  sektora skomercjalizowanego do sfery instytucji publicznych pomoże uzyskać 
wysoką jakość oferowanych usług. Metoda jest na tyle elastyczna, że pozwala także 
badać wiedzę i kompetencje pracowników, toteż jej wykorzystanie w bibliotece daje 
ogrom możliwości udoskonalania obsługi   i wprowadzania nowych standardów.

Bibliografia

[1]. Badanie półki w sieci Biedronka – Badania marketingowe rynku. Tajemniczy 
Klient. EXPLOREO [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.
exploreo.pl/wszystkie-nowosci/25-badanie-poki-w-sieci-biedronka/. Stan 
z dnia 28.08.2014.

[2]. Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: „Dobry i przyjazny 
Urząd”. Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy. [Starostwo 

Marcin Karwowski - Tajemniczy klient w bibliotece - nowa metoda na ocenę jakości usług



143

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

Powiatowe  w  Czarnkowie]. [Czarnkowo] 2012. [Dokument elektroniczny] 
Tryb dostępu: http://www.czarnkowgmina.pl/zasoby/files/2013/lipiec/raport_
gmina_ 2013.pdf. Stan   z dnia 28.08.2014.

[3]. Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: „Skuteczne, przejrzyste 
i efektywne urzędy administracji samorządowej”. Ocena syntetyczna: Urząd 
– wszystkie sprawy, [Urząd Miasta w Świeciu]. [Świecie] 2011. Tryb dostępu: 
http://www.chelmza.pl/plik,23934,raport-z-badania-satysfakcji-klientow-um-
w-chelmzy.pdf. Stan z dnia 28.08.2014.

[4]. HAFFER Rafał. Raport z badania satysfakcji klientów Urzędu Miasta Chełmży. 
Toruń 2011.

[5]. MACHUL Piotr, WYGNAŃSKI Tomasz. Tajemniczy klient. „Media Marketing 
Polska”. 2003 nr 12, s. 19-20. 

[6]. Mystery Shopper, czyli Tajemniczy Klient [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.conquestacademy.pl/wp-content/uploads/2013/08/
Mystery-Shopper.pdf. Stan z dnia 25.08.2014.

[7]. OPOLSKI Krzysztof, WAŚNIEWSKI Krzysztof. Badania mastery shopping 
jako wsparcie zarządzania metodą CRM w bankowości. [W:] Monitorowanie 
jakości w banku. Red. OPOLSKI Krzysztof. Warszawa 2014, s.110-130. 

[8]. OTTO Jacek. Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa 2001.
[9]. Podręcznik Tajemniczego Klienta. Materiały szkoleniowe mystery shopping. 

Warszawa 2014 [dokument wewnętrzny firmy audytorskiej].
[10]. Sklepy RTV/AGD na celowniku – Franchising.pl  - franczyza, własny biznes 

[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://franchising.pl/artykul/4418/
sklepy-rtv-agd-celowniku/. Stan z dnia 27.08.2014. 

[11]. SMALEC Agnieszka. Mystery Shopping jako metoda badania obsługi mailowej 
w gminach. [W:] Badania marketingowe. Metody. Nowe technologie. Obszary 
aplikacji. Red. MAZUREK-ŁOPACIŃSKA Krystyna. Warszawa 2008,  
s. 403-408.  

[12]. Tajemniczy Klient – PWB Grupa Szkoleniowa [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pwb.pl/szkolenia/mistery. Stan z dnia 27.08.2014. 

[13]. Tajemniczy Klient idzie do apteki. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.tajemniczyklient.net/blog/2011/02/22/tajemniczy-klient-idzie-do-
apteki/. Stan z dnia 27.08.2014.

[14]. Tajemniczy klient w biurze podróży. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.tajemniczyklient.net/blog/2011/05/06/tajemniczy-klient-w-
biurze-podrozy/. Stan z dnia 28.08.2014.

[15]. Tajemniczy klient idzie na dyskotekę. [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: www.tajemniczyklient.net/blog/2011/04/08/tajemniczy-klient-idzie-
na-dyskoteke/. Stan z dnia 28.08.2014.



144

[16]. Tajemniczy klient rezerwuje pokój hotelowy. [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.tajemniczyklient.net/blog/2011/03/07/tajemniczy-klient-
rezerwuje-pokoj-hotelowy/. Stan z dnia 27.08.2014.

[17]. Tajemniczy Klient odwiedził gdański Urząd.  Nasze miasto Gdańsk. [Dokument 
elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,6766.
html. Stan z dnia 28.08.2014.

[18]. Tajemniczy Klient odwiedza bistro. [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.tajemniczyklient.net/blog/2013/01/23/tajemniczy-klient-
odwiedza-bistro/. Stan z dnia 27.08.2014.

[19]. Tajemniczy klient w  salonach meblowych. [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.tajemniczyklient.net/blog/2011/02/20/tajemniczy-klient-
w-salonach-meblowych/. Stan z dnia 28.08.2014.

[20]. Tajemniczy Klient w branży motoryzacyjnej. [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.tajemniczyklient.net/blog/ 2011/02/16/tajemniczy-klient-
w-branzy-motoryzacyjnej/. Stan z dnia 28.08.2014.

[21]. Tajemniczy Klient tankuje na stacji benzynowej. [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.tajemniczyklient.net/blog/2011/03/01/tajemniczy-
klient-tankuje-na-stacji-benzynowej/. Stan z dnia 28.08.2014.

[22]. Tajemniczy klient z wizytą u lekarza. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.tajemniczyklient.net/blog/2011/12/01/tajemniczy-klient-z-wizyta-
u-lekarza/. Stan z dnia 28.08.2014.

[23]. Tajemniczy klient w  salonie budowlanym. [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.tajemniczyklient.net/blog/2011/11/28/tajemniczy-klient-
w-salonie-budowlanym/. Stan z dnia 28.08.2014.

[24]. Tajemniczy klient: sklepy odzieżowe - eGospodarka.pl - Raporty i prognozy 
[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.egospodarka.pl/ 
98533,Tajemniczy-klient-sklepy-odziezowe,1,39,1.html. Stan z dnia 28.08.2014.

[25]. Weryfikujemy kompetencje agenta nieruchomości. [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.tajemniczyklient.net/blog/2012/09/14/602/. Stan 
z dnia 28.08.2014.

[26]. Wyniki badania satysfakcji klienta w Urzędzie Statystycznym w Łodzi. Tryb 
dostępu: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_Wyniki_badania _
satysfakcji_klienta.pdf. Stan z dnia 28.08.2014.

Marcin Karwowski - Tajemniczy klient w bibliotece - nowa metoda na ocenę jakości usług



145

Dorota Rak       
Uniwersytet Jagielloński
Kraków

Realizacja funkcji informacyjnej przez biblioteki 
uczelniane na przykładzie serwisów Web 2.0

 Rozwój potrzeb informacyjnych użytkowników bibliotek sprawił, że przestały 
być one postrzegane jedynie jako instytucje udostępniające książki. Ze względu 
na grupę docelową szczególne miejsce w  tym procesie zajmują biblioteki uczelni 
wyższych. Swego rodzaju przewartościowanie roli biblioteki z  jednej strony 
i ewolucja przestrzeni Web 2.0 z drugiej postawiły przed tymi instytucjami nowe 
wyzwania.

 Zagadnienie funkcji informacyjnej serwisów Web 2.0 w odniesieniu do bibliotek 
uczelni wyższych jest ciekawe nie tylko z perspektywy bibliotekoznawczej. Punktem 
wyjścia do opracowania tematu była próba zdefiniowania funkcji informacyjnej. 
Wstęp teoretyczny został uzupełniony także o  rozważania na temat serwisów  
Web 2.0. Istotne było także określenie statusu bibliotek uczelnianych w odniesieniu 
do aktualnie obowiązującego prawa.

 Wśród badanych instytucji uwzględniono 129 bibliotek uniwersyteckich, 
akademickich, politechnicznych, bibliotek wyższych szkół zawodowych, uczelni 
artystycznych, oficerskich i  medycznych. Analizę rozpoczęto od zbadania 
dostępności bibliotek uczelni publicznych w wybranych mediach społecznościowych. 
Wyszukiwania przeprowadzano z    poziomu strony internetowej bibliotek, jak 
również w samych serwisach Web 2.0. Zbadano rodzaj publikowanych treści, dzięki 
czemu wyodrębniono rodzaje informacji udostępnianych przez biblioteki. 

 Podjęto także próbę ich oceny z perspektywy potencjalnych potrzeb odbiorców. 
Ponadto analizie poddano zapytania informacyjne użytkowników.

Informacyjna misja biblioteki

 Wraz z  rozwojem bibliotek rozszerzeniu ulegała ich rola. Przestały być 
postrzegane wyłącznie jako miejsce, w którym można wypożyczyć książkę a stały 
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się centrum informacyjnym. Informacyjna służba biblioteczna jest tą funkcją 
biblioteki, która pozwala na pierwsze, bezpośrednie zetknięcie się z  potrzebami 
użytkownika a  także umożliwia ich zaspokojenie. Szczególną rolę odgrywają 
w  tym procesie biblioteki uczelniane, podejmując współpracę ze specyficznym 
typem czytelnika. Przyczyn zjawiska, któremu już Joachim Lelewel próbował nadać 
teoretyczne podwaliny, należy upatrywać we wzroście piśmiennictwa, rozwoju nauk 
przyrodniczych i technicznych, a także rozbudowie przemysłu [4, s. 999]. 

 Znaczenie bibliotek uczelni wyższych akcentuje art. 21 ustawy o bibliotekach. 
Biblioteki uczelniane będąc bibliotekami naukowymi „1) służą potrzebom 
nauki i  kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i  zasobów 
informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz 
zawierających wyniki badań naukowych; 2) prowadzą działalność naukowo-
badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie 
obsługiwanych przez nie dziedzin nauki” [15]. Priorytet wiedzy i poznania sprawia, 
że misja informacyjna bibliotek ma prymarne znaczenie i jest postrzegana między 
innymi  w kontekście swoich podstawowych funkcji [6, s. 15]. Obejmują one takie 
działania, jak tworzenie księgozbioru i obsługa studentów, pracowników naukowych, 
a także pracowników innych jednostek [14, s. 116].

 Realizacja misji informacyjnej jedynie w  wymienionym wyżej zakresie nie jest 
działaniem wyczerpującym. Istotne znaczenie ma także komunikacja społeczna,  
a dokładniej proces komunikacyjny. Jego elementami składowymi są: informowanie, 
komunikat, treść. Jest to jednocześnie zestaw pojęć, który jednoznacznie określa 
charakter funkcji informacyjnej. Biblioteki pełnią ją o tyle, o ile są zdolne dostarczyć 
użytkownikom wybrane treści informacyjne [17, s. 149]. W  takim ujęciu informacja 
jest czymś nadrzędnym, czymś, co jest definiowane jako: 1) komunikowany element 
wiedzy; 2) przekazywanie faktów i  wiadomości [13, s. 187]; 3) opis umożliwiający 
rozpoznanie sprawy, rzeczy, osoby, wydarzenia [9, s. 537]. Informacja  znajduje się zatem 
ponad formą, a swoją funkcję spełnia tylko wtedy, gdy zachodzi warunek relewancji 
i  pertynencji [11, s. 133-135]. Z  drugiej strony – rozpoznanie i  zrozumienie potrzeb 
informacyjnych umożliwia dostosowanie zasobu do oczekiwań odbiorców oraz 
„kształtowanie informacyjnej kultury w systemie edukacji  i wychowania” [10, s. 196]. 

 Zaprezentowany wyżej model składa się z  dwóch najważniejszych elementów: 
informacji i  potrzeb informacyjnych. O  funkcji informacyjnej biblioteki można 
zatem mówić wtedy, kiedy jej zasoby (zarówno personalne, jak i wydawnicze) będą 
dysponować określoną informacją (lub informacjami), która spełnia oczekiwania 
informacyjne użytkowników.     

Dorota Rak - Realizacja funkcji informacyjnej przez biblioteki uczelniane na przykładzie serwisów Web 2.0



147

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

 Ze względu na swoją misję biblioteki są zobowiązane do tego, by zaspokajać 
„zarówno trwałe, jak i krótkotrwałe (jeżeli masowe) oczekiwania użytkownicze oraz 
informacyjne” [16, s. 44]. Jurand Czermiński klasyfikuje je następująco: 1) zdalna 
i szybka obsługa;  2) personalizacja usług; 3) system pomocy i odwołań; 4) możliwość 
otrzymania kopii materiału na wybranym nośniku; 4) intuicyjny i  skuteczny 
interfejs wyszukiwawczy; 5) nieprzerwana dyspozycyjność systemu; 6) potrzeba 
miejsca, w którym można podzielić się swoimi uwagami i sugestiami [2, s. 56]. 

 Ponieważ jakość i rodzaj informacji bibliotecznej są wyznaczane przez pryzmat 
potrzeb użytkowników, a  na nich samych znaczący wpływ ma rozwój nowych 
technologii, szczególnie widoczne stało się zjawisko rozszerzania horyzontu 
oczekiwań. Przejawia się ono chociażby w  internetowej aktywności bibliotek. 
I nie chodzi tu wyłącznie o ich strony internetowe, ale przede wszystkim obecność 
w mediach społecznościowych. 
   

Media społecznościowe a informacja biblioteczna

 Ewolucja mediów społecznościowych (social media) przyczyniła się do rozwoju 
idei wirtualnej biblioteki 2.0. Jako uczestnik nowych mediów stanowi miejsce 
bardziej atrakcyjne i przyjaźniejsze czytelnikowi.

 Proces komunikacyjny w  mediach społecznościowych nie odbiega od 
powszechnie znanego schematu. Jego istotą jest wymiana informacji, jaka 
odbywa się między podmiotami uczestniczącymi [3, s. 278]. W  węższym 
znaczeniu oznacza werbalną i niewerbalną, intencjonalną wymianę znaków, która 
pozwala na zwiększenie efektywności współdziałania lub interpretacji między 
uczestnikami [12, s. 7]. W procesie komunikacji dochodzi zatem do transmisji, 
rozumienia, oddziaływania, obecności twórcy wspólnoty i  składnika procesu 
społecznego, a także interakcji, wymiany [8, s. 42]. Ich efektem jest interpretacja, 
powstająca na skutek przełożenia  komunikatu przez odbiorcę na język własnych 
myśli [17, s. 15].

 Funkcja informacyjna nie istnieje poza procesem komunikacji, na który 
składają się takie elementy, jak: uczestnicy, przestrzeń, czas, nośnik i komunikat. 
Rozpatrywanie funkcji informacyjnej mediów społecznościowych w oderwaniu od 
procesu komunikacji nie miałoby większego sensu tym bardziej, że informowanie 
i  poznawanie stanowią dwa elementy tego samego procesu. Celem nadawcy jest 
takie poinformowanie odbiorcy, które będzie skutkować zdobyciem wiedzy na 
określony temat. I  z  drugiej strony – adresat odbiera i  przetwarza komunikat, 
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aby można było mówić o  poinformowaniu. Porządek ten uwidacznia się także 
w  mediach społecznościowych, gdzie poszczególne rodzaje informacji pozwalają 
użytkownikom zdobyć pewną wiedzę. W procesie transmisji treści zostaje ona przez 
nich przyjęta, przetworzona (zinterpretowana) i być może wyemitowana w kierunku 
innych adresatów. 

 Odbiorcy treści w  mediach społecznościowych reprezentują specyficzny typ 
adresatów, który w  zachodniej literaturze funkcjonuje pod pojęciem screenagers  
[5, s. 71]. Należą do nich współcześni studenci, którzy własne oczekiwania 
realizują głównie poprzez kontakt z komputerem. Obecność bibliotek w serwisach 
społecznościowych (Facebook, Google+, You Tube), na blogach czy mikroblogach 
(Twitter) już nikogo nie dziwi. 

 Istota rozwoju serwisów typu social media opiera się na idei miejsca „spotkań 
i  kontaktów” [1, s. 19]. Bezpośredniej przyczyny takiego stanu rzeczy należy 
upatrywać w  ludzkiej naturze, która napędza człowieka do uczestniczenia 
w społeczeństwie. Facebook, Google+, You Tube czy Pinterest realizują koncepcję 
Web 2.0, definiowaną jako „umiejętność i gotowość użytkowników do modyfikowania 
stron” [7, s. 44], po których się poruszają. 

 W  zależności od profilu działalności, instytucje i  organizacje udostępniają 
określone rodzaje informacji. Różnorodność informacji bibliotecznych 
udostępnianych w  mediach społecznościowych wpływa na wizerunek danej 
biblioteki. Stopień jej zaangażowania w  zaspokajanie potrzeb informacyjnych 
użytkowników w  Internecie jest wyznacznikiem bibliotecznej użyteczności 
w świecie rzeczywistym, co z kolei przekłada się na konkretne, mierzalne wyniki.  

Realizacja funkcji informacyjnej w mediach 
społecznościowych

 Aby określić stopień realizacji funkcji informacyjnej, a  także odpowiedzieć 
na pytanie, czy media społecznościowe mogą ją pełnić, przeprowadzono proste 
badania webometryczne52. Punkt wyjścia stanowiła odpowiedź na pytanie, które 
biblioteki uczelniane zdecydowały się na obecność w mediach społecznościowych. 
Analizę rozpoczęto od zapoznania się z wykazami działających uczelni publicznych, 
pozostających pod nadzorem Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury 

52  Badania zostały zakończone 31 lipca 2014 r. 
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i  Dziedzictwa Narodowego. W  drugim etapie zbadano strony internetowe tychże 
uczelni pod kątem obecności odnośników do stron własnych bibliotek53. W trzecim 
etapie analizowano dostępność danej biblioteki w  mediach społecznościowych, 
spośród których do badań wybrano cztery serwisy społecznościowe: Facebook, 
Google+, You Tube oraz Pinterest54. Etap czwarty stanowiła dodatkowa weryfikacja 
wyników, którą przeprowadzono za pomocą bezpośredniego wyszukiwania 
bibliotek uczelnianych w  serwisach społecznościowych. W  badaniach pominięto 
biblioteki mniejszych jednostek, jak instytuty i wydziały. 

 Spośród 129 bibliotek uczelni publicznych własną stronę internetową posiada 77. 
Do tej grupy należy zaliczyć 42 biblioteki uniwersyteckie, 13 bibliotek akademickich, 
12 politechnicznych, 9 bibliotek wyższych szkół zawodowych, 1 bibliotekę wyższej 
szkoły oficerskiej. Jeśli chodzi o profil działalności powyższych uczelni, to własną 
stronę internetową prowadzi: 18 bibliotek uniwersytetów klasycznych, 15 bibliotek 
uczelni technicznych, 9 bibliotek wyższych szkół zawodowych, 8 bibliotek uczelni 
medycznych, 7 bibliotek uczelni przyrodniczych, 5 bibliotek uczelni artystycznych 
i tyleż samo  ekonomicznych, 4 biblioteki uczelni wychowania fizycznego, 2 biblioteki 
uczelni wojskowych, pedagogicznych i kościelnych. 

 Przeprowadzone badania wykazały, że ponad połowa bibliotek (65) nie korzysta 
z mediów społecznościowych. Co ciekawe, aż 29 bibliotek pomimo posiadania profilu 
w serwisach Web 2.0 nie stosuje linkowania do nich na własnej strony internetowej.  
Z kolei 9 bibliotek udostępnia wtyczkę społecznościową na podstronach uczelni.

 Z przeprowadzonych badań wynika, że biblioteki uczelni publicznych są obecne 
w następujących mediach społecznościowych: Facebook – 58, Google+ – 21, YouTube 
– 13, Pinterest – 3. Szczegółowe zestawienie uwzględniające profil działalności danej 
uczelni zawiera tabela nr 1: 

53 Strona własna biblioteki jest tutaj rozumiana jako strona funkcjonująca w  Internecie pod 
samodzielnym adresem URL, np. http://www.bg.up.krakow.pl, nie zaś jako podstrona uczelni,  
np. http://www.ppwsz.edu.pl/biblioteka.html.

54 Dobór był podyktowany z  jednej strony przez same biblioteki (ich wybory), z  drugiej – przez 
tendencje społeczne potwierdzone badaniami, por. http://www.labber.pl/uzytkownicy-serwisow-
spolecznosciowych-w-polsce-2013/.
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Tab.1. Zainteresowanie mediami społecznościowymi przez biblioteki uczelni 
o określonym profilu

Lp. Profil uczelni
Serwis społecznościowy

Facebook Google+ YouTube Pinterest
1. uniwersytet klasyczny 15 7 6 0
2. techniczny 13 6 4 2
3. ekonomiczny 3 2 1 0
4. medyczny 4 1 1 0
5. wojskowy 2 1 0 0
6. artystyczny 5 2 0 0
7. pedagogiczny 3 0 1 0
8. przyrodniczy 3 0 0 1
9. wychowania fizycznego 0 0 0 0

10. teologiczny 2 2 0 0
11. wyższa szkoła zawodowa 8 0 0 0

SUMA 58 21 13 3

Źródło: Opracowanie własne

 Z  powyższego zestawienia wynika, że największym zainteresowaniem 
niezależnie od profilu uczelni cieszy się Facebook (58 bibliotek). Za nim plasuje się 
Google+ (21), następnie YouTube (13), zaś na końcu Pinterest (3), co przedstawia 
wykres nr 1:
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Wykres 1. Stopień zainteresowania mediami społecznościowymi  
wśród bibliotek uczelni publicznych

Źródło: Opracowanie własne

 Tak duże zainteresowanie Facebookiem wynika z dwóch powodów: po pierwsze 
jest to najstarszy z analizowanych tu serwisów, po drugie posiada szeroki wachlarz 
możliwości informacyjnych. Jego początków należy upatrywać w 2004 roku, kiedy 
to student psychologii Mark Zuckerberg chciał połączyć społeczność Uniwersytetu  
w  Harvardzie. Dwa lata później Amerykanin udostępnił Facebooka innym 
użytkownikom.  Bardzo szybko serwis się rozrastał.  Już w 2008 roku odnotowano 
stumilionowego użytkownika [1, s. 175]. W  Polsce Facebook spośród serwisów 
społecznościowych cieszy się największym zainteresowaniem, co uwidacznia się 
także   w przypadku bibliotek uczelnianych. 

 Swoją pozycję w  walce o  użytkowników zaznaczył także Google+. Jako 
młodszy konkurent serwisu Zuckerberga działa od 2011 r. Zainteresowanie nim 
w Polsce stopniowo rośnie. Oferowane funkcjonalności nie różnią się od tych, jakie 
udostępnia Facebook. Serwisy te mają wspólną cechę – umożliwiają komunikację 
multikontentową, co w  praktyce oznacza różnorodność form komunikatu: 
informacje są przekazywane za pomocą tekstu, obrazu, dźwięku lub jako ich 
amalgamat.

 Serwisem nieco innego typu, bo nastawionym wyłącznie na ruchomy obraz 
i  dźwięk jest YouTube. Umożliwia udostępnianie różnorodnych klipów video. 
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Dzięki kompatybilności z wymienionymi wcześniej serwisami pozwala na dzielenie 
się filmami w obrębie Facebooka i Google+. 

 Ostatnim z  analizowanych serwisów jest Pinterest. Podobnie jak YouTube 
nastawiony jest na udostępnianie komunikatów graficznych. Serwis ten istnieje od 
2010 r., kiedy to został stworzony przez Bena Silbermanna, Paula Sciarrę i Evana 
Sharpa. Istotą jego działania jest możliwość kolekcjonowania zdjęć, porządkowanych 
na tablicach. Mogą one być udostępniane innym użytkownikom, co czyni z serwisu 
stosunkowo dobre narzędzie do rekomendacji.  

 Zainteresowanie mediami społecznościowymi wśród bibliotek jest zróżnicowane. 
Niektóre z  instytucji nie poprzestają na aktywności tylko w  jednym serwisie. 
20 spośród badanych bibliotek jest aktywnych w  dwóch serwisach (Wojskowa 
Akademia Techniczna  w  Warszawie; Akademia Muzyczna we Wrocławiu; 
Uniwersytety:  w Białymstoku, Gdańsku,  Poznaniu, Toruniu, Kielcach, Uniwersytet 
Łódzki, Szczeciński, Zielonogórski; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w  Szczecinie; Politechniki: Warszawska, Gdańska, Krakowska, Lubelska, 
Poznańska),  4 – w  trzech (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, 
Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), zaś w czterech 
tylko jedna (Politechnika Łódzka). 39 bibliotek ogranicza swoją aktywność tylko do 
jednego serwisu, którym jest najczęściej Facebook. 

 Ciekawie prezentuje się także zależność profilu uczelni i  liczby serwisów, 
z których korzysta dana biblioteka (patrz tabela nr 2):

Tab. 2. Liczba serwisów społecznościowych a profil uczelni

Lp. Profil uczelni
Liczba aktywnych serwisów społecznościowych

1 2 3 4
1. uniwersytet klasyczny 6 8 2 0
2. techniczny 6 6 1 1
3. ekonomiczny 1 1 1 0
4. medyczny 6 0 0 0
5. wojskowy 1 1 0 0
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Lp. Profil uczelni
Liczba aktywnych serwisów społecznościowych

1 2 3 4
7. pedagogiczny 2 1 0 0
8. przyrodniczy 2 1 0 0
9. wychowania fizycznego 0 0 0 0

10. teologiczny 2 1 0 0
11. wyższa szkoła zawodowa 8 0 0 0

SUMA 39 20 4 1

Źródło: Opracowanie własne

 Jak wynika z  powyższej tabeli, liczba serwisów społecznościowych, z  których 
korzysta dana biblioteka, jest uzależniona od profilu uczelni. Najgorzej w  tym 
zestawieniu wypadają biblioteki uczelni wychowania fizycznego – nie są one obecne 
w żadnym  z serwisów, co może dziwić tym bardziej, że 4 na 6 badanych instytucji 
posiada własną stronę internetową.

 Jeśli chodzi o  aktywność w  jednym serwisie, największą grupę stanowią 
biblioteki wyższych szkół zawodowych (8), następnie uniwersytetów klasycznych, 
uczelni technicznych i  medycznych (6). Nieco dalej plasują się biblioteki uczelni 
artystycznych (5). Najgorzej  w tym zestawieniu wypadają biblioteki uczelni o profilu 
wojskowym i ekonomicznym (1).

 Większy dysonans uwidacznia się w przypadku aktywności w dwóch serwisach 
społecznościowych. Tu największą grupę stanowią biblioteki uniwersytetów 
klasycznych (8). Obecności w  dwóch serwisach próżno szukać wśród bibliotek 
uczelni medycznych i  wyższych szkół zawodowych. Wśród bibliotek uczelni 
ekonomicznych, wojskowych, pedagogicznych, przyrodniczych i  teologicznych 
zdarzają się jedynie pojedyncze przypadki, kiedy jednostki te posiadają aktywne 
konto w dwóch serwisach społecznościowych.

 Bardzo rzadko biblioteki uczelniane decydują się na obecność w  trzech 
lub czterech mediach. Tylko dwa uniwersytety klasyczne, jedna uczelnia 
techniczna i jedna ekonomiczna zdecydowały się na aktywność w trzech mediach 
społecznościowych. W  czterech dostępna jest tylko jedna uczelnia techniczna. 
Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z  faktu, że biblioteki nie zatrudniają 
pracowników odpowiedzialnych jedynie za social media. Poza tym udostępnianie 
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tych samych treści w  przynajmniej dwóch serwisach jest mało atrakcyjne i  nie 
wpływa pozytywnie na wizerunek instytucji. Niezależnie od tego, w jakim stopniu 
biblioteki sięgają po ten typ serwisów, starają się w pełni wykorzystywać potencjał, 
jaki niosą za sobą media społecznościowe. 

    
Rodzaje udostępnianych informacji

 Różnorodność serwisów społecznościowych przyniosła nowe możliwości 
bibliotekom uczelnianym. Pozwoliła także na wydzielenie trzech typów informacji: 
tekstowej, graficznej i dźwiękowej. Tak przyjęta klasyfikacja jest jedynie nieśmiałym 
krokiem w kierunku dokładniejszego podziału, który po analizie treści w mediach 
społecznościowych przedstawia się następująco:
1)	 informacje na temat bieżącej działalności biblioteki;
2)	 informacje umożliwiające korzystanie z  biblioteki i  księgozbioru (informacje 

o księgozbiorze, możliwościach dostępowych do baz danych); 
3)	 informacje o  wydarzeniach (projektach bibliotekarskich i  bibliofilskich 

o  charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym, szkoleniach i  konferencjach, 
konkursach zewnętrznych i  wewnętrznych, informacje o  wydarzeniach 
w uczelni); 

4)	 inne informacje z zakresu bibliologii i bibliotekarstwa.

 Do informacji o  bieżącej działalności biblioteki należy zaliczyć komunikaty 
o godzinach otwarcia, dane teleadresowe, adres strony internetowej. Architektura 
serwisów społecznościowych pozwala wykorzystać je w  zróżnicowany sposób. 
Udostępnianie informacji odbywa się za pomocą sekcji „Informacje” oraz poprzez 
publikowane na tablicach treści, przy czym rozmieszczenie poszczególnych 
elementów architektury jest zależne od danego serwisu, patrz fotografia nr 1.   
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Fot.1. Sekcja informacyjna w serwisach społecznościowych (zaznaczona na 
pomarańczowo; od góry: YouTube, Pinterest, Google+, Facebook)

Źródło: YouTube, Pinterest, Google+, Facebook

 Jak widać na załączonym zdjęciu, Facebook i  Google+ charakteryzują się 
zbliżonymi rozwiązaniami – sekcja informacyjna znajduje się w górnej części lewej 
kolumny. W  przypadku YouTube i  Pinterest informacje zajmują obszar górnej 
belki. Miejsca te biblioteki uczelniane wykorzystują w różny sposób. Na Facebooku 
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zamieściła tylko adres 
strony WWW. Z kolei Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oprócz 
adresu strony opublikowała obszerną informację o własnej historii. 
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 Najczęściej stosowanym przez biblioteki uczelniane rozwiązaniem w  serwisie 
Facebook jest zamieszczanie w  sekcji informacyjnej godzin otwarcia, danych 
teleadresowych i adresu strony internetowej, czego przykładem są profile bibliotek: 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach, Uniwersytetu 
Medycznego w  Lublinie, Biblioteki Politechniki Koszalińskiej. Tendencja ta 
jest widoczna także w  Google+, o  czym świadczą chociażby profile Biblioteki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego  i Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. 

 Większe zróżnicowanie w doborze treści widać w serwisie YouTube. Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie zastosowała linkowanie 
do własnej strony internetowej oraz serwisu Facebook, zaś Biblioteka Główna 
Politechniki Warszawskiej udostępniła jedynie adres strony internetowej. Z  kolei 
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nie wykorzystała sekcji 
informacyjnej w żaden sposób, pozostawiając ją pustą.

 Podobnie jak w  YouTube, tak również w  serwisie Pinterest widać duże 
zróżnicowanie w zakresie prezentowanych informacji. Biblioteka Główna Politechniki 
Gdańskiej w sekcji informacyjnej zamieściła tylko nazwę macierzystej uczelni, adres 
własnej strony internetowej oraz nazwę miasta. Na „uboższą” wersję zdecydował 
się dział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w  Lublinie wpisując jako instytucję nadrzędną właśnie bibliotekę. Jednostka ta 
zamieściła także adres strony internetowej Biblioteki Głównej. Z  kolei Biblioteka 
Politechniki Łódzkiej udostępnia więcej informacji, bo dane adresowe, adres swojej 
strony internetowej, a także wtyczkę społecznościową do serwisu Facebook. Ponadto 
jej sekcja informacyjna zawiera ogólny opis zgromadzonego księgozbioru. 

 Informacje o bieżącej działalności bibliotek stanowią także wszelkie komunikaty 
o zmianach w funkcjonowaniu instytucji na przykład w okresach świątecznych lub 
przy okazji remontów. Z tej formy komunikatu chętnie korzystają wszystkie badane 
biblioteki. 

 Drugim typem informacji udostępnianych przez biblioteki uczelniane ze 
względu na profil użytkowników są treści umożliwiające korzystanie z  biblioteki 
i księgozbioru. Do tej grupy należy zaliczyć informacje z zakresu przysposobienia 
bibliotecznego, komunikaty dotyczące księgozbioru, nowych nabytków oraz 
możliwości dostępowych do baz danych.

 Niektóre badane biblioteki wykorzystują do tego celu filmy instruktażowe. Należą 
do nich: Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (BGGUMed), 
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Biblioteka Uniwersytetu w  Białymstoku (BU UWB), Biblioteka Uniwersytecka 
w  Warszawie (Biblioteka Uniwersytecka w  Warszawie), Biblioteka Uniwersytetu 
Rzeszowskiego (Biblioteka UR), Biblioteka Politechniki Łódzkiej (bibliotekapl), 
Biblioteka Politechniki Poznańskiej (Biblioteka Politechniki Poznańskiej), 
Biblioteka Politechniki Warszawskiej (BGPW2011) oraz Biblioteka Uniwersytetu 
Pedagogicznego w  Krakowie (oinbgup). Jedną  z  ciekawszych inicjatyw jest cykl 
filmów publikowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej pt. 
„Biblioteka to nie horror” (także w języku angielskim), które mają na celu przybliżyć 
zasady korzystania z biblioteki.

 W serwisie Pinterest dział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie udostępnia zdjęcia nabytków włączonych do księgozbioru 
oraz alfabetyczną bazę polskich czasopism dostępnych on-line. Z  kolei Biblioteka 
Główna Politechniki Gdańskiej oprócz nabytków udostępnia także własne 
rekomendacje książek, które warto przeczytać. W serwisie Facebook bardzo często 
swoje nabytki promuje Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. 

 Podobne treści, rozbudowane o warstwę tekstową są udostępniane w serwisach 
Facebook i  Google+. Jedno z  ciekawszych rozwiązań zastosowały w  serwisie 
Zuckerberga Biblioteka Główna AGH i  Biblioteka Politechniki Lubelskiej – 
bezpośredni dostęp do e-źródeł i  katalogów umożliwiły poprzez aplikację. Po 
kliknięciu w  jej nazwę, użytkownik zostaje przekierowany na stronę własną 
biblioteki.

 Oprócz informacji o  działalności bibliotek i  korzystania z  niej, instytucje te 
często publikują komunikaty dotyczące wydarzeń. Są to projekty bibliotekarskie 
i bibliofilskie o charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym, szkolenia i konferencje, 
konkursy zewnętrzne  i wewnętrzne, wydarzenia związane z macierzystą uczelnią. 

 Informacje o charakterze eventowym są publikowane m. in. w serwisie YouTube. 
Przyjmują one postać zaproszeń na imprezy organizowane przez biblioteki, 
jak i  relacje z  wydarzeń. Treści tego typu udostępniają na przykład Biblioteka 
Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie (otwarcie wystawy poświęconej  
śp. Stanisławowi Miklaszewskiemu), Biblioteka Uniwersytecka w  Warszawie 
(wystawa „Chemicy – absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego”), Biblioteka 
Uniwersytetu w  Białymstoku (wystawa „Malarstwo Kazimierza Jurgielańca”), 
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego (noce BUR). Z  kolei w  serwisie Google+ 
relacje z  wydarzeń w  formie zdjęć publikowały Biblioteka Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu i Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
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 Najwięcej treści tego typu biblioteki uczelniane udostępniają na Facebooku, gdzie 
są one najbardziej zróżnicowane. Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
udostępniła m. in. informacje o konkursie na dzieło artystyczne „Nauka inspiracją 
sztuki. Od mikroświata do Wszechświata” organizowanym przez Uniwersytet 
Jagielloński. Ponadto na jej profilu znalazły się zaproszenia na wydarzenia 
artystyczne, jakie odbywają się  w  Warszawie. Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opublikowała z kolei zaproszenie na wystawę 
„W  świecie wyobraźni i  kolorów”, prezentujące fotografię eksponowanych prac. 
Identyczne treści udostępniane są w serwisie Google+.

 Stosunkowo dużą grupę stanowią informacje o  wydarzeniach w  macierzystej 
uczelni. Treści tego typu udostępnia na przykład na Facebooku Biblioteka 
Politechniki Koszalińskiej. Poinformowała ona o  akcji charytatywnej „Wrzuć 
Miedziaka dla Dzieciaka”, którą organizują studenci Wydziału Mechatronicznego 
Politechniki w Koszalinie, a także o rekrutacji na studia w tej uczelni. Informacje 
związane z uruchomieniem nowego kierunku udostępniła z kolei Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Medycznego w  Białymstoku. Relację z  koncertu Anity Lipnickiej 
w  ramach akcji „Uczelnia miastu” opublikowała Biblioteka Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Krośnie. Na jej profilu znalazła się także informacja o śmierci 
jednego z pracowników naukowych uczelni.     

 Ostatnią grupę stanowią inne informacje z zakresu bibliologii i bibliotekarstwa, 
które są udostępniane głównie w serwisie Facebook. Są to komunikaty o charakterze 
bardziej rozrywkowym. Do nietypowych treści należy zaliczyć sesję narzeczeńską, 
jaka odbyła się na terenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
i  do której link udostępniła wspomniana instytucja. Inny przykład informacji 
tego typu stanowią inspiracje związane  z  wyposażeniem biblioteki. Treści tego 
typu udostępnia na przykład Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, promując nietypowe akcesoria do wyposażenia wnętrza biblioteki. 
Z kolei o bibliotekarskich akcjach promocyjnych informuje Biblioteka Uczelniana 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Lesznie, udostępniając link do akcji 
zorganizowanej przez bibliotekarki z Lublina.

Potrzeby informacyjne

 O  tym, czy serwisy społecznościowe pełnią funkcję informacyjną, decydują 
nie tylko rodzaje udostępnianych przez biblioteki uczelniane informacji. Duże 
znaczenie mają także potrzeby użytkowników, które w  przypadku social 
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media można badać poprzez analizę ich zapytań. Obserwacja kont bibliotek 
w serwisach społecznościowych pozwoliła wyodrębnić następujące rodzaje zapytań 
informacyjnych:
1)	 pytania dotyczące korzystania z księgozbioru i baz danych, 
2)	 pytania o bieżące funkcjonowanie biblioteki,
3)	 wydarzenia organizowane w bibliotece. 

 Zapytania te przyjmują dwojaką postać: są komentarzami do postów 
publikowanych przez biblioteki lub postami użytkowników pisanych w  obrębie 
danego profilu bibliotekarskiego. Istnieje jednak jeden warunek, aby funkcja 
informacyjna mogła być zrealizowana – pytanie nie może pozostać bez odpowiedzi.
 Zapytania pierwszego typu można zaobserwować na przykład na facebookowych 
profilach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Biblioteki 
Uniwersyteckiej w  Warszawie i  Toruniu. W  związku z  informacją o  zamknięciu 
pierwszej z  bibliotek w  okresie świątecznym użytkownicy wyrazili swoje 
niezadowolenie. Komentarze do innego jej postu dotyczącego zajęć pt. „Wykorzystaj 
swój potencjał” spowodowały z kolei pytania  o czas ich trwania i osobę prowadzącą. 
Użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w  Warszawie skierowali z  kolei pytanie 
o kolejny pokaz w ramach Uniwersytetu Otwartego UW, a także godziny otwarcia 
biblioteki. Na profilu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu jeden z użytkowników 
w odpowiedzi na post dotyczący serwisu infona.pl zapytał   o możliwość szkolenia 
i pomoc w wyszukiwaniu materiałów w języku czeskim. Nie zabrakło także pytań 
o godziny otwarcia biblioteki.  

 Zapytania drugiego typu zostały skierowane na przykład do Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie. Dotyczyły one wydłużonych przerw 
w  Mediatece. Ponadto zapytano o  możliwość anulowania opłat za przetrzymane 
książki, a  także o  godziny otwarcia biblioteki w  konkretnym dniu. Zapytanie 
o  możliwość prolongaty padło do Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej 
w  Słupsku, zaś o  procedurę założenia konta i  dostęp do baz elektronicznych do 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 

 W  wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że dana biblioteka udziela 
odpowiedzi zazwyczaj w przypadku zapytań drugiego typu. Co za tym idzie, tylko 
wtedy następuje redukcja stopnia niewiedzy użytkowników i  zaspokojenie ich 
uświadomionych potrzeb informacyjnych. Jeśli dochodzi do powyższego procesu, 
można mówić o realizacji funkcji informacyjnej.      
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Podsumowanie

 Potrzeba, a  nawet konieczność aktywności bibliotek uczelnianych w  mediach 
społecznościowych nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Wynika ona z  misji, jaką 
bibliotekom  nadała ustawa o  bibliotekach. Zobowiązanie do świadczenia usług 
informacyjnych przyczyniło się do rozszerzenia działalności bibliotecznej na 
przestrzeń wirtualną, co z  kolei  spowodowało znaczny wzrost liczby bibliotek 
uczelnianych aktywnych w serwisach społecznościowych. 

 Niejednokrotnie komunikacja w  social media zawodzi. Nie znaczy to jednak, 
że biblioteki nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie oferują serwisy tego typu. 
Świadczy o tym chociażby różnorodność udostępnianych treści, a także budowanie 
sieci wzajemnych powiązań, na którą składają się takie elementy, jak strona 
internetowa  i  profile w  serwisach społecznościowych. Istotnym warunkiem jest 
spójność komunikacyjna i konsekwencja  w działaniu. 

 Zaprezentowane w  niniejszym opracowaniu praktyczne przykłady 
wykorzystania mediów społecznościowych przez biblioteki uczelniane do realizacji 
funkcji informacyjnej mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych rozważań. 
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Niedoskonałość autorsko-prawnych przepisów 
o dozwolonym użytku chronionych utworów 

w środowisku cyfrowym źródłem stresu 
informacyjnego

 Wśród dostępnych w Internecie materiałów znajdują się utwory, które podlegają 
działaniu prawa autorskiego. Pojawia się w związku z powyższym kwestia legalności 
korzystania z  treści zamieszczonych w Sieci oraz ich rozpowszechniania. Podczas   
rozpowszechniania utworu w Sieci zdarza się, że nawet działanie nieumyślne może 
wyczerpywać znamiona przestępstwa. Ponieważ dozwolony użytek chronionych 
utworów (art. 23 prawa autorskiego),   znajduje zastosowanie w sytuacji wyłącznie 
legalnego udostępnienia, istnieje niebezpieczeństwo udostępnienia w Sieci utworu, 
którego rozpowszechnienie   nastąpiło nielegalnie (utwór został udostępniony 
publicznie bez wyraźnej zgody twórcy).

 Brak pewności co do korzystania z zasobów Internetu może być powodem stresu 
informacyjnego. By uniknąć działań naruszających prawo własności intelektualnej 
w Sieci, należy stosować zasady, które pozwolą uniknąć jego ewentualnych naruszeń. 
Bez obaw można powielać treści zawarte w  Internecie, gdy utwory znajdują się  
w domenie publicznej, gdy uzyskamy zgodę autora na wykorzystanie utworu bądź 
gdy utwory będą udostępnione na wolnych licencjach.

 Ochrona praw autorskich działa nie tylko na terenie poszczególnych państw 
lecz ma również charakter uniwersalny. Prawie wszystkie kraje świata przystąpiły 
do Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych55. Światowa 
Organizacja Własności Intelektualnej WIPO (World Intellectual Property 
Organization) z  siedzibą w  Genewie, zajmuje się tworzeniem regulacji autorsko-
prawnych oraz przestrzeganiem umów międzynarodowych w  przedmiotowej 

55 Konwencja berneńska o  ochronie dzieł literackich i  artystycznych, to umowa międzynarodowa 
w sprawie respektowania praw autorskich, zawarta w Bernie 9 września 1886. Podstawowa zasada 
Konwencji berneńskiej zakłada zapewnienie takiej ochrony praw autorskich w  krajowym prawie 
wewnętrznym sygnatariuszy, jaką przewidują postanowienia konwencji oraz zasada asymilacji 
nakazująca równe traktowanie twórcy innego kraju z  obywatelami danego kraju członkowskiego. 
Polska w  1935 roku ratyfikowała umowę w  redakcji rzymskiej z  1928 roku, a  obecnie jest stroną 
konwencji w  ostatniej redakcji paryskiej. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_
berne%C5%84ska _o_ochronie_dzie%C5%82_literackich_i_artystycznych 
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kwestii. WIPO współpracuje ze Światową Organizacją Handlu (WTO) na podstawie 
porozumienia TRIPS56 dotyczącego handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej i  egzekwowania ich ochrony. Powszechna globalizacja,   której 
nieodzownym elementem jest komunikacja elektroniczna i globalna Sieć internetowa 
powoduje, że odpowiedzialność w  zakresie ochrony dóbr intelektualnych jest 
ponadpaństwowa i  wymaga międzynarodowej współpracy.  W  związku z  tym 
zasady wynikające z obowiązującego prawa międzynarodowego i unijnego (przede 
wszystkim z  Dyrektywy 2001/29/WE o  prawie autorskim w  społeczeństwie 
informacyjnym, zwanej dyrektywą INFOSOC), poddawane są implementacji m. in. 
do polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych57. 

 Ochrona przysługuje twórcy58 niezależnie od spełnienia jakichkolwiek 
formalności. Prawo autorskie dotyczy wszelkich utworów „bez względu na to czy 
zostały opublikowane drukiem czy na stronie internetowej, w  Usenecie,   czy na 
IRC-u” [11 s. 248]. Definicję utworu zawiera artykuł 1.1. ustawy o prawie autorskim, 
który stanowi: „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie 
od wartości, przeznaczenia i  sposobu wyrażenia”59. Istotne jest aby był możliwy 
do odczytania, obejrzenia czy usłyszenia przez inne osoby oraz posiadał element   

56 Porozumienie w  sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej TRIPS  
(ang. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) – stanowi załącznik do 
porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Porozumienie TRIPS, 
zawarte w  1994 r., przewiduje stosowanie zasady równego traktowania podmiotów wszystkich 
krajów członkowskich TRIPS, w  zakresie ochrony własności intelektualnej. Polska przystąpiła 
do porozumienia TRIPS w  2000 roku. Porozumienie TRIPS reguluje wszystkie obszary własności 
intelektualnej; ochronę praw autorskich i pokrewnych, w tym ochronę programów komputerowych 
i  zbiorów danych oraz ochronę wykonawców, producentów fonogramów (nagrań dźwiękowych) 
i  organizacji nadawczych, patentów, praw do wzorów przemysłowych, znaków towarowych, 
geograficznych oznaczeń pochodzenia towarów, topografii układów scalonych, a  także ochronę 
poufnego know-how. Źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/TRIPS.

57 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z  4 lutego 1994, Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83; Tekst 
jednolity: Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662,  
Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. 

58 W  art. 8 ust. 2 polskiej ustawy o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych, funkcjonuje 
domniemanie prawne, że  autorem jest osoba, której  nazwisko umieszczono na egzemplarzach 
utworu lub której  autorstwo podano do publicznej wiadomości w  jakikolwiek inny sposób 
w związku  z rozpowszechnianiem utworu. Utwór może być rezultatem pracy jednej lub wielu osób. 
Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie.

59 Artykuł 1.2. prawa autorskiego, wśród rezultatów twórczej działalności człowieka wymienia wyrażone 
słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi utwory literackie, publicystyczne, 
naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe, utwory plastyczne, fotograficzne, lutnicze, 
wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i  urbanistyczne, 
muzyczne i słowno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne, sceniczne (w tym 
filmowe).
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twórczości60. Ustawa, obok praw autorskich, podejmuje także ochronę tzw. praw 
pokrewnych61. Przepisy prawa autorskiego dotyczą także ochrony wizerunku,   
korespondencji oraz źródeł informacji. 

 Prawa autorskie dzielą się na osobiste - nieograniczone w czasie i niezbywalne 
- chroniące więź twórcy z utworem62 oraz trwające 70  lat od śmierci autora, prawa 
autorskie majątkowe, mające przysparzać korzyści materialne autorowi lub innym 
uprawnionym osobom63.   W  przeciwieństwie do niezbywalnych autorskich praw 
osobistych, autorskie prawa majątkowe są zbywalne i  mogą przechodzić na inne 
podmioty w drodze dziedziczenia lub umowy. 

 Prawo autorskie wyróżnia umowy licencyjne (licencje)64 oraz umowy 
rozporządzające - powodujące całkowite przejście majątkowych praw autorskich 
na ich nabywcę  (osobę fizyczną lub prawną).  Udzielając licencji autor zezwala na 
czasowe korzystanie z utworu na konkretnym lub na wszystkich polach eksploatacji65 
określających sposób korzystania z utworu.  

60 Wobec braku elementu twórczości ochroną prawa autorskiego nie są objęte odkrycia naukowe, idee, 
procedury, metody działania czy koncepcje matematyczne, urzędowe dokumenty, akty normatywne 
i ich projekty, opublikowane opisy patentowe oraz krótkie prasowe teksty informacyjne (np. relacje, 
sprawozdania, wiadomości w prasie codziennej i innych  mediach).

61 Prawa pokrewne to prawa  własności  intelektualnej podobne do praw autorskich, które dotyczą 
wykonań artystycznych fonogramów, wideo gramów oraz programów radiowych i  telewizyjnych, 
chroniąc prawa artystów wykonawców, aktorów, tancerzy, wokalistów, twórców programów 
(nadawca, reżyser, twórca scenariusza, operator dźwięku i obrazu, wykonawcy utworów muzycznych, 
audiowizualnych w  tym filmowych). Wśród chronionych ustawą majątkowych praw pokrewnych 
znajdują się także pierwsze wydania, (których podmiotem jest ich wydawca) oraz wydania 
krytyczne i naukowe, których podmiotem jest każda osoba, która po upływie czasu ochrony utworu, 
przygotowała wydanie krytyczne lub naukowe.

62 Prawo do autorstwa dzieła (poprzez  oznaczanie egzemplarza utworu własnym nazwiskiem, 
pseudonimem lub do udostępniania anonimowo), nienaruszalności jego treści i formy, decydowania  
o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

63 W  niektórych przypadkach pierwotnie uprawnionym do utworu jest inny podmiot niż twórca. 
Osobami, które nabywają prawa autorskie majątkowe ex lege są wydawca utworu zbiorowego oraz 
pracodawca, u  którego został stworzony program komputerowy przez jego pracownika w  ramach 
umowy o pracę.  

64 Licencja może być wyłączna i niewyłączna. Licencja wyłączna oznacza zobowiązanie licencjodawcy 
(twórcy lub innej uprawnionej z  tytułu majątkowych praw autorskich osoby), że nie zezwoli na 
wykorzystanie utworu osobom innym niż licencjobiorca. Udzielając niewyłącznych licencji twórca 
lub dysponent majątkowych praw autorskich do dzieła, może zezwalać na niezależne wykorzystywanie 
utworu przez wiele różnych osób w tym samym czasie.

65 Ustawa wymienia w art. 50 prawa autorskiego, przykładowe pola eksploatacji jako zwielokrotnianie 
(techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową),   wprowadzanie do obrotu (użyczenie lub najem 
egzemplarzy), rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wyświetlenie, nadawanie, 
reemitowanie , „publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym” - czyli udostępnianie„na żądanie”- za pośrednictwem 
Internetu. 
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 Po upływie okresu ochrony czyli generalnie 70-ciu lat od śmierci autora66 
utwory przechodzą do tzw. domeny publicznej (ang. public domain)67 co oznacza, iż 
majątkowe prawa autorskie do takiego utworu wygasły i wszyscy mogą nieodpłatnie 
korzystać z  utworu, dokonując jego zwielokrotniania i  rozpowszechniania  
(m. in. w Internecie itd.) [9, s. 45-64].

 Na nieodpłatne korzystanie z cudzych utworów pozwalają generalnie przepisy 
o  dozwolonym użytku chronionych utworów, które wyodrębniają dozwolony 
użytek osobisty (prywatny) oraz publiczny. Jeżeli utwór został rozpowszechniony, 
czyli w  jakikolwiek sposób publicznie udostępniony za zgodą twórcy lub osoby 
uprawnionej, to  dalsze nieodpłatne korzystania z utworu odbywa się na zasadzie 
uregulowanego ustawowo dozwolonego użytku, już bez zezwolenia twórcy  
(tzw. licencja ustawowa). 

 Art. 23.1. ustawy stanowi, iż bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać 
z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.68 Artykuł 
23.2. precyzuje, iż chodzi o korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez 
krąg osób pozostających w  związku osobistym, w  szczególności pokrewieństwa, 
powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. W  ramach dozwolonego użytku 
osobistego można pobierać pliki z  muzyką ze strony WWW, pożyczyć  książki 

66 W przypadku utworów zbiorowych, stworzonych przez kilku autorów, autorskie prawa majątkowe 
wygasają po upływie 70 lat od daty śmierci ostatniego współautora (co powoduje wydłużenie w czasie 
ochrony). Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w  latach pełnych następujących po 
roku,  w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów określonych w ustawie. 
W sytuacji, gdy prawa do utworu przysługują z mocy ustawy innej osobie niż autor, czas ochrony 
liczy się od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego 
ustalenia. W przypadku praw pokrewnych, bieg czasu ochrony liczy się po upływie 50 lat od roku, 
w którym miało miejsce artystyczne wykonanie. Prawo do pierwszego wydania trwa przez 25 lat od 
daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia, a prawo do wydania krytycznego lub naukowego 
wygasa po upływie 30 lat od daty publikacji.

67 Domena publiczna to zbiór dzieł wyłączonych spod ochrony autorskiej, stanowiący wspólny dorobek 
kulturowy i intelektualny ludzkości. Utwory znajdują się w domenie publicznej, gdyż albo z powodu 
ich charakteru nie podlegały objęciu majątkowymi prawami autorskimi (np. zbiór tekstów ustaw) 
lub do których wygasły majątkowe prawa autorskie. Źródło: Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/
Domena_publiczna

68 Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego 
i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających 
cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 
Jednakże ustawodawca w  ustawie o  ochronie baz danych, wyłączył możliwość nieodpłatnego 
korzystania w  zakresie własnego użytku osobistego, z  już rozpowszechnionej elektronicznej bazy 
danych spełniającej cechy utworu (chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego nie związanego 
z  celem zarobkowym). Art. 77 ww. ustawy, wyłącza także możliwość stosowania przepisów 
o dozwolonym użytku, wobec programów komputerowych. 



166

znajomemu, czy skserować  je na potrzeby własne - nieodpłatnie - w gronie znajomych. 
Można także odtwarzać muzykę na imprezie towarzyskiej. Zgodnie z art. 231, nie 
wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, 
bez samodzielnego znaczenia komercyjnego, mające na celu wyłącznie umożliwienie 
przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez 
pośrednika lub zgodnego z prawem korzystania z utworu. 

 Przepisy o  dozwolonym użytku publicznym, są zawarte w  artykułach 24-35 
ustawy o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych. W  odróżnieniu od przepisów 
o  dozwolonym użytku osobistym, obejmują szeroką publiczność użytkowników 
i dotyczą instytucji publicznych   (m. in. oświatowych i naukowych)69.

 Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem 
podania imienia i  nazwiska twórcy oraz źródła. Twórcy nie przysługuje prawo 
do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 34 ustawy). Regulacja 
ustawowa (artykuł 35 ustawy)70 stanowi próbę pogodzenia interesów właścicieli 
praw autorskich z  interesami społeczeństwa, które powinno mieć możliwość 
szerokiego (nieodpłatnego) korzystania z  dóbr kultury i  nauki. Jednocześnie 
przepisy o  dozwolonym użytku, zarówno osobistym jak i  publicznym, nie 

69 Artykuł 24 ust.2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zezwala na powtórne nadanie 
programu radiowego lub telewizyjnego (reemisję)  i odbieranie w miejscu publicznym programów, 
jeśli nie łączy się to z  osiąganiem korzyści majątkowych. Art. 25   zezwala na rozpowszechnianie 
w  celach informacyjnych w  prasie, radiu, telewizji m. in. sprawozdań z  aktualnych wydarzeń,   
wypowiedzi i  fotografii reporterskich (za wynagrodzeniem). Przepis art. 25 ust. 4, określa zakres 
publicznego udostępniania utworów na zasadzie dozwolonego użytku za pośrednictwem Internetu. 
Ustawa przewiduje korzystanie z  utworów bez zgody uprawnionych w  celach informacyjnych  
(art. 26). Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych 
badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów oraz sporządzać egzemplarze fragmentów z tych 
utworów (art. 27). Artykuł 28 pkt.1 ustawy zezwala bibliotekom, archiwom i szkołom na nieodpłatne 
udostępnianie egzemplarzy utworów; artykuł 29 ustawy przyznaje prawo do cytowania innych utworów 
w przypadkach uzasadnionych np. gatunkiem twórczości. Artykuł 30.1. reguluje zasady korzystania 
z utworów w ramach dozwolonego użytku przez ośrodki informacji lub dokumentacji, zezwala na 
sporządzanie i  rozpowszechnianie własnych opracowań dokumentacyjnych oraz pojedynczych 
egzemplarzy, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów. 
Dozwolonym użytkiem publicznym objęto nieodpłatne wykorzystanie utworów podczas ceremonii 
religijnych, imprez szkolnych i  akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie 
łączy się z  osiąganiem korzyści majątkowych (art. 31). Art. 32.1. Właściciel egzemplarza utworu 
plastycznego może go wystawiać publicznie, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. 
Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, dla celów 
bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych. Wolno w celu 
reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży utworów korzystać z egzemplarzy utworów już 
rozpowszechnionych, w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży (art. 33.1-4).  

70 Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy 
twórcy.  (Art. 35 ustawy o prawie autorskim).
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mogą być interpretowane rozszerzająco by nie godzić  w  słuszne interesy twórcy  
(art. 35 ustawy)71. „Normalne” korzystanie, to zgodna z  jego typowym 
przeznaczeniem taka eksploatacja utworu, która nie uniemożliwi twórcy czerpania 
dochodu z  dzieła na różnych polach eksploatacji. Dlatego dozwolony użytek 
dopuszcza jedynie niekomercyjne korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów. 
Artykuł 29 ustawy przyznaje prawo do cytowania fragmentów  utworów  innych 
autorów, jednakże musi nastąpić uznanie autorstwa poprzez podanie nazwiska 
autora przytaczanego dzieła oraz źródła (tytuł utworu z podaniem stron, linku do 
strony internetowej).

 Ustawa o  prawie autorskim przewiduje dwa rodzaje opłat, których celem 
jest rekompensata strat, jakie twórcy ponoszą wskutek kopiowania ich utworów 
w  ramach dozwolonego użytku: 1) opłata reprograficzna pochodząca z  opłat 
wnoszonych przez właścicieli urządzeń reprograficznych, 2) tzw. opłata od czystych 
nośników (wnoszona przez producentów i  importerów urządzeń odtwarzających 
w tym magnetofonów, magnetowidów  i  innych oraz związanych z nimi czystych 
nośników (płyt, kaset itp.)72. Opłaty w wysokości 3% ceny sprzedaży ww. sprzętu 
są pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi  
(m. in. ZAiKS)73, za których pośrednictwem zarejestrowani twórcy mogą otrzymywać 
wynagrodzenia. 

Dozwolony użytek w środowisku cyfrowym

 Przepis art. 25 ust. 4 (w zw. z art. 25 ust. 1-3) polskiej ustawy o prawie autorskim 
i  prawach pokrewnych, określa warunki publicznego udostępniania utworów 
na zasadzie dozwolonego użytku za pośrednictwem Internetu. Na podstawie  
art. 25 możliwe jest – bez potrzeby uzyskiwania uprzedniej zgody uprawnionego – 
rozpowszechnianie  w prasie, radiu i telewizji oraz publiczne udostępnianie w taki 

71 W  przypadku niektórych utworów, jak np. programy komputerowe, wyłączony jest dozwolony 
użytek prywatny i programy mogą być ściągane z Internetu tylko wówczas, gdy zostały umieszczone 
tam do pobrania przez samych uprawnionych (twórcę, producenta lub oficjalnego dystrybutora) 
na warunkach przez nich określonych lub za ich zgodą (np. wolne oprogramowanie, freeware czy 
shareware).

72 Zob. art. 20 ust. 5, rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 
kategorii urządzeń i  nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń 
i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (opublikowanego w Dzienniku 
Ustaw z 2003 r. Nr 105, poz. 991).

73 Od momentu rejestracji,  organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi mogą w imieniu 
autora zawierać umowy na korzystanie z utworu, pobierać na jego rzecz wynagrodzenie, kontrolować 
podmioty korzystające z  twórczości. Twórcom przypada połowa z  tych kwot, a  druga połowa 
przeznaczona jest na utrzymanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
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sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w  miejscu i  czasie przez siebie wybranym 
(w  Internecie): już rozpowszechnionych sprawozdań o  aktualnych wydarzeniach 
(oraz krótkich wyciągów z nich); już rozpowszechnionych aktualnych artykułów na 
tematy polityczne, gospodarcze lub religijne (oraz krótkich wyciągów z  nich); już 
rozpowszechnionych aktualnych wypowiedzi i fotografii reporterskich; przeglądów 
publikacji i  utworów rozpowszechnionych; mów wygłoszonych na publicznych 
zebraniach i rozprawach; krótkich streszczeń rozpowszechnionych utworów.      

 W  przypadku rozpowszechniania cudzego utworu lub jego opracowania bez 
zgody twórcy, może dojść do naruszenia przepisów o  dozwolonym użytku. Jeżeli 
utwory muzyczne „ściągnięto” z Internetu w celu dokonania ich nowej aranżacji lub 
opracowania (np. w postaci tłumaczenia utworu literackiego lub filmu), to zmieściło 
się w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Jednakże już na korzystanie z nich 
i  rozporządzanie nimi  (np. komercyjna sprzedaż), wymagane jest zezwolenie 
twórcy utworu pierwotnego (art. 2 ust. 2 prawa autorskiego), który może odmówić 
udzielenia zgody lub zażądać wynagrodzenia za takie wykorzystanie utworu (mimo 
iż opracowania stanowią samodzielny przedmiot prawa autorskiego odrębny od 
utworów pierwotnych)74. 

 Korzystanie z  utworów w  Sieci na zasadzie dozwolonego użytku jest legalne, 
jeżeli utwór został wcześniej rozpowszechniony, za zgodą twórcy. Naruszenia 
praw autorskich dotyczą m. in. „ściągania” utworów z  Internetu, co do których 
brak pewności, że materiały (filmy, muzyka) zostały tam zamieszczone legalnie75 
czyli dotyczą utworu wcześniej rozpowszechnionego76. Pobieranie i  jednoczesne 
udostępnianie w  serwisach P2P (peer to peer) plików, które nie zostały legalnie 

74 Utwory dzielą się na samoistne, powstałe w wyniku inspiracji cudzym utworem bądź niesamoistne 
(opracowania),  które zawierają zarówno elementy twórczości opracowującego cudzy tekst jak 
również elementy utworu pierwotnego. Jeżeli powstaną jedynie utwory inspirowane cudzym utworem  
(art.  2 ust.  4 prawa autorskiego), traktuje się je jako samodzielne, a  ich wykorzystanie (nawet 
komercyjne) nie wymaga zgody autorów podstaw inspiracji. Opracowanie cudzego utworu, 
w  szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez 
uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego (art. 2.1. ustawy). Jednak rozporządzanie i korzystanie 
z  opracowania cudzego utworu zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (tzw. prawo 
zależne,  ponieważ zależy od zgody twórcy dzieła), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu 
pierwotnego wygasły.

75 Pojawia się też wątpliwość, czy dla uznania danego utworu za rozpowszechniony, wystarczy by 
kiedykolwiek został udostępniony publicznie za zgodą twórcy (np. wydanie płyty w  konkretnym 
kraju lub koncert „na żywo”), czy też konieczne jest jego legalne umieszczenie w  Internecie. 
Pożyteczną pomoc  w  sprawdzeniu pochodzenia utworu mogą stanowić bazy legalnych źródeł  
np. www.legalnakultura.pl.

76 Utwór rozpowszechniony to taki który „za zezwoleniem twórcy został w  jakikolwiek sposób 
udostępniony publicznie”.
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rozpowszechnione przekracza granice dozwolonego użytku prywatnego. Peer to peer 
są to sieci obejmujące komputery, które komunikują się bezpośrednio między sobą, 
a udostępniane dane nie są przekazywane za pośrednictwem centralnego serwera. 
Popularne programy P2P to: eMule, DirectConnect, Bittoren. Korzystanie z  nich 
jest bezpłatne, jednak użytkowanie na skalę masową może stanowić zagrożenie 
dostrzegalne na rynku [10, s. 188].  

 Udostępnianie utworu w Sieci pozostawia wątpliwość czy zostało ono dokonane 
po prawidłowym upublicznieniu. Konieczne byłoby w każdym przypadku ustalenie 
czy utwór miał swoją oficjalną premierę i czy został legalnie - czyli za przyzwoleniem 
twórcy udostępniony, co może być trudne do zweryfikowania lub wręcz niemożliwe. 

 Kolejną kwestią związaną z  dozwolonym użytkiem osobistym w  Internecie, 
jest określenie kręgu osób, którym możemy udostępnić pozyskane materiały 
(w szczególności wymogi pozostawania między internautami w kręgach rodzinnych 
czy towarzyskich - art. 23.2. ustawy o prawie autorskim). W Internecie generalnie 
istnieją stosunki towarzyskie wynikające z przynależności do jakiejś grupy na forum 
czy portalu społecznościowym (m. in. Facebook, Twitter), jednak trudno o  bliski 
związek osobisty między ich członkami. Uczestnicy forów internetowych, wzajemnie 
udostępniają sobie utwory pobrane z Sieci np. poprzez e-mail, wprowadzają do Sieci 
(i udostępniają na blogu, czy YouTube) różne pliki muzyczne, gry, filmy, do których 
ma dostęp nieograniczona liczba osób, co nie mieści się w granicach dozwolonego 
użytku. Za niezgodne z prawem lub co najmniej dyskusyjne, uznać trzeba również 
umieszczanie linków do plików z filmami, czy muzyką na dostępnych powszechnie 
stronach WWW, co powoduje przekroczenie granic dozwolonego użytku przez 
poszerzenie kręgu uprawnionych i  udostępnienie utworu nieograniczonej liczbie 
osób. 

 Zazwyczaj przesłanie pliku grupie znajomych jest dozwolone i  dochodzi do 
użytku incydentalnego zawartego w dyspozycji art. 231 stanowiącego iż „nie wymaga 
zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, nie mające 
samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część 
procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie: 1)  przekazu 
utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika 
lub 2)  zgodnego z prawem korzystania z utworu”. 
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Odpowiedzialność za naruszenie prawa dozwolonego użytku 
w Internecie

 W  środowisku cyfrowym dochodzi bardzo często do naruszenia prawa 
dozwolonego użytku zarówno osobistego jak też publicznego. Niedopełnienie 
obowiązku poprawnego cytowania, może być uznane za popełnienie plagiatu77, 
określonego w  przepisach dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie 
prawa autorskiego jako przywłaszczenia autorstwa78 .

 Czyny zabronione dokonywane najczęściej poprzez bezprawne 
rozpowszechnianie cudzych utworów m. in. artystycznych wykonań, fonogramów, 
wideogramów, fotografii, publiczne odtwarzanie bez zgody właściciela praw 
autorskich utworów muzycznych i filmów,  rozpowszechnianie książek bez ważnych 
licencji, elektroniczne zwielokrotnianie baz danych, powodują duże straty po 
stronie uprawnionych, ze względu na powszechność i masowość działań79. Stratami 
ekonomicznymi, dotknięte są w  szczególności branże muzyczne i  wydawnicze. 
Zwalczanie naruszeń prawa dozwolonego użytku wymaga zarówno ograniczania 
skali szkodliwej eksploatacji cudzej twórczości jak też wzgląd na uczciwych 
użytkowników, którzy powinni mieć dzięki Internetowi szeroki dostęp do dóbr 
kultury  i nauki. 

 Potocznie naruszenia praw autorskich i  pokrewnych, obejmuje się terminem 
„piractwo”. Jest on powszechnie odnoszony do „wytwarzania, względnie 
rozpowszechniania produktów z  naruszeniem praw własności intelektualnej (praw 
autorskich, pokrewnych, patentu, znaku towarowego, wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego)”. Za piractwo uważa się również bezprawne przechwytywanie nadań 
radiowych i  telewizyjnych, a  także innych usług świadczonych w  społeczeństwie 

77 Naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego 
utworu (pracy naukowej, dzieła artystycznego itp.) oraz zapożyczenie treści z  cudzych dzieł (bez 
względu na nośnik), podanie jako własnych i  opublikowanie pod własnym nazwiskiem. Wielka 
Encyklopedia PWN. Warszawa 2004. tom 21, s. 124.    

78 Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części 
cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 3. Art. 115. 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania 
nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w  wersji oryginalnej albo  w  postaci opracowania, 
artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, 
wideogram lub nadanie.  

79 Dostępne statystyki obejmują sprawy dotyczące wszystkich praw własności intelektualnej oraz 
zwalczania nieuczciwej konkurencji. Raport dotyczący ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 
oraz innych praw własności intelektualnej w Polsce w latach 2009–2011 przygotowany przez Zespół 
do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych  jest dostępny na 
stronie: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/raporty/Raport_statystyki_za_2009_2011.pdf.
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informacyjnym [1, s. 403]. Działanie polegające na przekroczeniu granic dozwolonego 
użytku osobistego, nawet nieumyślne, może podlegać odpowiedzialności karnej, 
gdyż wyczerpuje znamiona przestępstwa z  art. 116 prawa autorskiego80. Polityka 
odpowiedzialności karnej, zasadniczo wymierzona jest w  stronę zwłaszcza tych 
sprawców, którzy ze swej przestępczej działalności uczynili stałe źródło dochodu. 
Jednakże użytkując Internet należy mieć na względzie możliwość popełnienia 
czynu przestępnego w sposób niezawiniony. Trybunał Sprawiedliwości UE wydając 
wyrok sprawie C 435/12 podzielił opinię rzecznika generalnego81 TSUE, uznając 
odpowiedzialność za legalność działań zarówno samego korzystającego jak też 
jego poprzedników (osób, które pierwsze udostępniły materiał w  Sieci). Rzecznik 
stwierdził, na podstawie art. 5 dyrektywy 2001/29, iż uznaje się dozwolony użytek 
wyłącznie w sytuacji zwielokrotnień utworów pochodzących z  legalnych źródeł.

 Inna kwestia, niedookreślona przez przepisy prawa autorskiego, wiąże się 
z  możliwością wykorzystywania cudzych utworów w  ramach dozwolonego użytku 
publicznego przez prasę, radio lub telewizję (art. 25 ustawy o prawie autorskim) oraz 
pojęciem prasa (z ustawy o prawie prasowym) w środowisku cyfrowym. Doktryna 
prawa autorskiego zdecydowanie nie akceptuje uznania Internetu za „prasę”.  
[6, s. 195-198]. Z  dozwolonego użytku publicznego w  ramach art. 25 nie mogłyby 
korzystać osoby, których strony internetowe nie zostały zarejestrowane jako prasa [4]. 

 Zgodnie z  ustawą o  świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosi 
odpowiedzialności ten, kto tylko udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego 
w  celu przechowywania danych przez usługobiorcę. Odpowiedzialność jest 
wyłączona, jeżeli udostępniający zasoby (np. administrator) nie wiedział 
o bezprawnym charakterze danych oraz uniemożliwił dostęp do nich, po uzyskaniu 
wiarygodnej wiadomości. Wciąż jednak w praktyce istnieją problemy z interpretacją 
pojęcia wiarygodna wiadomość, której ustawowej definicji brak. 

80 Art. 116.1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji 
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Jeżeli sprawca 
dopuszcza się czynu określonego w  ust. 1 w  celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego 
w  ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w  ust. 1, organizuje lub nią 
kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od   6 miesięcy do lat 5. 4. Jeżeli sprawca czynu 
określonego w  ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku

81 Wątpliwość, czy dozwolony użytek znajduje zastosowanie w  sytuacji, wyłącznie legalnego 
udostępnienia utworu w Sieci, czy również, gdy udostępnienie nastąpiło nielegalnie była przedmiotem 
wydanej w dniu 9 stycznia 2014 r opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Pedra 
Cruza Villalóna w sprawie C 435/12. 



172

Konieczność kompleksowego uregulowania dozwolonego 
użytku w środowisku cyfrowym

 Dozwolony użytek, w prawie UE nie jest jednolicie uregulowany. To co w jednym 
państwie członkowskim jest dozwolone, w innym może być uznane za naruszenie 
prawa. Należałoby dokonać zmian prawa europejskiego (w szczególności dyrektywy 
2001/29/WE) lub wprowadzić jednolite wspólnotowe prawo autorskie, obowiązujące 
w  całej Unii. Trudności sprawia też dochodzenie roszczeń przy naruszeniach 
dokonanych w Internecie przez podmioty z siedzibą oraz serwerem poza granicami 
Polski. Toteż istnieje pilna potrzeba uregulowania kwestii dozwolonego użytku 
chronionych utworów (zarówno osobistego jak też publicznego), które poprzedziły 
konsultacje społeczne w sprawie reformy prawa autorskiego, prowadzone do 5 marca 
2014 roku przez Komisję Europejską. 

 Podczas konsultacji społecznych zwracano uwagę na konieczność ustawowego 
rozszerzenia udostępniania utworów on-line jako dozwolonego użytku, na co nie 
pozwalają zawarte w dyrektywie UE ograniczenia. Dyrektywa odnosi się bowiem 
do materialnych nośników utworów, posługując się pojęciem egzemplarza utworu. 
Konieczne i  słuszne są postulaty82 zastąpienia w  nowych regulacjach prawa 
autorskiego, pojęcia egzemplarz pojęciem kopia, które jest szersze i może dotyczyć 
zarówno tradycyjnie drukowanych egzemplarzy utworu jak też jego odpowiedników 
cyfrowych. Bardziej liberalna jest natomiast  Dyrektywa INFOSOC w kwestii prawa 
cytatu, gdyż nie ogranicza cytowania do urywków utworów. Zakres użycia w unijnej 
dyrektywie jest uzasadniony celem cytatu. Jest to uzasadnione tym, iż niektóre 
kategorie utworów (np. utwory plastyczne) wymagają przedstawienia w całości a nie 
we fragmentach. 

 Ustawowego uregulowania oczekuje prawo do wynagrodzenia za publiczne 
użyczanie egzemplarzy utworów chronionych (tzw. public lending right), dotyczące 
bibliotek  (art.28 pkt.1 ustawy o  prawie autorskim). W  doktrynie funkcjonuje 
stanowisko, iż udostępnienie powinno być dokonywane nieodpłatnie, co jednak 

82  Propozycja taka była wielokrotnie zgłaszana przez eksperta w dziedzinie praw własności intelektualnej 
prof. dr hab. Elżbietę Traple. Zob. Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt Polska, odnośnie kwestii 
poruszonych podczas spotkań warsztatu eksperckiego zorganizowanego z  inicjatywy Ministerstwa 
Administracji i  Cyfryzacji: reforma prawa autorskiego („Warsztat”) http://warsztaty.mac.gov.
pl/prawo_autorskie/lib/exe/fetch.php?media=prawo_autorskie:warsztat_prawa_autorskiego_
stanowisko_centrum_cyfrowe.pdf. Zob. też Uwagi Centrum Cyfrowego w  sprawie dozwolonego 
użytku publicznego i  prawa do  wynagrodzenia za  wypożyczenia biblioteczne (z  5 listopada 
2013) dostępny pod adresem http://centrumcyfrowe.pl/uwagi-centrum-cyfrowego-w-sprawie-
dozwolonego-uzytku-publicznego-i-prawa-do-wynagrodzenia-za-wypozyczenia-biblioteczne/ .
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nie wyłącza pobierania opłat pokrywających koszty użyczenia. Stosownie do  
pkt. 11 preambuły do dyrektywy 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych 
praw pokrewnych prawu autorskiemu w  zakresie własności intelektualnej (wersja 
ujednolicona), o  ile kwoty nie przekraczają kosztów obsługi instytucji nie mamy 
do czynienia z  wykorzystaniem utworu w  celu gospodarczym czy handlowym  
[5, s. 204].

Podsumowanie

 Dyskomfort przeżywany z  powodu nadmiaru dostępnych w  Sieci informacji, 
uniemożliwiających  szybką ocenę ich jakości został w  doktrynie wyodrębniony 
jako tzw. stres informacyjny. Jest on rozpatrywany w ujęciu psychologicznym jako 
„zespół doznań towarzyszących niemożności bieżącego opracowania informacji oraz 
integrowania ich z  dotychczasową wiedzą jednostki”83. Według Ewy Głowackiej84, 
stres informacyjny (info-stres) może być wywołany zarówno niedoborem lub 
nadmiarem informacji. Wśród zagrożeń użytkowników nowoczesnych technologii 
informacyjnych autorka wymienia brak poczucia odpowiedzialności za nadawany 
komunikat, brak troski o  prawdziwość komunikatu, brak udokumentowania 
informacji. W  cytowanym tekście E. Głowacka wskazuje (obok zagrożeń 
społecznych) na zagrożenia o  charakterze prawnym, w  tym zagrożenie praw 
autorskich. Powszechnie wiadomo, iż wartość informacji wiąże się ściśle z kwestią 
selekcji dostępnych w  Sieci zasobów, oceny ich przydatności pod kątem jakości 
(aktualności, naukowości) jak również praw własności intelektualnej do nich.  
Brak pewności co do korzystania z zasobów Internetu może być przyczyną stresu 
informacyjnego spowodowanego niejasnością przepisów oraz obawą popełnienia 
czynu zabronionego nawet w  sytuacji legalnego korzystania z  Sieci. Dlatego 
duże znaczenie ma podnoszenie stopnia świadomości społecznej w  kwestii zasad 
dozwolonego użytku chronionych utworów, jego ograniczeniach i  wyłączeniach.  
Zmiana regulacji, powinna iść w kierunku poczucia pewności prawa czyli takich 
przepisów dotyczących dozwolonego użytku w Sieci, które nie pozwolą na narażenie 
korzystających z Internetu na konflikt z prawem autorskim. W oczekiwaniu na nowe 

83 Zob. LEDZIŃSKA Maria. Stres informacyjny – sposoby radzenia sobie i  przeciwdziałania.  
[W:] HESZEN-NIEJODEK Irena, MATEUSIAK Joanna. Konteksty stresu psychologicznego.  
Katowice 2002,  s. 27. Zob. też LEDZIŃSKA Maria. Człowiek współczesny w  obliczu stresu 
informacyjnego.    Warszawa 2009, s. 83 i n. 

84 Zob. GŁOWACKA Ewa. Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne? [Dokument 
elektroniczny].Tryb dostępu: http://konferencja.biblio.cm.umk.pl/ fileadmin/pelne_teksty/nowy__
ekologia_inf..doc. Stan z dnia 15.07.2014 
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przepisy prawa autorskiego dotyczące dozwolonego użytku w Internecie pozostaje 
stosować zasady, które pozwolą uniknąć działań naruszających prawo własności 
intelektualnej w  Sieci. Utwory można udostępniać osobom bliskim lub osobiście 
znanym ale nie publikować ich w  Internecie. Kopiować utwory tylko na użytek 
osobisty (nie zarobkowo). Cytując fragmenty cudzych utworów nie zmieniać ich 
treści oraz pamiętać o podaniu autora i źródła pochodzenia tekstu. Zawsze można 
„bezpiecznie” korzystać z Internetu, gdy utwory znajdują się w domenie publicznej 
oraz będą udostępnione na wolnych licencjach m. in. Creative Commons  (CC) [7].
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Cyberprzemoc w społeczeństwie informacyjnym

 Przełom XX i  XXI wieku to era cyfrowa. Zachodząca we współczesnym 
świecie rewolucja technologiczna wywiera fundamentalny wpływ na wszystkie 
obszary działalności człowieka a  Internet stał się medium, które zdeterminowało 
funkcjonowanie między innymi gospodarki i  społeczeństwa. Skomputeryzowana 
informacja i  wysoka dynamika rozwoju sieci komunikacji społecznej, to 
najważniejsze czynniki kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. 
Możliwość natychmiastowego przesyłania znaków i  symboli w  wymiarze 
globalnym oraz dostarczania tych samych treści  milionom  ludzi, stała się obecnie 
powszechna i  codzienna. Internet jest więc nową przestrzenią społeczną, gdzie 
realizuje się większość ludzkich potrzeb. Społeczna przestrzeń Internetu stała się 
nowym, istotnym elementem w życiu wielu jednostek, dając olbrzymie możliwości 
w komunikacji społecznej. Jednak komputeryzacja niesie za sobą także określone 
problemy społeczne, psychologiczne, organizacyjne, ekonomiczne. Szkodliwych, 
często niebezpiecznych, noszących znamiona przestępstwa zjawisk w  Sieci jest 
wiele. Przy coraz powszechniejszym  dostępie dzieci i  młodzieży do nowych 
mediów, poważnym zagrożeniem dla młodych internautów stają się także ich 
rówieśnicy. Problem cyberprzemocy został uznany za poważną kwestię społeczną  
i przeciwdziałanie mu jest priorytetem większości programów edukacyjnych. Agresja 
w mediach stanowi także wyzwane dla pedagogiki medialnej i prowadzonych w jej 
obrębie badań.

 W  dziedzinie technologii środków komunikowania następują dynamicznie 
zmiany. W połowie XX wieku rozpoczęła się era telekomunikacji i informatyzacji. Od 
czasu II wojny światowej dokonuje się nieustanny rozwój i doskonalenie wszelkich 
metod zbierania, przetwarzania i  przesyłania informacji w  dowolnej formie i  na 
dowolne odległości. Podstawą jest tu elektronika, a głównym narzędziem komputer 
[4]. Dynamiczne zmiany dokonujące się w  ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
doprowadziły do wydarzeń zmieniających w skali globalnej sposoby funkcjonowania 
społeczeństwa:
•	 powstanie Internetu,



176

•	 spopularyzowanie komputerów osobistych,
•	 upowszechnienie bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do Internetu 

i sieci telefonicznej.

 Internet, a precyzyjniej: istota Internetu, to ważny dorobek twórczej myśli ludzkiej 
i niewątpliwie pozostanie w społeczeństwie na stałe [8]. Internet dziś jest jednym  
z  największych mass mediów i  zapewnia dostęp do nieporównanie szerszej 
oferty informacji niż konwencjonalne środki masowego przekazu. Stale wzrasta 
liczba sprzętu komputerowego, a  co się z  tym wiąże - powszechne stało się 
zastosowanie komputerów i ich wykorzystanie w wielu różnych dziedzinach życia. 
Obecna rzeczywistość, to rzeczywistość zdominowana przez informację. Wielu 
badaczy zjawiska mówi wręcz o  narastającym zjawisku chaosu informacyjne go, 
z którego jednak wynika dotychczas więcej korzyści niż strat. Informacja stała się 
nieuchwytnym dobrem, które niełatwo daje się ująć w  dotychczasowe schematy 
ekonomiczne. Obiekt fizyczny może być tylko w jednym miejscu naraz, informacja 
może być potencjalnie wszędzie. Ta sama informacja może mieć różną wartość 
i w zależności od kontekstu, nabierać znaczenia na wartości w kombinacji z innymi 
informacjami [15, s. 15].

 Nowego znaczenia zaczęła nabierać komunikacja społeczna a  interaktywność 
Internetu zadecydowała o jego sukcesie jako nowej platformy komunikacyjnej. To 
właśnie komunikacja, a  więc nawiązana relacja jest cechą łączącą społeczeństwo 
informacyjne. Racją bytu człowieka jest ciągła komunikacja, bez niej przestaje 
istnieć społeczeństwo [15, s. 23]. 

 Ta nowa platforma wypowiedzi nabiera coraz większego znaczenia na arenie 
międzynarodowej, przenosząc się stopniowo z telewizji i mediów, na sieć tworzoną 
przez użytkowników Sieci. 

 Przeprowadzono szereg badań na temat pozytywnej bądź negatywnej roli 
Internetu w  życiu ludzkim. „Nowoczesne technologie w rozwoju uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych”, D. Kwiatkowska, M. Dąbrowski [9], czy też „Bezpieczeństwo 
dzieci w Internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych” [2] a także ogólne 
podsumowania przeprowadzanych badań [18]. Z  większości badań i  rozważań 
specjalistów wynika, że korzystanie z  Internetu bezpośrednio nie prowadzi do 
wyobcowania i  ograniczenia interakcji społecznych. Nie zmienia to faktu, że 
w  określonych warunkach rzeczywiście Internet może działać jako namiastka 
innych rodzajów aktywności człowieka. 
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 Coraz więcej działań człowieka przenosi się do wymiaru wirtualnego. Realne 
jest to, co się dzieje na ekranie telewizora lub komputera. Pro cesy, które dotychczas 
angażowały realny udział, przeniosły się jakby do inne go wymiaru –  do przestrzeni 
wirtualnej. 

 Przeobrażenia w komunikacji, odzwierciedlają się także w wielu przestrzeniach  
działalności człowieka umieszczonego w  Sieci, np: wolność słowa - Internet 
umożliwia każdemu umieszczenie własnych myśli, opinii i  idei w  takim miejscu, 
w którym znajdą je wszyscy zainteresowani (korzystający z Internetu) [15, s. 29].

 Środowisko internetowe zapoczątkowało powstanie nowej społeczności, którą 
nazywa się społecznością internetową lub e-społeczeństwem. Komputer umieszczony 
w  Sieci daje szansę interaktywnej komunikacji z  innymi użytkownikami bez 
względu na czas i miejsce pobytu. Wchodząc do Sieci człowiek staje się elementem 
grupy internetowej i  musi mieć świadomość obowiązujących zasad określających 
reguły postępowania. Musi mieć również świadomość zagrożeń wywoływanych 
szybkim rozwojem e-społeczeństwa – anonimowość, wyobcowanie, przypadkowość 
kontaktów, zerwanie więzi społecznych czy rodzinnych. Zanik więzi to zanik 
wielu realnych kontaktów międzyludzkich na skutek powszechnego stosowania 
Internetu, poczty elektronicznej, telefonów, faksów, komputerów, kart kredytowych. 
Obserwuje się nie tyle zanik kontaktów, ale ich przekształcanie się w rozległą sieć 
powierzchownych związków z ludźmi i wartościami.

 Internet i komputer mają opinię przyjaznych technologii, nie oznacza to jednak, 
że technologie te nie mają negatywnego oddziaływania. Zauważa się z  jednej 
strony – niezwykle silne spajanie społeczeństw przez obieg informacji, a z drugiej 
– niezwykle daleko posuniętą indywidualizację ludzi, samotność w  tzw. kokonie 
elektronicznym [5].

 Internet jest obecnie częścią życia codziennego. W  2013 roku trzy czwarte 
gospodarstw miało przynajmniej jeden komputer w domu. W zależności od typu 
gospodarstwa domowego wyposażenie w komputery było zróżnicowane i znacznie 
częściej pozostawały one w posiadaniu gospodarstw domowych z dziećmi aniżeli 
gospodarstw bez dzieci. Na 74,2% gospodarstw domowych wyposażonych  
w   komputery aż 95,2% to gospodarstwa domowe z  dziećmi do lat 16, a  dostęp 
do Internetu posiadało 71,9% gospodarstw domowych [13]. Polska to także kraj  
55 milionów telefonów komórkowych. Liczba abonentów i  użytkowników (usługi 
z przedpłatą) telefonii komórkowej wyniosła na koniec marca 2013 r. 54,85 mln - 
podał Główny Urząd Statystyczny. To dwa razy więcej niż osiem lat temu. Dziś na 
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każdego Polaka - dorosłego i dziecko, noworodka i starca - przypada 1,5 komórki. 
Na jedno gospodarstwo domowe - około czterech telefonów komórkowych [11].

 Fakt, że wszyscy mogą mieć dostęp do Internetu i  poruszać się w  przestrzeni 
informacyjnej czyli cyberprzestrzeni, sprawia, że jest on w  najwyższym stopniu 
demokratyczny. Jednak z  drugiej strony każdy, włącznie z  ignorantami, osobami 
złośliwymi lub niezrównoważonymi psychicznie, może zamieścić w Sieci, co tylko 
zechce. I  właśnie ta „skrajna demokracja” może być uważana za główne źródło 
negatywnego odbioru tego medium. Szkodliwych, niebezpiecznych, noszących 
znamiona przestępstwa zjawisk w  Sieci jest wiele. Tylko niektóre z  możliwych 
zagrożeń to:
•	 włamania na konta użytkowników,
•	 nieuprawniony dostęp do informacji,
•	 nieuprawniona zmiana informacji,
•	 nieuprawnione wykorzystanie zasobów,
•	 naruszenie praw autorskich,
•	 kradzież tożsamości, podszycie się,
•	 złośliwe oprogramowanie (np. wirusy),
•	 niebezpieczne kontakty on-line,
•	 kontakty ze szkodliwymi treściami,
•	 pornografia dziecięca,
•	 grooming (uwodzenie dzieci za pośrednictwem Sieci),
•	 przemoc,
•	 dyskredytacja,
•	 obrażanie[14].

 W dobie Internetu coraz trudniej o autorytety. Można powiedzieć, że w świecie 
Internetu nie ma autorytetów, ale za to bardzo łatwo stać się autorytetem. Wystarczy 
mieć radykalne sądy niepoparte argumentami czy faktami i swobodnie umieszczać 
je w Sieci. Każdy ma równe prawa – uczeń, profesor, amator, profesjonalista. Prawda 
miesza się z  plotką. Każdy może być i  autorem i  czytelnikiem. Cechą Internetu 
jest także anonimowość, więc wiąże się to także z brakiem odpowiedzialności za 
publikowane teksty. W  takim kontekście bardzo łatwo o  skrajne przekraczanie 
norm społecznych.

 Dzieci i młodzież coraz częściej narażeni są na zjawiska patologiczne. W ostatnich 
latach pojawił się nowy rodzaj patologii – cyberprzemoc.

Wiesław Lesner, Dorota Kiełb-Grabarczyk - Cyberprzemoc w społeczeństwie informacyjnym
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 Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) to stosowanie przemocy poprzez 
prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem 
Internetu i narzędzi typu elektronicznego, takich jak:
•	  komunikatory internetowe,
•	  poczta elektroniczna,
•	  wiadomości tekstowe (sms-y),
•	 portale społecznościowe,
•	 czatroomy,
•	 blogi,
•	 strony internetowe,
•	 gry internetowe [7].  

 Należy także rozróżnić i wprowadzić podział między technicznymi metodami 
stosowania cyberprzemocy (np. e-mail, czat) a  zachowaniami lub dialogami 
prowadzonymi daną metodą, które można nazwać cyberprzemocą. Należą do nich 
między innymi:
•	  wojna na obelgi (flaming),
•	  prześladowanie (mobbing elektroniczny),
•	  oczernianie,
•	  podszywanie się,
•	  ujawnianie/pozyskiwanie tajemnic,
•	  wykluczenie (ostracyzm),
•	  cybernękanie,
•	  happy slapping85 [6].

 W raporcie „Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Polacy 
wobec technologii cyfrowych” czytamy, że zdecydowana większość dzieci posiada 
w  domu komputer, wśród uczniów podstawówek i  gimnazjów 95%. Dostęp do 
Internetu w domu ma około 90% dzieci w wieku szkolnym. Większość wychowuje 
się z technologią i wcześnie zaczyna z niej korzystać, domowego komputera używa 
połowa, 82%  7-latków i 91% 8-latków [3]. Dziennik Gazeta Prawna dodaje, że co 
dziesiąty trzylatek i  ponad jedna trzecia polskich czterolatków to pełnoprawni 
użytkownicy Internetu zaliczający się do pokolenia cyfrowych tubylców86.

85 Happy slapping (dosłownie – radosne okładanie) – grupa młodzieży podchodzi do kogoś i uderza 
go, podczas gdy inna osoba nagrywa ten akt kamerą w  telefonie komórkowym. Odmianą happy 
slappingu jest hopping (dosłownie – podskakiwanie) polegający na przeprowadzeniu bezpośredniej 
brutalnej napaści. Filmy z napaści umieszczane są w Internecie, gdzie mogą oglądać je tysiące ludzi. 
Ofiara nie musi być znana napastnikom. Czasem w wyniku napaści ofiara traci życie, lub popełnia 
samobójstwo z powodu umieszczenia nagranego filmu w Sieci.

86  Cyfrowi tubylcy to ludzie urodzeni po 1983 roku, dla których świat cyfrowy i dostępne w nim media to 
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 ITU87 przeprowadziła badania próbujące scharakteryzować młodszą populację 
ludzi (15–24 lata) mających stały dostęp do Sieci i na co dzień używających technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych. Zbadano młodzież ze 180 krajów. Pierwsze 
miejsce z  najbardziej zdigitalizowanymi nastolatkami zajęła Islandia. Polska też 
zajęła wysoką, bo 18 pozycję. Z odsetkiem 11,8% cyfrowych tubylców w stosunku 
do całego społeczeństwa wyprzedziliśmy między innymi Wielką Brytanię, Niemcy, 
Szwecję, Hongkong i Hiszpanię. Według badań ITU na świecie jest około 363 mln 
cyfrowych tubylców, co stanowi 5,2%  [2].

 W świetle tych danych należy zdać sobie sprawę z tego, że w tak dużej populacji 
ludności cyberprzemoc jest i  będzie problemem społecznym, tym bardziej, że 
Internet jest ważnym elementem w  życiu młodych ludzi a  czas spędzany przez 
nich w Sieci stale się wydłuża. Często młodzież nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich 
działania  (np. obraźliwe komentarze, ośmieszające zdjęcia) są formą cyberprzemocy, 
która znacznie dotkliwiej wpływa na psychikę młodego człowieka niż działania 
w świecie realnym. Świadomość anonimowości i brak kontroli w Internecie pozwala 
na nieetyczne zachowania. Ofiara czuje się osaczona i zdana tylko na siebie. Trudno 
jej radzić sobie ze świadomością bardzo szerokiego kręgu obserwatorów i tego, że 
różnorodne informacje pojawiające się w  Sieci natychmiast rozprzestrzeniają się, 
obejmując coraz szersze kręgi odbiorców. Krzywdzące treści raz opublikowane 
w Internecie zaczynają żyć własnym życiem i nie ma już nad nimi kontroli. Ważną 
cechą cyberprzemocy, różniącą  ją od przemocy tradycyjnej, jest jej ciągłość trwania. 
Cyberprzemoc niestety nie kończy się równocześnie z  wyłączeniem komputera, 
przenosi się na szkolne życie młodego człowieka, który w  takiej sytuacji żyje 
w ciągłym poczuciu zagrożenia – obawiając się kolejnych ataków lub reakcji osób 
będących świadkami jego poniżenia. Najtragiczniejszym skutkiem cyberprzemocy 
jest samobójstwo ofiary [1].

 Dzieci i młodzież nie uświadamiają sobie także bardzo ważnej kwestii – ochrony 
danych osobowych, zbyt niefrasobliwie umieszczanych w  Sieci. Internet daje 
użytkownikom poczucie anonimowości, ale dzięki chociażby wyszukiwarkom – 
pozwala na łatwe znalezienie i powiązanie wielu informacji dotyczących konkretnej 
osoby.

naturalne środowisko życia. Osoby starsze to cyfrowi imigranci, którzy muszą uczyć się funkcjonowania  
w nowej dla nich rzeczywistości.

87 ITU (International Telecommunication Union) – ONZ-owska agenda zajmująca się rozwojem 
technologii cyfrowych i zarządzaniem światowymi sieciami.
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 Najwyższa Izba Kontroli opublikowała nowy raport o  patologii w  szkołach. 
Raport „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej” 
to efekt kontroli przeprowadzonej z inicjatywy NIK w latach szkolnych 2011/2012  
i  2012/2013. Objęto nią 25 szkół publicznych, w  których łącznie uczy się ponad 
11,5 tys. dzieci. Najwięcej zachowań patologicznych odnotowano wśród uczniów 
w gimnazjach (8,8% uczniów). Na dalszych miejscach znalazły się szkoły podstawowe 
- 5,5% i  ponadgimnazjalne - 2,2%.   Według NIK najbardziej powszechnym 
problemem wychowawczym w szkołach jest agresja słowna i fizyczna, skierowana do 
rówieśników oraz osób dorosłych (w tym nauczycieli). W ostatnich latach zwiększa 
się również natężenie cyberprzemocy. W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 na 
cyberprzemoc wskazało odpowiednio 19% i 8% ankietowanych uczniów [10]. 

 Przeciwdziałanie agresji i przemocy – w tym cyberprzemocy – to podstawowe 
kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w  roku szkolnym 2014/2015. 
Najważniejsza jest edukacja i  tak np. głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi 
uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, 
związaną przede wszystkim z  możliwymi konsekwencjami tego typu działań, 
zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych w oparciu 
o scenariusz zajęć, powinno być wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego 
korzystania z Sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy [9].

 Już w 1996 roku w Polsce zaczął funkcjonować pierwszy w Polsce zespół typu 
CERT (Computer Emergency Response Team). Jego zadaniem jest reagowanie na 
zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w Internecie a także popularyzacja i edukacja 
w zakresie bezpiecznych zachowań on-line. CERT utworzony został w strukturze 
Naukowej i  Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) – instytutu badawczego, 
który doprowadził do przyłączenia Polski do światowej sieci Internet. Współpracuje 
z podobnymi zespołami na całym świecie.

 Od 2005 roku NASK oraz Fundacja Dzieci Niczyje prowadzą Polskie Centrum 
Programu „Safer Internet”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Komisję 
Europejską i ma na celu reagowanie na najnowsze zagrożenia w Sieci i zapobieganie 
ryzykownym zachowaniom dzieci on-line. Jednym z  głównych zadań Polskiego 
Centrum Programu Safer Internet jest podkreślanie roli rodziców, na których 
spoczywa odpowiedzialność za cyfrowe życie dziecka. W  ramach projektu 
Safer Internet organizowane są konferencje wojewódzkie i  międzynarodowe, 
gdzie uczestnikami są przede wszystkim nauczyciele. Organizuje się także oraz 
popularyzuje ogólnoświatowy Dzień Bezpiecznego Internetu.
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 Od 2004 roku działa także zespół Dyżurnet.pl, który jest częścią Polskiego 
Centrum Programu „Safer Internet”. Jego celem jest aktywizacja internautów do 
zgłaszania nielegalnych lub szkodliwych treści w Internecie, a  także odpowiednie 
reagowanie na zgłoszenia. W pierwszym półroczu 2014 roku zgłoszonych było aż 
4410 informacji o zagrożeniach w Sieci. Według statystyk 52%t zgłoszonych stron 
nie było dostępnych już  w ciągu 48 godzin od podjęcia działań [12].

 Także projekt Helpline.org.pl współpracujący z  Fundacją Dzieci Niczyje 
i Fundacją Orange a współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu 
„Safer Internet” ma na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach 
zagrożenia w Sieci. Wspiera on także rodziców i ekspertów pracujących z młodymi 
internautami.

 Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i  Akademicka Sieć Komputerowa 
tworzące Polskie Centrum Programu „Safer Internet” wydały przewodnik dla 
młodzieży „Dbaj o  fejs” (obecnie „Dbaj o  fejs2”), podpowiadający jak bezpiecznie 
korzystać z  najpopularniejszego w  Polsce portalu Facebook. Fejsmen jako 
superbohater, ma uświadomić młodzież jak trudno jest uniknąć konsekwencji 
lekkomyślnych działań w Sieci a także jak niezwykle ważna jest znajomość zagrożeń 
oraz jak odpowiedzialne korzystać z serwisów społecznościowych. Główną częścią 
akcji jest profil Fejsmena  w serwisie Facebook.

 Także platforma e-learningowa kampanii „Dziecko w  Sieci” jest przydatna 
dzieciom, młodzieży, rodzicom i  nauczycielom. Oferuje ona bezpłatne kursy 
z zakresu bezpieczeństwa dzieci on-line. Jest bazą wiedzy, proponuje także materiały 
dydaktyczne do wykorzystania w  pracy z  dziećmi w  każdym wieku. Projekt 
realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange 
i stanowi element programu „Safer Internet” w Polsce.

 Przeciwdziałanie cyberprzemocy jest bardzo trudne. Wymaga zaangażowania 
głównie rodziców i  nauczycieli. Konieczna jest edukacja dotycząca nowinek 
technologicznych, internetowych, np. znajomość i  umiejętność zastosowania 
oprogramowania filtrującego, blokującego wysyłanie obraźliwych wiadomości, 
blokującego dostęp do niemoderowanych grup dyskusyjnych i forów itp. Internet jest 
zjawiskiem niezwykle dynamicznym. Pojawiają się coraz nowsze zagrożenia, dlatego 
należy bardzo szybko i elastycznie dostosowywać uaktualniane treści przekazywane 
dzieciom i  młodzieży a  także rozwijać technologię pomagającą chronić przed 
zagrożeniami sieciowymi. Należy także mieć świadomość gdzie agresja, przemoc 
ma swój początek i zmieniać te obszary. To rodzina i socjalizacja pierwotna w niej 
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zachodząca ma największe znaczenie.  Niestety, często obserwuje się upośledzenie 
więzi społecznych, brak tradycji, brak przekazywanych wzorców, wartości, 
zasad, komputeryzację życia, a telewizor staje się „opiekunem” zamiast rodziców.
Brak zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, miłości, przynależności i  innych 
rodzi agresję i  patologie, toteż do problemu cyberprzemocy należy podchodzić 
dużo szerzej. To rodzice powinni dzieciom uświadamiać, że w  Internecie panuje 
jedna zasada – nie ma żadnych zasad. Dlatego tak ważne jest mądre, świadome 
i odpowiedzialne wychowanie pokolenia cyfrowych tubylców. 
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szkoleniowej i promocyjnej 

Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

 „Nie każde dane to informacja,
Nie każda informacja to wiedza,
Wiedzieć nie znaczy zrozumieć,

A zrozumienie to jeszcze nie mądrość…”
 Clifford Stoll88

 W  referacie zostanie  zaprezentowana działalność szkoleniowa Biblioteki 
Uniwersytetu Gdańskiego metodą tradycyjną i  online, a  także promocyjna 
w  ramach corocznego Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Podkreślone zostanie 
znaczenie i rola ekologii informacji umożliwiające nowoczesnemu społeczeństwu 
rozwój w wymiarze informacyjnym i naukowym.

 Zadaniem każdej biblioteki akademickiej powinno być wykreowanie wizerunku 
przyjaznej i  potrzebnej instytucji, spełniającej oczekiwania użytkowników 
w sposób sprawny i nowoczesny. Pomocą w budowaniu takiego wizerunku może 
być marketing.

 Ekologia informacji jako wyznacznik kultury informacyjnej kształtuje 
współczesne oblicze działalności edukacyjnej i promocyjnej biblioteki akademickiej. 
Zwiększająca się  liczba dostępnych e-zasobów i osób poszukujących różnorodnych 
informacji wymaga podejmowania i  opracowywania nowych usług i  projektów 
promocyjnych biblioteki, natomiast cywilizacja techniczna przynosi ogromny 
informacyjny zgiełk współczesnemu i  aktywnemu użytkownikowi biblioteki 
akademickiej.

88  Clifford Stoll (ur. 1951) – amerykański astronom, administrator sieciowy oraz pisarz. W 1980 roku 
otrzymał tytuł doktora (Ph.D.) w Uniwersytecie Arizony. Napisał trzy książki na temat nowoczesnych 
technologii. Pisze również do czasopism popularnonaukowych (np. do Scientific American). 
W czasie pracy dla Lawrence Berkeley National Laboratory Stoll przyczynił się do schwytania hakera 
wykradającego dane z  wojskowych komputerów w  latach osiemdziesiątych. Swoje związane z  tym 
przygody opisał w książce „Kukułcze jajo”.
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 Pojęcie społeczeństwo informacyjne „stało się w  ostatnich dekadach XX wieku 
niejako określeniem kluczowym, wyjaśniającym kierunek przeobrażeń społecznych” [10].

 Według danych amerykańskiej firmy Cisco89 w  2014 roku przez Internet 
przesłanych zostanie 61,5 miliarda gigabajtów danych w  miesiącu. Ludzki mózg 
codziennie wchłania około 34 gigabajtów danych co odpowiada około 100 tysiącom 
słów. Człowiek zostaje przeładowany informacjami, zniechęcony i  paradoksalnie 
coraz trudniej dotrzeć mu do potrzebnej i wartościowej informacji czy literatury.

 Francuski naukowiec Adrien Baillet90 powiedział już w 1685 roku: „mamy powód, 
żeby obawiać się, że liczba książek, która rośnie każdego dnia, spowoduje, że na 
następne stulecia zapadniemy w stan barbarzyństwa, jak ten który nastąpił po upadku 
Imperium Rzymskiego”. Narzekano wówczas „tylko” na zbyt dużą ilość i  objętość 
książek. Dziś współczesny czytelnik używa nowych technik, które pomagają mu 
w opanowaniu obszernego materiału, takich jak: skanowanie, wycinanie i wklejanie 
fragmentów tekstów.

 Zjawisko nadmiaru informacji czy informacyjnego przeładowania  
(z  ang. information  overload) stanowi wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza. 
Cyfrowy świat determinuje także funkcjonowanie i  działalność dydaktyczną 
i  marketingową biblioteki akademickiej. Świat dąży do cyfryzacji. Biblioteki 
wprowadzając nowoczesne technologie mają za zadanie ułatwić swoim użytkownikom 
funkcjonowanie w  społeczeństwie informacyjnym zgodnie z  zasadami ekologii 
informacji. Chaos informacyjny implikuje zwiększenie wymagań użytkowników 
w  zakresie znajomości różnych źródeł i  formatów szkoleń bibliograficznych. 
Jednocześnie zwiększa się także odpowiedzialność biblioteki akademickiej za 
efektywne kształcenie użytkowników w  wykorzystywaniu nowych technologii 
oferowanych przez bibliotekę. Obecność danej instytucji w  świecie internetowym 
jest obowiązkowym do spełnienia wymogiem, jeżeli chce ona być pozytywnie 
postrzegana czy wręcz w ogóle zauważona przez otoczenie. Rzeczywistość wirtualna 
daje możliwość szybkiego kontaktu z  nabywcami usług bibliotecznych, kreuje 
pozytywny wizerunek biblioteki. Posiadanie własnej strony internetowej z dostępem 
do katalogu, obecność na portalach społecznościowych takich jak Facebook poszerza 
krąg osób zainteresowanych czytelnictwem. Ważne jest regularne i ukierunkowane 
wprowadzanie zmian. Umożliwienie użytkownikom biblioteki współtworzenia 
serwisu, stałe jego udoskonalanie uwzględniające potrzeby obecnych i potencjalnych 
użytkowników biblioteki.

89  Cisco – jedno z największych przedsiębiorstw informatycznych na świecie. http://www.cisco.com/  
90  Adrien Baillet ( 1649-1706) – francuski naukowiec, duchowny, bibliofil, bibliotekarz i krytyk literacki.
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 Głównym zadaniem biblioteki akademickiej w  społeczeństwie cyfrowym  są 
obecnie działania dydaktyczne i  marketingowe. Biblioteka akademicka należy 
do instytucji non profit, które w  sposób szczególny powinny zabiegać o  swój 
pozytywny wizerunek. Teoretycznie biblioteka jest miejscem, do którego student 
przyjdzie, ponieważ zmuszony jest niejako do korzystania z  niej, ale nie oznacza 
to, że nie trzeba czynić starań o kreowanie jej przyjaznego wizerunku. Sprostanie 
oczekiwaniom studentów i  pracowników naukowych korzystających z  usług 
bibliotecznych wpływa na postrzeganie biblioteki, jej pracowników, na budowanie 
więzi z użytkownikami. Promocja biblioteczna dotyczy działań, za pomocą których 
biblioteka informuje o  swoich zasobach (katalog, bazy) i  usługach. Miarą jakości 
usług jest wygoda korzystania z nich, dlatego dążymy do udostępnienia ich w miejscu 
pracy użytkownika. Są to: katalog online, dostęp do baz poprzez VPN (Virtual 
Private Network oznacza dostęp do elektronicznych zasobów BUG z  domowych 
komputerów) zamawianie i prolongata przez Internet.

 Zmieniające się wymogi użytkowników wobec nowoczesnej biblioteki 
akademickiej spowodowały w  Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w  2014 roku 
przekształcenie Oddziału Informacji Naukowej w Oddział Informacji i Promocji91. 
Zadaniami Oddziału Informacji i  Promocji w  zakresie kształcenia umiejętności 
informacyjnych użytkowników stały się:
−	 opracowanie tradycyjnej edukacji informacyjnej i  promocyjnej poprzez 

przygotowanie   szkoleń bibliograficzno – informacyjnych pt. „Klucz biblioteczny” 
dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych,

−	 redakcja strony domowej Biblioteki,
−	 tworzenie własnych informatorów dostępnych online (Bibliografia i Bibliografia 

załącznikowa, Informatory) oraz cyfrowych wersji wystaw Biblioteki UG, 
−	 promocja Biblioteki i Uniwersytetu Gdańskiego  poprzez udział Biblioteki UG  

w  Bałtyckim Festiwalu Nauki,
−	 opracowanie szkolenia online w wersji polskiej i angielskiej.

Biblioteka jest miejscem, gdzie dostęp do szkoleń i informacji dla użytkowników jest 
uważany za jeden z najważniejszych celów.

91  Przekształcenie nastąpiło na mocy Zarządzenia Rektora UG  nr 115/R/13 z dnia 11 grudnia 2013 r 
w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki UG.
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 Szkolenie biblioteczno–bibliograficzne  
pt. „Klucz biblioteczny”

 Priorytetem szkolenia „Klucz biblioteczny” są wysokie standardy rzetelności przy  
jednoczesnym uwzględnieniu celów i zadań dla konkretnej grupy uczestników, dla 
których „Klucz biblioteczny” ma być inspiracją i pomocą przy pogłębianiu wiedzy. 
Za cel szkolenia pod nazwą „Klucz biblioteczny” postawiono pomoc w  skróceniu 
czasu poszukiwania literatury i informacji przez czytelnika oraz zmotywowanie go 
do samodzielnego wyszukiwania i oceny informacji zgodnie z założeniami ekologii 
informacji. Jak wskazuje sama nazwa, szkolenie ma być kluczem otwierającym 
drzwi do  katalogów bibliotek tradycyjnych i  cyfrowych. Możliwości i  potencjał 
katalogów bibliotecznych i  bibliotek cyfrowych  są ogromne dla pracy naukowej 
i  nadal w  dużym stopniu nie wykorzystywane przez studentów. Tempo zmian 
następujących w  katalogach bibliotecznych może powodować  u  Czytelnika 
zmęczenie informacyjne. „Klucz biblioteczny” to cykl wykładów połączonych 
z  warsztatami poświęcony narzędziom i  strategiom wyszukiwania informacji 
bibliograficznych dla potrzeb naukowych. Tematyka jest dostosowana do zagadnień 
badawczych uczestników. Pracownik naukowy zgłaszający grupę studentów na 
szkolenie, może przesłać przykładowe zagadnienia na  poszukiwaniu których 
zostanie oparte spotkanie. Konstrukcja Szkolenia biblioteczno – bibliograficznego 
została oparta na zasadzie blended learning92. To mieszana metoda kształcenia 
łącząca tradycyjne metody zakładające bezpośredni kontakt z prowadzącym wraz 
z  jednoczesnym wykorzystywaniem nowoczesnego sprzętu umożliwiającego 
prezentację katalogu, Bibliotek Cyfrowych oraz pomocy online opracowanych przez 
Oddział Informacji i Promocji. Składają się na nie: ulotki i prezentacje „Bibliografia 
załącznikowa” i „Przypisy bibliograficzne”.

 Wskazując na konkretne linki dziedzinowe i  katalogi Użytkownicy przestają 
postrzegać rozwijającą się globalną sieć internetową jako konkurencję dla 
biblioteki. Ważna jest edukacja segregacji informacji, filtracji, podziału połączona 
ze znajomością techniki poszukiwań. Uczestnicy szkoleń prowadzący działalność 
naukową zwracali uwagę na  czas poszukiwań. Oczekują oni kompletnych, 
posegregowanych danych na interesujący ich temat o jednoczesnym odpowiednim 
stopniu szczegółowości i  wyeliminowania tych, które są zbędne, nieprzydane czy 
nieaktualne. Problemem nie jest już ilość, lecz jakość informacji. „Klucz biblioteczny” 

92 Koncepcja tzw. Blended learning courses w szkoleniach bibliotek akademickich została omówiona 
w  prezentacji Elise Harder z  University of Natural Resourses and Life Sciences z  Wiednia 
przedstawionej podczas Erasmus Staff Training Moblility na Uniwesytecie w  Ferrarze w  2012 r. 
Dostępna jest online: http://www.unife.it/mobilita-internazionale/studiare-aferrara/Teaching%20
library%20concepts%20and%20 contents.pdf.
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stał się popularny zarówno wśród studentów pierwszego roku, jak i   studentów 
starszych lat oraz  pracowników naukowych. Dzięki połączeniu tradycyjnego 
szkolenia i  warsztatów „Klucz biblioteczny” to jednocześnie  trening i  edukacja 
bibliograficzna. Użytkownicy mają możliwość aktywnego udziału w  szkoleniu, 
a także wymiany doświadczeń i uwag z wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie testu 
i szkolenia online. Scenariusz szkolenia oparty został o przedstawienie możliwości 
katalogów biblioteki (Virtua) i  zbiorczych takich jak NUKAT, katalogi Biblioteki 
Narodowej, KARO.) 

Rys.1. Szkolenia biblioteczno-bibliograficzne „Klucz biblioteczny”

Źródło: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. [Dokument elektroniczny].  
Tryb dostępu: http://www.bg.ug.edu.pl/informator/klucz-biblioteczny 
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 Szkolenie kończy pokaz dwóch prezentacji multimedialnych: Bibliografia 
załącznikowa i  Przypisy bibliograficzne. Zastosowanie prezentacji jako 
nowoczesnych technologii informacyjnych pozwala na wyrażanie opinii oraz 
preferencji przez studentów, doktorantów  i pracowników naukowych UG. Mają oni 
dzięki temu wpływ na projektowanie  i opracowywanie narzędzi informacyjnych 
w Bibliotece. 

Wykres 1. Roczny przyrost liczby uczestników szkoleń biblioteczno-bibliograficznych 
(stan na 31 grudnia każdego roku)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  
sprawozdań rocznych BUG za lata 2010-2013

 Analiza wykresu nr 1 wskazuje sukcesywny wzrost liczby przeszkolonych 
tradycyjnie studentów i  pracowników naukowych po wprowadzeniu projektu 
„Klucza bibliotecznego”. Trzeba także zaznaczyć znaczenie jego reklamy, która 
przedkłada się na sukces współpracy biblioteki ze środowiskiem naukowym 
Uczelni. Przyjęto zasadę marketingu bezpośredniego. Jako istotny element strategii 
marketingowej promującej nową formę szkolenia, dołożono starania do takich detali 
jak nazwa szkolenia, logo, szata graficzna ulotek w formie zakładki do książki. Za 
sukces można uznać coraz liczniejszy udział w szkoleniach studentów   i doktorantów  
kierunków ścisłych takich jak Chemia czy Ochrona Środowiska. Tradycyjnie 
szkoleni są studenci z  Wydziałów Filologicznego, Historycznego, Ekonomicznego 
oraz Nauk Społecznych.
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Szkolenie biblioteczne online 
dla studentów pierwszego roku UG

 Szkolenie biblioteczne online zastąpiło tradycyjne szkolenie we wrześniu  
2009 roku. Przygotowane zostało przez ówczesny Oddział Informacji Naukowej 
we współpracy z Ośrodkiem Informatycznym UG. Szkolenie jest obowiązkowe dla 
wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych 
UG. Zakończone jest testem kontrolnym, którego zaliczenie aktywuje konto 
czytelnika i  uprawnia do wypożyczeń. Celem szkolenia jest zapoznanie 
z  funkcjonowaniem Biblioteki UG oraz z  zasadami korzystania z  jej zasobów 
i  usług. Inkluzywny charakter szkolenia online dla studentów pierwszego roku 
zakłada także zwiększenie samodzielności czytelnika, który zapoznaje się 
z  wirtualnym szkoleniem jeszcze przed zapisaniem się do Biblioteki. Ma ono 
ułatwić poruszanie się po wszystkich filiach Biblioteki, wyszukiwanie i zamawianie 
materiałów. Szkolenie jest uaktualnianie co roku z  uwzględnieniem zmian 
organizacyjnych i przede wszystkim związane jest z modyfikacjami katalogu online, 
zakończonych udostępnieniem (w  październiku 2013 r.) czytelnikom CHAMO: 
nowego, intuicyjnego interfejsu. 

 Pierwszy test kontrolny zaliczyło 8 042 studentów UG w kolejnych latach liczba 
ta uzależniona była od ilości studentów I roku UG (wykres nr 2).

Wykres 2. Roczny przyrost ilości szkoleń online w Bibliotece Uniwersytetu 
Gdańskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  
sprawozdań rocznych BUG za lata 2009-2013
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Liczba studentów pierwszego roku, którzy pozytywnie zaliczyli test kontrolny 
odpowiada  liczbie osób szkolonych tradycyjnie do roku 200893 (wykres nr 3).

Wykres 3.Liczba szkoleń tradycyjnych dla studntów I roku UG

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  
sprawozdań rocznych BUG za lata 2003-2007

Szkolenia dla studentów zagranicznych UG

 We wrześniu 2010 uruchomiono wersję angielską szkolenia online dla studentów 
obcojęzycznych. Trzeba zaznaczyć, że opracowana wersja angielska swoją treść, 
informacje i przykłady wyszukiwania ma dostosowane do potrzeb obcokrajowców 
studiujących na UG. Nie stanowi odbicia wersji polskiej. Szkolenie w wersji angielskiej 
nie jest zakończone obligatoryjnym testem kontrolnym. Służy ono jedynie celom 
dydaktycznym, informacyjnym i  promocyjnym. Jednocześnie z  wprowadzeniem 
wersji angielskiej nie zrezygnowano  z  tradycyjnego szkolenia bibliotecznego 
prowadzonego w języku angielskim dla studentów wymiany zagranicznej. Odbywa 
się ono co roku, na początku października w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej.

 Wyniki analiz liczby obcokrajowców uczestniczących w tradycyjnym szkoleniu 
(około 80 %) niosą ważną implikację, iż szkolenie online nie może zastąpić szkolenia 
tradycyjnego. Uczestniczy w nich prawie 80% obcokrajowców UG  z takich krajów 

93  Dane pochodzą z BUG Sprawozdanie roczne 2008 [Dokument elektroniczny]. Gdańsk 2008.              
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jak Chiny, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Niemcy, Czechy. Dla zagranicznego 
użytkownika biblioteki tradycyjne szkolenie jest źródłem informacji o Bibliotece UG  
i jej zbiorach, która w ofercie ma bogatą literaturę obcojęzyczną  zarówno w formie 
drukowanej  jak i  e-booków. Uczestnicy zdobywają wiedzę z  obsługi katalogu 
i subskrybowanych przez Bibliotekę UG baz danych takich jak: Academic Complete 
z dostępem do ponad 111 tys. książek elektronicznych z różnych dziedzin, Academic 
Research eBooks library to kolekcja ponad 23 tys. audiobooków i około 2 milionów 
pełnotekstowych źródeł naukowych książek i dokumentów elektronicznych w ok. 100 
językach. Po szkoleniu chętni mogą zwiedzić gmach Biblioteki Głównej i zapoznać 
się z ofertą literatury obcojęzycznej  poszczególnych Czytelni. Studenci mogą także 
na miejscu zapisać się do biblioteki i  uzyskać zdalny dostęp do e-zasobów dzięki 
usłudze VPN. 

 Analiza skutków wprowadzenia wirtualnego szkolenia online wykazuje 
w dłuższym okresie czasu jego pozytywny wpływ na poziom edukacji czytelnika. 
Warunkiem efektywności kształcenia online, jak i  tradycyjnego jest wysoka 
jakość informacji i szybki dostęp do wiedzy. Student może ją uzupełnić, poszerzyć 
i  sprawdzić w  trakcie tradycyjnego szkolenia biblioteczno-bibliograficznego. 
Koncepcja wirtualnego szkolenia i  testu sprawdzającego w  systemie e-learningu 
wpisuje się w  wymagania i  oczekiwania e-społeczeństwa jako odbiorcy usług 
informacyjno-bibliotecznych. Użytkownik dzięki szkoleniu online  ma do dyspozycji 
w  jednym miejscu wszystkie materiały i nieograniczony dostęp czasowy do nich. 
Dzięki nowym narzędziom „współczesna biblioteka stopniowo staje się biblioteką 
mobilną, dostępną przez komórkę (sieć telefonii komórkowej) w  każdym miejscu 
i  w  każdym czasie” [1]. Wydaje się jednocześnie, iż szybki rozwój technologiczny 
nie może całkowicie  wyznaczać miejsca i zastępować tradycyjnych metod szkoleń, 
które nadal są bliskie użytkownikom. „Biblioteczny marketing internetowy nie 
powinien zastępować marketingu tradycyjnego, lecz go uzupełniać. Tej zmianie 
powinna towarzyszyć zmiana paradygmatu obsługi użytkowników z systemowego na 
sieciowy i co za tym idzie zmiana modelu komunikowania się”[1]. 

 Kolejnym aspektem przy opracowywaniu szkoleń bibliotecznych online 
i tradycyjnych jest oparcie ich scenariusza o uniwersalne zasady i wartości etyczne 
w  pracy naukowej94, które uzupełniają się z  podstawowymi założeniami ekologii 
informacji. Wydaje się, iż stosowanie zasad dobrej praktyki naukowej takich jak: 
sumienność, wiarygodność, obiektywizm, bezstronność, niezależność, otwartość, 

94 PAN, Komisja do spraw etyki w  nauce. Kodeks etyki Pracownika Naukowego, uchwalony przez 
Zgromadzenie Ogólne PAN w  dniu 13 grudnia 2012 r. zawiera enumeratywne wyliczenie wraz 
z wyjaśnieniem i rozwinięciem uniwersalnych zasad i wartości etycznych w pracy naukowej.
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przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność, troska, odwaga powinny stanowić 
drogowskaz i  wyznacznik działalności informacyjnej i  szkoleniowej biblioteki 
akademickiej. Bibliotekarze mają szczególny obowiązek dbania o  to, by normy te 
były przestrzegane przy opracowywaniu szkoleń dla pracowników naukowych 
i  studentów, już na etapie składania propozycji przykładów wyszukiwawczych 
i formułowania treści szkolenia.

Marketing biblioteczny

 Ważnym zadaniem biblioteki akademickiej jest marketing. Marketing 
biblioteczny to strategia postępowania w  bibliotekach, która pozwala trafnie 
zaspokajać potrzeby obsługiwanego środowiska. Promocja biblioteczna to zespół 
działań i środków, za pomocą których biblioteka przekazuje otoczeniu informacje 
charakteryzujące ją, jej zbiory, usługi, kształtuje potrzeby użytkowników oraz 
pobudza i ukierunkowuje popyt. Współczesna biblioteka bez względu na charakter, 
chcąc skutecznie funkcjonować  w  środowisku musi wypracować strategię 
marketingową [14].

Działania marketingowe: 
−	 bezpośredni kontakt z  użytkownikami (rozmowy z  czytelnikami, fachowa 

obsługa, lekcje biblioteczne, szkolenia),
−	 artystyczne - plakaty informacyjne, wystawy, spotkania autorskie,
−	 wydawnicze - ulotki informacyjne, informatory, gazetki.

Efekty działań marketingu bibliotecznego:
−	 zwiększa się wiedza użytkowników o zasobach biblioteki,
−	 biblioteka kojarzy się z różnymi formami edukacyjnymi,
−	 bibliotekarze angażują się w organizowanie działań promocyjnych zmierzających 

do zainteresowania otoczenia działalnością biblioteki.

 Mówiąc o  promocji w  bibliotece mamy na myśli promocję czytelnictwa 
i kultury. Oznacza ona działania propagujące korzystanie z dóbr kultury i zasobów 
książkowych, jak  i promocję oferty biblioteki.

 Aby zorganizowana akcja promocyjna odniosła oczekiwany skutek, musi być 
przeprowadzona w sposób planowy i  systematyczny. Co można osiągnąć poprzez 
akcję promocyjną? Rosną szanse na wzrost prestiżu bibliotekarza - staje się on 
specjalistą od wszelkich technologii, a  także animatorem kultury i  lokalnego 
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życia społecznego.  Najważniejszą konsekwencją jest popularyzacja i  wzrost 
czytelnictwa [16]. Wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty - wszystkie 
te formy aktywności kreują wizerunek biblioteki jako miejsca, w którym tętni życie.  
W 2008 roku  Biblioteka Narodowa i TNS OBOP95 przeprowadziły badania, z których 
wynika, że  chociaż wizerunek biblioteki w  społeczeństwie nie jest negatywny, 
postrzegana jest ona jako miejsce tradycyjne i mało dynamiczne. Najlepszą metodą, 
by zmienić ten stereotyp jest organizacja imprez skierowanych do różnych grup 
odbiorców. Biblioteka akademicka obsługuje przede wszystkim macierzystą uczelnię. 
Jednakże krąg odbiorców ulega ciągłemu rozszerzeniu. Wynika to ze zwiększającej 
się liczby użytkowników (wzrost liczby studentów) oraz zainteresowania biblioteką 
innych osób poszukujących różnorodnych informacji.

 Bardzo ważnym wydarzeniem, które uświadamia mieszkańców Pomorza 
o  istnieniu Biblioteki UG jest Bałtycki Festiwal Nauki. Imprezy festiwalowe 
przygotowano z  myślą o  uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i  ponadgimnazjalnych. Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową 
organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, 
instytuty naukowe,  instytuty branżowe oraz związane z  nauką środowiska 
pozauczelniane. Pomysłodawcą i  głównym koordynatorem BFN jest dr Tadeusz 
Zaleski, pełnomocnik Rady Rektorów Województwa Pomorskiego ds. Bałtyckiego 
Festiwalu Nauki. Został on laureatem nagrody w konkursie „Popularyzator Nauki 
2009” w  kategorii - Dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa”. Tadeusz 
Zaleski jest również inicjatorem, animatorem i prowadzącym Kawiarnię Naukową 
Bałtyckiego Festiwalu Nauki nieprzerwanie od marca 2004 r. Ogromny wysiłek 
i  zaangażowanie w  organizację BFN powoduje, że z  294 imprez organizowanych 
przez 22 podmioty w  roku 2003 (I  BFN), rozrósł się on do 862 wydarzeń 
przygotowanych przez 40 instytucje w 10 miastach   i miasteczkach w 2014 roku 
(XII BFN), przy których pracowało około 3800 osób. Festiwal jest adresowany do 
ogółu społeczeństwa Wybrzeża i regionu niezależnie od wieku i wykształcenia. Jego 
celem jest upowszechnianie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych 
oraz przybliżanie ich społeczeństwu w  możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, 
rozwinięcie ciekawości świata i  radości z  jego poznawania, rozbudzenie chęci 
do zdobywania i  pogłębiania wiedzy. Organizatorzy Festiwalu pragną zwrócić 
uwagę  społeczeństwa na wartość i  przydatność badań prowadzonych w  licznych 
laboratoriach i instytucjach naukowych. Raz w roku pod koniec maja przedstawiciele 
różnych jednostek spotykają się, by realizować wspólny projekt. Swoją pasją do 

95 Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku – komunikat z badan Biblioteki Narodowej. Badania 
zrealizowane w listopadzie 2008 r. na losowej reprezentacyjnej próbie mieszkańców Polski powyżej 
15. roku życia.
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nauki chcą się również podzielić pracownicy Biblioteki UG. Od początku istnienia 
Festiwalu Biblioteka UG brała w  nim czynny udział. Rozpoczęliśmy skromnie. 
Podczas I edycji  BFN prezentowaliśmy wystawę „Morze w nauce i sztuce”. Pokaz 
„Internet w bibliotece bez tajemnic” to nasz wkład w II edycję. Jednak z każdą kolejną 
edycją poszerzamy naszą ofertę. Począwszy od III Festiwalu na stałe do naszego 
programu weszło zwiedzanie biblioteki. W  trakcie zwiedzania goście zapoznają 
się z wielkością i różnorodnością księgozbioru, dowiadują się, jakie usługi oferuje 
biblioteka, poznają  również te zakamarki biblioteki, do których często czytelnicy 
nie mają wstępu.

 Stałym elementem festiwalu są wystawy: „Imperium słońca” (2007), „Grunwald 
– 600-lecie bitwy” (2010), „Wybierz mnie” – promująca czytelnictwo (2011). 
Na wystawie, która miała formę labiryntu, znalazły się książki wyjątkowe. 
Zaprezentowano m.in. materiały i książki dla osób niewidomych i słabo widzących. 
Przygotowano stanowiska multimedialne umożliwiające słuchanie audiobooków 
oraz oglądanie prezentacji o  akcjach promujących czytelnictwo: „Zjednoczenie 
Czytelnicze” i  „Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Bohaterami 
wystawy „Mogę być” (2013) zostali ludzie, którzy realizują swoje pasje życiowe, często 
niezależnie od wykonywanego zawodu czy też wykształcenia. Tegoroczna wystawa:  
„Plakat - sztuka komunikacji” prezentowała 40 plakatów wybitnych grafików, którzy  
stworzyli Polską Szkołę Plakatu. Wszystkie wystawione prace należą do Zbiorów 
Specjalnych Biblioteki. Do tej wystawy nawiązywał konkurs plastyczny dla uczniów 
gimnazjów na projekt przyszłorocznego plakatu festiwalowego „Moje spojrzenie 
na festiwal nauki”. Trzy projekty uznane przez komisję konkursową  za najlepsze 
zostaną przekazane do artysty grafika zajmującego się opracowaniem graficznym 
plakatu, okładki katalogu i bannerów internetowych Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
(BFN). Grafik przygotuje  z nich profesjonalny projekt. Wybrane plakaty znajdą się 
wśród projektów, które  zostaną  poddane pod ocenę koordynatorów BFN, którzy 
w głosowaniu wybiorą jeden do ostatecznej realizacji.

 Festiwal w  Bibliotece UG to okazja do promowania czytelnictwa, biblioteki  
i  pracy bibliotekarza  poprzez konkursy, pokazy, prezentacje multimedialne, 
warsztaty prowadzone przez jej pracowników. Nowe technologie mogą zmienić 
oblicze biblioteki i jej ofertę dla czytelników. Imprezy festiwalowe: „Nowe nośniki 
informacji i  utrwalania wiedzy” – pokaz (2005), „Wiedza w  Sieci” – prezentacja 
multimedialna (2005), „Nowe źródła informacji”  - wykład (2010), „Był sobie Gdańsk 
- życie miasta i mieszkańców w zbiorach cyfrowych” – prezentacja multimedialna 
(2011, 2012) poświęcone były zastosowaniu w bibliotece nowoczesnych technologii 
i zawierały wskazówki dotyczące wykorzystania różnych narzędzi w wyszukiwaniu 

Marzena Grzegowska, Aleksandra Pańka - Rola ekologii informacji 
w działalności szkoleniowej i promocyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego



197

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

potrzebnych informacji. Najmłodsi uczestnicy biorą udział w warsztatach. Wykonane 
przez siebie zakładki, ekslibrysy, podkładki śniadaniowe z  tekstami znanych 
wierszy mogą zabrać do domu lub na wystawę szkolną. Dla nich przeznaczony 
jest cieszący się powodzeniem pokaz w  introligatorni. Dzieci z  zafascynowaniem  
obserwują najpierw dzielenie książki na pojedyncze kartki, a potem jej zszywanie, 
klejenie, powstawanie nowej okładki. Poznają materiały i maszyny introligatorskie. 
Pokaz kończy quiz, a  poprawne odpowiedzi nagradzane są drobnym gadżetem, 
wykonanym w introligatorni.

 Na stronie domowej Biblioteki UG stworzyliśmy także zakładkę „Bałtycki 
Festiwal Nauki w BUG”, gdzie umieszczamy program naszych imprez na dany rok 
oraz archiwizujemy zdjęcia z wydarzeń lat poprzednich. 

 Pozytywne emocje i wrażenia z pobytu w bibliotece mają szanse przełożyć się na 
pozytywny wizerunek biblioteki i na popularyzację czytelnictwa. Poprzez obcowanie 
młodzieży z biblioteką akademicką wychowujemy przyszłych jej  czytelników.

 

Podsumowanie

 Wraz z  dynamicznym rozwojem technologii i  zwiększonymi wymaganiami 
czytelników oferta promocyjno-edukacyjna biblioteki akademickiej musi być 
modyfikowana i uaktualniania tak, by każdy użytkownik mógł znaleźć odpowiedni 
dla siebie pakiet usług. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego i  e-społeczeństwa 
oraz  rola ekologii informacji w nadchodzących latach są dla bibliotek akademickich 
pojęciem kluczowym i  wyjaśniającym kierunek ich działalności i  przeobrażeń. 
Funkcja edukacyjna polegająca na upowszechnianiu wiedzy biblioteczno-
bibliograficznej przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych ma 
decydujące znaczenie dla rozwoju nowoczesnej biblioteki. Rewolucja w  zakresie 
szybkości i  jakości przekazywanych informacji powoduje jednocześnie rewolucję 
w  systemie pracy bibliotekarza. Powinna być ona determinowana  konkurencją 
i ciągłym zmaganiem  o pozyskiwanie Czytelników z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych środków komunikacji i  technologii. Jak każda działalność usługowa, 
również funkcjonowanie bibliotek wymaga rekomendacji, w  tym przypadku 
promocji zbiorów oraz treści i  funkcji tych zbiorów. Biblioteka powinna 
zarekomendować samą siebie. Trzeba przy tym zadbać, żeby ta promocja dotarła nie 
tylko do stałych użytkowników biblioteki akademickiej - studentów i pracowników 
naukowych, ale także do tej części społeczeństwa, która aktualnie  z biblioteki nie 
korzysta. „Biblioteka to nie tylko punkt (miejsce) dostępu do informacji i wyszukiwania 
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dokumentów, lecz przede wszystkim miejsce nawigowania w świecie sieci (globalnej 
sieci Internet). Powinno to jednak zaowocować stanem równowagi między zasobami 
a usługami bibliotecznymi” [1]. Dbałość o ekologię usług informacyjnych cyfrowych 
i  tradycyjnych świadczonych na rzecz środowiska naukowego i  społeczności 
akademickiej  przez bibliotekarzy jest  jednym z  gwarantów wizerunku i  pozycji 
Biblioteki w środowisku akademickim i naukowym. 
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Rola internetu w życiu młodzieży
 

 W celu zdiagnozowania, jak ważny jest Internet w życiu uczniów  oraz w  jaki 
sposób wpływa on na ich codzienną egzystencję, w  Zespole Szkół Plastycznych 
im. Władysława Hasiora w Koszalinie przeprowadzono badania ankietowe. Jedną  
z  ważniejszych kwestii do zbadania była częstotliwość korzystania z  Internetu. 
W  dobie nasilających się opinii, że młodzież coraz więcej czasu spędza przy 
komputerze, to zagadnienie wydaje się szczególnie istotne. Nie mniej ważną kwestią 
jest wskazanie, do jakich celów wykorzystywany jest Internet, ze szczególnym 
wskazaniem jego roli  w  przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych, rozwijaniu 
zainteresowań czy nawiązywaniu i podtrzymywaniu znajomości. 

 Niezwykle istotne stało się też ustalenie, czy częste korzystanie z  komputera 
wpływa na stan zdrowia użytkowników i  czy – ich zdaniem – prowadzi do 
uzależnienia od Internetu.

 Badania ankietowe przeprowadzono w  dniach 9–13 czerwca 2014 r. 
O  wypełnienie ankiety zostali poproszeni wszyscy uczniowie, z  wyjątkiem klas 
maturalnych (94 osoby), w  tym 29 uczniów klas gimnazjalnych i  65 uczniów 
klas licealnych. Ostatecznie na ankietę odpowiedziało 76. uczniów, co stanowi  
81% badanej populacji, w  tym 28 gimnazjalistów (97% badanych) i 48 licealistów 
(74% uczniów). 

 Ankieta została przeprowadzona anonimowo. Zawierała 20 pytań. Wszystkie 
pytania miały charakter zamknięty. W  przypadku dwóch pytań (nr 7 i  13) 
ankietowani mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Wszyscy uczniowie 
otrzymali te same kwestionariusze ankiet. Kwestionariusz ankiety został tak 
opracowany, by uzyskać jak najbardziej rzetelne i  obiektywne opinie uczniów 
dotyczące roli i  znaczenia Internetu w  ich życiu. W  metryczce uwzględniono 
informację dotyczącą etapu kształcenia  (gimnazjum i  liceum), dzięki czemu 
możliwe było porównanie opinii dwóch grup uczniów: młodszych oraz starszych. 



201

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

 Wyniki badań zostały poniżej zaprezentowane w formie wykresów słupkowych, 
które ilustrują odpowiedzi uczniów. Wyjątek stanowi pytanie 7, które – z uwagi na 
wielość odpowiedzi – zostało przedstawione w formie tabeli. 

 Wyniki badań ankietowych pokazują, że największą grupę wśród gimnazjalistów 
stanowią ci, którzy łączą się z Internetem za pomocą laptopa –  46% badanych. Co 
trzeci badany gimnazjalista korzysta z  komputera stacjonarnego, a  co czwarty 
najczęściej używa telefonu komórkowego, by połączyć się z Internetem. Wyniki te 
z pewnością nie są zaskakujące. Podobnie łączą się z Internetem licealiści. Oni także 
przede wszystkim korzystają z laptopów – 42%, jednak częściej niż z gimnazjaliści 
wykorzystują do tego celu telefony komórkowe (38%), a  nieco rzadziej komputer 
stacjonarny – tylko 21%.

Wykres 1. Sposób łączenia się z Internetem przez uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres 2. Sposób łączenia się z Internetem przez uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne

 Znaczący jest fakt, iż zdecydowana większość zarówno gimnazjalistów (93%), 
jak i  licealistów (88%) najczęściej korzysta z  Internetu w  domu. Tylko nieliczni 
badani z obu grup wiekowych korzystają z Internetu w szkole (po 4%), a nikt nie 
wykorzystuje do tego celu biblioteki. To bardzo ważna informacja dla rodziców, 
gdyż uświadamia, że mają oni ogromne możliwości kontrolowania nie tylko czasu 
spędzanego przez dzieci przed komputerem, ale także sposobu korzystania przez nie 
z Internetu. 

Wykres 3. Miejsce korzystania z Internetu przez uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Marzena Jermak - Rola Internetu w życiu młodzieży
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Wykres 4. Miejsce korzystania z Internetu przez uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne

 Zgodnie z  przewidywaniami, z  przeprowadzonych badań ankietowych 
jasno wynika, iż uczniowie obu grup wiekowych spędzają bardzo dużo czasu 
surfując po Sieci. Aż 40% gimnazjalistów i 39% licealistów spędza na surfowaniu  
2-3 godziny dziennie. Na surfowanie po Sieci w przedziale czasowym od 30 minut 
do godziny dziennie przeznacza aż 32% gimnazjalistów i  tylko 17% licealistów, 
podczas gdy 4-5 godzin dziennie spędza na surfowaniu tylko 14% gimnazjalistów 
i aż 21% licealistów. Najbardziej martwi fakt, iż spora grupa uczniów surfuje ponad 
6 godzin każdego dnia. Stanowi ona 7% gimnazjalistów i aż 13% licealistów. Widać 
wyraźnie, iż starsza młodzież spędza dziennie więcej czasu surfując po Sieci. Warto 
też zauważyć, że 7% młodszych uczniów oraz 6% licealistów deklaruje, iż wcale 
nie zagląda do Sieci. Ciekawe, czy jest to szczera wypowiedź. Jeżeli tak, czy jest to 
świadomy wybór, czy może dzieje się tak dlatego, że nie dysponują możliwościami 
technicznymi lub finansowymi, bo na przykład nie posiadają komputera lub dostępu  
do Internetu. Warto byłoby sprawdzić to zjawisko przy okazji kolejnych 
prowadzonych badań. 
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Wykres 5. Czas spędzany w ciągu dnia przez uczniów gimnazjum 
na surfowaniu po Sieci 

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 6. Czas spędzany w ciągu dnia przez uczniów liceum na surfowaniu po Sieci

Źródło: Opracowanie własne

 Z  badań wynika, że częściej z  Internetu korzystają licealiści, bowiem aż 40% 
spośród nich korzysta z niego 4 razy dziennie lub więcej. Podobnie często korzysta 
też z Internetu prawie co trzeci gimnazjalista. Natomiast 2 razy dziennie korzysta 
z Internetu 43% gimnazjalistów i 25% licealistów a raz dziennie zagląda do Internetu 
co piąty badany uczeń.

Marzena Jermak - Rola Internetu w życiu młodzieży



205

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

Wykres 7. Częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu dnia 
przez uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 8. Częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu dnia 
przez uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne

 Tygodniowa częstotliwość korzystania z Internetu jest większa także w przypadku 
starszych uczniów. 65% licealistów korzysta z  Internetu codziennie, 21% korzysta 
3-4 razy w tygodniu, a 10% raz w tygodniu. Podczas gdy w młodszej grupie wiekowej 
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codziennie korzysta z Internetu co drugi uczeń, 3-4 razy w tygodniu 36%, zaś raz 
w tygodniu zaledwie 7% badanych. 

Wykres 9. Częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu tygodnia
 przez uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 10. Częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu tygodnia 
przez uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne

Marzena Jermak - Rola Internetu w życiu młodzieży
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 Ciekawie przedstawiają się wyniki ankiety dotyczące początków korzystania 
przez uczniów z Internetu. Na pytanie, od jak dawna korzystają oni z Internetu, 60% 
wszystkich badanych odpowiada, że od ponad 5. lat. Nie zaskakuje to w przypadku 
licealistów, ale oznacza też, że duża grupa gimnazjalistów zaczyna korzystać 
z Internetu w wieku poniżej 10 lat. Wydaje się, że jest to dość wcześnie. 

Wykres 11. Początki korzystania z Internetu przez uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 12. Początki korzystania z Internetu przez uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne
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 Ankieta ujawniła wielką różnorodność celów, do jakich uczniowie wykorzystują 
Internet. Wszyscy badani gimnazjaliści korzystają z  Internetu przede wszystkim 
po to, by słuchać muzyki i  oglądać filmy. Duża część z  nich (ponad 80%) 
korzysta z  serwisów społecznościowych oraz komunikuje się ze znajomymi przez 
komunikatory. Ponadto wielu z  nich (ponad 70%) wykorzystuje Internet do 
nauki oraz poszukiwania informacji, ale też do ściągania plików z  muzyką czy 
filmami. Najmniejszą grupę młodszych uczniów (21%) stanowią ci, którzy buszują 
w Internecie bez celu.

Tab. 1. Cele wykorzystywania Internetu przez uczniów gimnazjum
Do jakich celów wykorzystujesz Internet?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi

 
 

słuchanie muzyki i oglądanie filmów 100%
korzystanie z serwisów społecznościowych (np. Facebook, NK, Fotka) 86%
komunikowanie się ze znajomymi przez komunikatory (np. GG, 
Skype, Tlen) 82%

nauka (rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników, 
encyklopedii) 79%

poszukiwanie informacji 75%
ściąganie plików (filmy, muzyka itp.) 75%
sprawdzanie poczty email 64%
dokonywanie zakupów 57%
przeglądanie portali informacyjnych (np. WP.pl, ONET.pl) 43%
gry on-line 36%
przeglądanie lub udział w forach internetowych 36%
czaty internetowe 29%
czytanie lub prowadzenie bloga 29%
bez celu 21%
nigdy nie korzystam z Internetu 4%

Źródło: Opracowanie własne

 Wśród licealistów najliczniejszą grupę (90%) również stanowią ci, którzy 
korzystają z Internetu, po to by słuchać muzyki i oglądać filmy, a także by ściągać 

Marzena Jermak - Rola Internetu w życiu młodzieży
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pliki z  muzyką i  filmami (83%). Ponad 70% badanych licealistów korzysta też 
z serwisów społecznościowych oraz wykorzystuje Internet do nauki i poszukiwania 
informacji. Najmniejsza grupa starszych uczniów (19%) to korzystający z  czatów 
internetowych. 

Tab. 2. Cele wykorzystywania Internetu przez uczniów liceum
Do jakich celów wykorzystujesz Internet?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi

 
 

słuchanie muzyki i oglądanie filmów 90%
ściąganie plików (filmy, muzyka itp.) 83%
korzystanie z serwisów społecznościowych (np. Facebook, NK, Fotka) 79%
nauk (rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników, 
encyklopedii) 

77%

poszukiwanie informacji 71%
sprawdzanie poczty email 69%
komunikowanie się ze znajomymi przez komunikatory (np. GG, Skype, 
Tlen) 

63%

dokonywanie zakupów 46%
przeglądanie lub udział w forach internetowych 38%
przeglądanie portali informacyjnych (np. WP.pl, ONET.pl) 35%
czytanie lub prowadzenie bloga 29%
bez celu 27%
gry on-line 23%
czaty internetowe 19%
nigdy nie korzystam z Internetu  2%
Inne:  0%

Źródło: Opracowanie własne

 Niepokojące jest, iż ponad połowa wszystkich badanych uczniów zawiera nowe 
znajomości przez Internet. Ta grupa uczniów wykazuje tym samym brak rozwagi, 
co winno stać się przedmiotem pracy wychowawczej zarówno ze strony rodziców, 
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jak i  nauczycieli. Wydaje się, że taka postawa wpisuje się w  tendencje zauważane 
także w świecie dorosłych, w którym Internet stał się ważnym sposobem  zawierania 
nowych znajomości.

Wykres 13. Zawieranie znajomości przez Internet przez uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 14. Zawieranie znajomości przez Internet przez uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne

Marzena Jermak - Rola Internetu w życiu młodzieży
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 Podobnie martwi fakt, że aż połowa gimnazjalistów i  niespełna połowa 
licealistów spotkała się z  osobą poznaną przez Internet przynajmniej raz. Nieco 
większą rozwagę w tym względzie wykazują licealiści, ale aż 23% z nich spotykało 
się z osobą poznaną przez Internet kilka razy. 

Wykres 15. Spotkania uczniów gimnazjum z osobami poznanymi przez Internet

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 16. Spotkania uczniów liceum z osobami poznanymi przez Internet

Źródło: Opracowanie własne
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Większość badanych najczęściej rozmawia przez Internet ze znajomymi. Taką 
odpowiedź wskazało aż 68% gimnazjalistów i  60% starszych uczniów. Natomiast 
nikt z badanych nie rozmawia w Internecie z rodziną.

Wykres 17. Rozmowy uczniów gimnazjum w Internecie

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 18. Rozmowy uczniów liceum w Internecie

Źródło: Opracowanie własne

 Prawie wszyscy badani uczniowie, czyli 89% gimnazjalistów i  98% licealistów 
stwierdza, że Internet pomaga im w  nauce szkolnej. Zaledwie 11% młodszych 
uczniów i 2% starszej młodzieży twierdzi, iż nie używa do tego celu Internetu. To 

Marzena Jermak - Rola Internetu w życiu młodzieży
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budująca informacja dla wszystkich nauczycieli i  rodziców świadcząca o  tym, że 
komputer może też pełnić bardzo pożyteczną rolę i – właściwie wykorzystywany 
–  stać się przyjacielem ucznia.

Wykres 19. Internet jako pomoc w nauce szkolnej uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 20. Internet jako pomoc w nauce szkolnej uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne
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Niemal wszyscy ankietowani uczniowie uważają, że Internet pomaga im także 
w rozwijaniu zainteresowań i zdolności. Tylko 4% gimnazjalistów i 2% licealistów 
wyraziło przeciwną opinię. To kolejny argument, by uznać ważne znaczenie 
komputera w rozwoju młodego człowieka.

Wykres 21. Internet jako pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 22. Internet jako pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne
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 Nie budzi większego zdziwienia, w jaki sposób uczniowie spędzają wolny czas. 
Zdecydowana większość gimnazjalistów (71%) oraz licealistów (73%) swój wolny czas 
wykorzystuje na spotkania z przyjaciółmi. Najmniejsza grupa młodszych uczniów 
to ci, którzy w wolnym czasie oglądają TV, natomiast licealiści najrzadziej wolny 
czas poświęcają rodzinie (15%). Co czwarty gimnazjalista i  licealista deklaruje, że 
w wolnym czasie uprawia sport a co czwarty gra w gry komputerowe.

Wykres 23. Spędzanie wolnego czasu przez uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 24. Spędzanie wolnego czasu przez uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne



216

 Może napawać niepokojem fakt, iż co drugi gimnazjalista i aż 71% licealistów  
zaniedbuje obowiązki, znajomych, rodzinę z powodu utraty poczucia czasu podczas 
przebywania w Sieci. Mniej rozważni w tej kwestii są starsi uczniowie, gdyż nigdy nie 
zdarza się to tylko co trzeciemu uczniowi (27%), podczas gdy wśród gimnazjalistów 
stanowią oni 50%.

Wykres 25. Zaniedbywanie obowiązków przez uczniów gimnazjum z powodu 
przebywaniaw Sieci

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 26. Zaniedbywanie obowiązków przez uczniów liceum z powodu 
przebywania w Sieci

Źródło: Opracowanie własne
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 Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie zdają sobie sprawę z możliwości 
uzależnienia od Internetu. Sądzi tak 79% młodszych uczniów oraz 81% starszych.  
2% licealistów nie widzi takiego zagrożenia. Dość duża grupa gimnazjalistów (14%)  
i licealistów (13%) nie ma zdania na ten temat.

Wykres 27. Ewentualność uzależnienia od Internetu uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 28. Ewentualność uzależnienia od Internetu uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne
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 Bezcenną wręcz informacją jest to, że 21% gimnazjalistów i  19% licealistów 
przyznaje, że są uzależnieni od Internetu. Oznacza to, że aż co piąty uczeń wymaga 
natychmiastowej pomocy terapeutycznej.

Wykres 29. Uzależnienie od Internetu uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 30. Uzależnienie od Internetu uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne
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 Cieszy fakt, że bardzo duża część młodzieży – nawet, gdyby mogła – nie 
korzystałaby z  Internetu bez przerwy. Jednak trudno pominąć tę mniejszą, ale 
jednak znaczącą grupę uczniów, która chciałaby korzystać z Internetu bez przerwy. 
To 11% gimnazjalistów i 15% licealistów.

Wykres 31. Ewentualność nieustannego korzystania z Internetu 
przez uczniów gimnazjum

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 32.Ewentualność nieustannego korzystania z Internetu 
przez uczniów liceum

Źródło: Opracowanie własne
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 Warto też zauważyć, że co drugi badany uczeń próbował ograniczyć lub 
zrezygnować z  korzystania z  Internetu, z  czego większości się to udało. Jednak 
prawie połowa badanych nigdy nie podjęła takiej próby.

Wykres 33. Próby uczniów gimnazjum ograniczenia lub zrezygnowania z korzystania 
z Internetu

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 34. Próby uczniów liceum ograniczenia lub zrezygnowania z korzystania 
z Internetu

Źródło: Opracowanie własne
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 Jednak 90% wszystkich ankietowanych deklaruje, że może żyć bez Internetu, 
choć dla większości byłoby to trudne.

Wykres 35. Ewentualność egzystowania przez uczniów gimnazjum bez Internetu

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 36. Ewentualność egzystowania przez uczniów liceum bez Internetu

Źródło: Opracowanie własne

 75% młodszych i 60% starszych uczniów stwierdza, że nie miała jakichkolwiek 
problemów zdrowotnych wynikających ze zbyt długiego przesiadywania przy 
komputerze. Tylko nieliczni uczniowie przyznali się do kłopotów ze wzrokiem czy 
kręgosłupem lub przemęczenia.
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Wykres 37. Problemy zdrowotne uczniów gimnazjum 
związane z przesiadywaniem przy komputerze

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 38.Problemy zdrowotne uczniów liceum związane z długim 
przesiadywaniem przy komputerze

Źródło: Opracowanie własne
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 Przeprowadzone badania ankietowe nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości 
co do tego, że Internet pełni ogromnie ważną rolę w życiu uczniów Zespołu Szkół 
Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Zdecydowana większość z nich 
chętnie z niego korzysta codziennie, czyli 7 dni w tygodniu, lub prawie codziennie, 
a przeciętny uczeń zagląda do Internetu aż 3 razy dziennie, poświęcając na to średnio 
2-3 godziny każdego dnia. Przyjmując, że sen i zajęcia lekcyjne polskiemu uczniowi 
zabierają 16 godzin na dobę, przeznaczanie aż 1/3 pozostałego czasu na buszowanie 
po Internecie wydaje się wręcz nieprawdopodobne.

 Połowa uczniów jest przekonana, że trudno byłoby jej żyć bez Internetu, a  co 
piąty uczeń sądzi, że jest od niego uzależniony. Taka opinia może być wyrazem dużej 
samoświadomości czy dojrzałości. Warto tu jednak zauważyć, że uzależnieniem 
uczeń może nazywać nie chorobliwą skłonność do korzystania z  Internetu, nad 
którą nie umie zapanować, lecz po prostu zwyczaj częstego korzystania z Internetu 
w najróżniejszych okolicznościach. Granica jest bardzo płynna, dlatego wydaje się, 
że najpilniejsze zadanie to szczegółowa diagnoza uczniów pod tym kątem. Nie byłoby 
przesadą nazwać ich „pokoleniem komputerowym”, bowiem całą swoją egzystencję 
podporządkowują komputerowi, ale to nie musi jeszcze oznaczać uzależnienia.

 Wydaje się, że większość młodych ludzi korzysta z  Internetu w  sposób 
intensywny, ale kontrolowany, najczęściej wykorzystując go do właściwych celów. 
Niezwykle budujące jest to, że uczniowie uznają Internet za ważne narzędzie 
pomocne w  rozwijaniu ich zainteresowań i  zdolności, za pomoc dydaktyczną 
służącą codziennej nauce, istotne źródło informacji. Najczęściej jest on przez nich 
także wykorzystywany dla rozrywki, bowiem dzięki niemu mogą słuchać muzyki 
czy oglądać filmy, bez konieczności wychodzenia z  domu  i  ponoszenia kosztów 
finansowych, co ma wielkie znaczenie zwłaszcza dla uczniów.

 Znakiem naszych czasów jest wielki wpływ Internetu na komunikację 
interpersonalną. Nie dziwi więc, że także dla uczniów stał się Internet nie tylko 
sposobem zawierania nowych znajomości, ale także podtrzymywania tych już 
istniejących. Dzięki niemu młodzi ludzie komunikują się z przyjaciółmi i znajomymi 
przez komunikatory, korzystają z  serwisów społecznościowych, a nawet dokonują 
zakupów. Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie najczęściej wykorzystują wolny czas 
na spotkania z  przyjaciółmi, można sądzić, iż Internet jest jednym z  miejsc tych 
spotkań, na przykład z osobami mieszkającymi w odległych miejscowościach.  

 Najbardziej niebezpieczne wydaje się jednak liczne kontynuowanie znajomości 
zawartych w Internecie w rzeczywistym świecie. Zwłaszcza niedoświadczeni, często 
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naiwni, zbyt ufni młodzi ludzie ryzykują bardzo dużo spotykając się z  osobami 
poznanymi w Internecie. Z tego powodu, należy nieustająco uświadamiać uczniom, 
jak tragiczne w  skutkach mogą okazać się takie spotkania z  osobami, o  których 
wiedzą tylko tyle, ile chciały one same o  sobie powiedzieć, czyli być może nic 
pewnego i wiarygodnego. 

 Rodzice mogą też odegrać niezwykle istotną rolę w  kontrolowaniu sposobu 
wykorzystania Internetu przez ich dzieci np. poprzez systematyczne sprawdzanie 
stron internetowych, z których korzystają, albo po prostu uzyskiwanie informacji 
o sposobie korzystania przez dzieci z  Internetu w czasie rozmów.  To zadanie nie 
wydaje się szczególnie trudne, zważywszy, że zdecydowana większość młodych 
ludzi korzysta  z Internetu w domu.

 Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy też  nie, jest mało prawdopodobne, 
by Internet w najbliższym czasie stracił na znaczeniu. Dla wszystkich, a nie tylko dla 
uczniów jest on ważnym narzędziem do pracy, nauki, rozrywki… Najistotniejsze 
jest więc, by pomóc młodym ludziom korzystać z niego racjonalnie  i z rozwagą. 
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Cyfrowe publikacje – cyfrowe biblioteki 
jako warsztat informacji naukowej

 Wynalazkiem zmieniającym diametralnie sposób funkcjonowania człowieka 
stał się Internet. Rewolucja w  sferze technik komunikacyjnych, postępująca 
globalizacja, tworzenie się społeczeństw informacyjnych, zacieśnianie się więzów 
współzależności – to wszystko za sprawą Internetu nabrało niezwykłego tempa 
i prowadzi do zmian w  funkcjonowaniu jednostki i  społeczeństw. Coraz bardziej 
zaawansowane technologie komputerowe i  cyfrowe odgrywają coraz większą rolę 
i  powodują daleko idące zmiany w  obszarze działań nauki. Przyczyniły się one 
również do rozwoju publikowania elektronicznego i  powstawania dokumentów 
elektronicznych, w tym również dokumentów o charakterze naukowym.

 Publikacja jest powszechnie przyjętą formą rozpowszechniania 
wiadomości i  wyników badań do publicznej wiadomości. Pozwala na poznanie 
i  rozpowszechnienie informacji, przekazuje wiedzę światowemu środowisku, 
informuje o dokonanym postępie w tworzeniu określonej dziedziny wiedzy oraz 
informuje o istnieniu autora pracy [36, s. 11].

 Publikacje elektroniczne to dokumenty, muzyka, obrazy itp. utworzone 
z wykorzystaniem techniki multimedialnej lub hipertekstu i rozpowszechnione za 
pomocą mediów informatycznych, w tym w Internecie. Do publikacji elektronicznych 
zalicza się zarówno dokumenty elektroniczne, jak i skomplikowane wydawnictwa 
jakimi są gry komputerowe. Dokumentem elektronicznym natomiast jest każdy 
dokument, który daje się przedstawić w  postaci cyfrowej. Może być on dowolnie 
konwertowany i  zapisywany na różnych nośnikach, pod warunkiem, że można 
go później odczytać i  przywrócić mu pierwotną postać. Dokument elektroniczny 
może być zapisywany w  różnych miejscach i  na różnych nośnikach jednocześnie  

[30, s. 188-189].

 Pojęcie dokumentu elektronicznego opisuje polska norma dotycząca opisu 
bibliograficznego dokumentów elektronicznych. Określa go jako „dokument 
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istniejący w  postaci elektronicznej, dostępny za pomocą techniki komputerowej” 
[23, s. 4]. Owa postać  jest więc niezbędna, by dokument uznać za elektroniczny. 
Niezbędne jest także posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego do 
zapewnienia dostępu do takiego dokumentu. Informacje zawarte w dokumentach 
elektronicznych mogą występować pod wieloma postaciami w  formie tekstowej 
lub multimedialnej, przy czym multimedialność oznacza bogate aplikacje 
z  jednolicie połączonym tekstem, grafiką, dźwiękiem, animacją i  w  pełni 
ruchomym obrazem, co daje możliwość prezentacji przekazu informacyjnego  
na wielu płaszczyznach [20, s. 200].

 Pojawienie się Internetu jako alternatywnego i  skutecznego nowego sposobu  
komunikacji masowej stało się ważnym wydarzeniem dla rynku wydawniczego, 
zwłaszcza  prasowego. Rozwój nowych technologii wymusił na wydawcach prasy 
szereg zmian i  uruchomienie mutacji on-line. W  sposób ten narodziła się prasa 
cyfrowa, nazywana często prasą elektroniczną, e-prasą czy e-wydaniami. Najprostszą 
definicją czasopisma elektronicznego jest definicja Ewy Piotrowskiej i Renaty Zając, 
która brzmi: „czasopismo elektroniczne to czasopismo stworzone dla elektronicznego 
medium i dostępne przez to medium” [22, s. 91]. Termin czasopismo elektroniczne 
obejmuje, więc wydawnictwa cyfrowe o  charakterze ciągłym ukazujące się 
systematycznie w formie elektronicznej. Ze względu na swoje cechy przypominają 
formą tradycyjne periodyki. 

 Według „Słownika terminologii medialnej” prasa  elektroniczna to: 
•	 gazety i czasopisma istniejące wyłącznie w postaci elektronicznej, dostępne on-

line bezpłatnie lub odpłatnie;
•	 przygotowane specjalnie do rozpowszechnienia on-line wydania gazet 

i czasopism ukazujących się przede wszystkim w postaci papierowej;
•	 czasopisma udostępniane on-line w wersji identycznej z papierową [31, s. 155]. 

 
 W  regulaminie Związku Kontroli Dystrybucji Prasy możemy przeczytać, że 
„e-wydanie jest to elektronicznie rozpowszechniona wersja przynajmniej jednej 
mutacji kontrolowanego tytułu prasowego, zawierająca ten sam w  formie i  treści 
materiał redakcyjny i reklamy co wersja drukowana” [13, s. 132-133]. Jeśli wydawca 
nie posiada praw do eksploatacji materiałów redakcyjnych na innych polach  mogą 
one zostać usunięte z  e-wydania, nie stanowi to naruszenia wymogu tożsamości 
formy i treści e-wydania z wersją drukowaną. Materiał redakcyjny może być w wersji 
elektronicznej dodatkowo rozszerzony, a reklamy tak publikowane, by wykorzystać 
możliwości medium elektronicznego.

Bogumiła Zlot-Sobierajska, Anna Kubacka - Cyfrowe publikacje, 
cyfrowe biblioteki jako warsztat informacji naukowej
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 Nie ma zgodności, co do daty powstania czasopism elektronicznych. Według 
źródeł amerykańskich w  1973 roku pojawiło się jedno z  pierwszych naukowych 
czasopism redagowanych w  takiej formie. Archiwalne pliki czasopisma dostarczane 
były do biblioteki w  wersji elektronicznej i  przekazywane do indywidualnych 
odbiorców za pomocą mikrofisz [22, s. 92].

 W  latach 1980-1984 powstawały liczne  projekty z  zastosowaniem nowych 
technologii w  całym obszarze elektronicznego publikowania: komputerowe 
przetwarzanie tekstu, elektroniczna komunikacja służąca przekazywaniu 
dokumentów pomiędzy autorami, recenzentami i  wydawcą (redakcją). W  latach 
osiemdziesiątych nie było stron WWW i  artykuły można było otrzymywać 
tylko za pomocą e-mail, protokołu gopher lub za pomocą usługi FTP. Powstanie  
w 1980 roku eksperymentalnego elektronicznego czasopisma „Mental Workload” 
uczyniło wielki krok w  kierunku przyszłości tego rodzaju publikacji naukowych, 
ale był to krok niezbyt udany. Projekt ten pomyślany jako moduł komunikacyjny 
otwartego systemu konferencji elektronicznych był dobrze finansowany 
i wyposażony, udało się jednak opublikować w nim tylko dwa artykuły. Przeszedł 
on do historii jako pierwsze czasopismo fachowe publikowane wyłącznie w wersji 
elektronicznej [18, s. 28-29].

 Za pierwszy projekt zakończony sukcesem i dobrze udokumentowany w obszarze 
czasopism elektronicznych uznaje się prace Birmingham and Loughborough 
Electronic Network Development (BLEND) – w  1982 roku wydano „Computer 
Human Factors” – czasopismo zawierające cztery artykuły i  kilka mniejszych 
tekstów. Podobnie jak wcześniej, także w projekcie BLEND problemy organizacyjne, 
techniczne i  administracyjne utrudniły tworzenie publikacji elektronicznych. 
Szczególne problemy stwarzało odtwarzanie pełnych tekstów na ekranie, niemożliwe 
było także łączenie tekstu z elementami graficznymi.

 Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku znaczenie czasopism elektronicznych 
rosło. Wprowadzenie w  1988 roku wynalazku CD-ROM i  upowszechnienie 
komputerów osobistych PC spowodowało obniżkę kosztów wydawania 
elektronicznego a  CD-ROM stał się medium dostarczania i  przechowywania 
czasopism elektronicznych do czasu, gdy możliwe stało się bezproblemowe 
przesyłanie dużych ilości danych przez globalne sieci komputerowe.

 W 1989 roku grupa fizyków związana z Uniwersytetem Warszawskim stworzyła 
pierwsze polskie czasopismo elektroniczne dostępne tylko w  Sieci – „Donosy”   
[10, s. 22].
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 Postęp technologiczny w  latach 1996-1998 a  przede wszystkim wykorzystanie 
sieci WWW przekonało większość wydawców o tym, że czasopisma elektroniczne 
stanowią ważną część krajobrazu wydawniczego. Rozpoczęła się realizacja 
ofensywnej polityki udostępniania równoległych do drukowanych elektronicznych 
wersji czasopism. Wydawcy czasopism, zauważywszy znaczenie sieci Web, rozpoczęli 
tworzenie cyfrowych wersji istniejących czasopism, wiele  nich kopiując z  wersji 
drukowanych, stosując dostępne i  przydatne do tego celu formaty. W  ten sposób 
rozpowszechniano wersje elektroniczne jako uzupełnienie mediów drukowanych 
traktowanych jako podstawowe. W 1996 roku było około 1 700 tytułów czasopism 
elektronicznych, rok później 3 400, w 2004 już 25 tys.  tytułów [18, s. 43].

 Popularność czasopism w  wersji elektronicznej sprawiła, że coraz częściej 
prenumerata zaczęła być zastępowana przez licencje. W  związku z  tym zaczęły 
powstawać projekty – konsorcja – mające wspomagać biblioteki w  ich tworzeniu 
czy negocjacjach  z  wydawcami w  imieniu zebranych instytucji naukowych. 
Nawiązywanie sformalizowanej współpracy w zakresie organizowania korzystnego 
dostępu do czasopism elektronicznych, jakim jest konsorcjum, wydaje się 
być idealnym rozwiązaniem. Ta forma współpracy umożliwia oszczędne 
gospodarowanie środkami finansowymi wobec ciągłego wzrostu światowych cen 
czasopism. Dzięki działalności konsorcjów mamy wymierne korzyści finansowe dla 
zrzeszonych bibliotek, możliwość negocjacji warunków zakupu i organizacji dostępu, 
koordynację zakupów, racjonalne korzystanie z zasobów, rozszerzanie listy tytułów 
o  najbardziej pożądane a  także wymianę doświadczeń i  integrację środowiska  
[16, s. 102]. Konsorcja uważane są za najlepszy sposób organizacji i zakupu czasopism 
elektronicznych.

 Kolejnym krokiem, aby zapewnić uczelniom i  innym instytucjom dostęp do 
światowych zasobów wiedzy, było  stworzenie jednego ogólnokrajowego konsorcjum. 
Od 5 lutego 2010 roku polskie uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki 
naukowe PAN i  inne jednostki organizacyjne mają zapewniony dostęp do wiedzy 
o  najnowszych odkryciach i  ostatnich wynikach badań dzięki licencji krajowej, 
finansowanej przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, w  ramach 
Wirtualnej Biblioteki Nauki. WBN jest niezastąpionym źródłem wiedzy, umożliwia 
korzystanie z najbardziej prestiżowych i wartościowych publikacji naukowych. Jest 
dostępna dla użytkowników z dużych i małych środowisk naukowych, profesorów 
piszących rozprawy naukowe, doktorantów i  studentów przygotowujących prace 
magisterskie i  dyplomowe [12].  Z  dostępu do niej mogą korzystać pracownicy 
oraz studenci  korzystający z komputerów sieci danej instytucji o zarejestrowanych 
numerach IP. Na terenie bibliotek uczelnianych  z Wirtualnej Biblioteki Nauki mogą 
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też korzystać osoby odwiedzające te biblioteki. Instytucja może także umożliwić 
swoim pracownikom dostęp do WBN z komputerów domowych, pod warunkiem, 
że we własnym zakresie zabezpieczy i będzie kontrolować ten dostęp, aby nie mogły 
z niego korzystać osoby nieuprawnione. 

 Do najważniejszych zasobów licencyjnych WBN należą (dane za rok 2014):
•	 bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing - pakiet 14 baz, w  tym 7 baz 

pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, 
książki, gazety i inne publikacje oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych);

•	 baza pełnotekstowa ScienceDirect zawierająca czasopisma Elsevier –  
1 851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów 
niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą;

•	 baza pełnotekstowa SpringerLink zawierająca czasopisma Springer –  
1 960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych;

•	 pełne teksty czasopism Wiley-Blackwell – 1 377 tytułów z  nauk ścisłych, 
humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku;

•	 czasopisma Science - dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku oraz 
Nature - dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych; 

•	 archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu 
do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z  archiwami z  lat 1997-2008, w  sumie  
10 558 wolumenów a  także 16 700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez 
Springera w latach 2004-2005 i 2009-2011;

•	 dwie najważniejsze światowe bazy bibliograficzno-bibliometryczne:

1) Web of Knowledge - licencja obejmuje indeksy cytowań: Science Citation 
Index Expanded (roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index 
(roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (roczniki od 1975) 
oraz Conference Proceedings Citation Index (w tym części Science i Social 
z  rocznikami od 1990). Licencja krajowa obejmuje ponadto bazę Journal 
Citation Reports, która zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności 
czasopism naukowych, oraz podaje wskaźnik Impact Factor;   

2) Scopus - interdyscyplinarna baza abstraktów i  cytowań z  zakresu 
nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych 
i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji.

 Dodatkowo zainteresowane instytucje mogą uczestniczyć we współfinansowaniu 
dostępu do innych baz danych w  formie licencji konsorcyjnych z  częściowym 
dofinansowaniem MNiSW [37]. 

 Książka elektroniczna, zwana e-bookiem, e-książką to produkt cyfrowy, który 
ma na celu rozpowszechnianie i  utrwalanie treści w  formie elektronicznej, przy 
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zastosowaniu ogólnie dostępnych nośników danych i Internetu. Dostęp do informacji 
zawartych w  książce elektronicznej możliwy jest za pomocą odpowiedniego 
oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu komputerowym (komputerze, 
telefonie komórkowym, czytniku książek elektronicznych, tablecie) [33, s. 77]. 
E-książka z  jednej strony to treść zapisana w  formie elektronicznej, z  drugiej – 
samo urządzenie służące do czytania tego typu publikacji, chociaż właściwsza dla 
tego typu urządzenia jest nazwa  e-czytniki. Za początek e-booków uważa się rok 
1971 kiedy to M. S. Hart uruchomił Projekt Gutenberg (o  którym będzie jeszcze 
mowa w dalszej części artykułu). Za początek rynku e-booków w Polsce uznaje się 
rok 2000, w którym ze strony internetowej Świata Książki można było ściągnąć za 
darmo plik   z powieścią Olgi Tokarczuk „Dom dzienny, dom nocny”. W tym samym 
roku pojawiła się także pierwsza polska płatna książka elektroniczna „Jak nie dać się 
ogłupić. 46 krótkich kazań” Jarosława Kamińskiego wydana przez Wydawnictwo 
Nowy Świat [38, s. 1].

 Jednym z pierwszych serwisów książek elektronicznych oferowanych czytelnikom 
bibliotek naukowych był Ibuk.pl. Serwis ten jest inicjatywą Wydawnictwa 
Naukowego PWN, które w  lutym 2007 roku rozpoczęło udostępnianie 
indywidualnym użytkownikom około 200 publikacji naukowych wydawnictwa 
PWN i  WNT. Serwis spotkał się z  dużym zainteresowaniem użytkowników, 
dlatego wydawca rozszerzył ofertę na użytkowników instytucjonalnych, dzięki 
czemu biblioteki naukowe otrzymały propozycję przetestowania nowego 
serwisu polskich naukowych książek elektronicznych. Zakres pierwszej oferty  
Ibuk.pl obejmował przede wszystkim podręczniki akademickie z dziedziny nauk 
ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. 
W  2010 roku wydawnictwo PWN jako inicjator projektu podpisało umowy 
z kolejnymi wydawnictwami (liczba partnerów osiągnęła poziom 18). Do grona 
współpracujących   z Ibuk.pl dołączyły takie oficyny jak: Wolters Kluwer Polska, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydawnictwo WAM oraz wydawnictwa 
uniwersyteckie. W 2014 roku wydawców było już 50. Poszerzył się również zakres 
oferowanych publikacji, przede wszystkim z  dziedziny medycyny i  prawa. Dla 
lepszej orientacji o dostępnych tytułach, poszczególne dziedziny wiedzy zostały 
podzielone na mniejsze kategorie. Dzięki takiej kategoryzacji biblioteki mogą 
wybierać dogodny model zakupu dostępów do oferowanych tytułów książek 
elektronicznych [34, s. 62].

 Wydawnictwo PWN oferuje trzy modele zakupu. Pierwszy obejmuje całe 
kolekcje w ramach wybranych kategorii, drugi – wybrane tytuły z różnych kategorii 
i trzeci – całe kolekcje plus wybrane tytuły z innych kolekcji. W 2014 roku Biblioteka 
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Uczelniana Akademii Pomorskiej oferowała dostęp do 706 książek dostępnych  
w serwisie Ibuk.pl.

 Innym ciekawym projektem jest serwis Otwórz książkę  
(www.otworzksiazke.pl). Prowadzony jest on w ramach Platformy Otwartej Nauki 
działającej w  Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego 
i  Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Platforma Otwartej 
Nauki jest ośrodkiem rozwoju otwartych zasobów naukowych. Jej celem jest 
zagwarantowanie instytucjom zewnętrznym kompleksowego wsparcia we 
wdrażaniu otwartego dostępu do treści naukowych na poziomie zasobów, 
infrastruktury, prawa i promocji. W serwisie znajduje się 301 książek naukowych 
(stan na 01.10.2014) reprezentujących różne dziedziny wiedzy [19].

 W ostatnich latach niezastąpionym narzędziem pracy naukowej stały się biblioteki 
cyfrowe. Powstanie bibliotek cyfrowych stanowiło konsekwencję lawinowo rosnącej 
liczby dokumentów cyfrowych, które zaczęły tworzyć coraz większe kolekcje. Biblioteka 
cyfrowa, nazywana też biblioteką elektroniczną lub biblioteką wirtualną to platforma 
dostępu do opracowanego zbioru dokumentów cyfrowych  (tekstu, grafik, dźwięku, 
filmu itp.)  przechowywanych i udostępnianych za pośrednictwem sieci komputerowych 
[24, s. 37]. Kompleksowo gromadzi, zarządza i ochrania przez długi okres czasu bogate 
treści cyfrowe oraz oferuje użytkownikom specjalistyczne funkcje o określonej jakości 
i  zgodnie z  ujednoliconymi  zasadami [5]. Udostępnia w  Sieci publikacje cyfrowe, 
takie jak czasopisma elektroniczne lub e-booki, ale także zdigitalizowane tradycyjne 
publikacje papierowych czasopism, książek, map, zdjęć itp. [2].

 Za pierwszą na świecie bibliotekę cyfrową uważa się amerykański Project 
Gutenberg (http://www.gutenberg.org/), nad którym prace w  1971 roku na 
University of Illinois rozpoczął Michael Hart. Pierwszym dokumentem w  jego 
kolekcji była Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, przepisana przez 
Harta na komputerze i upowszechniona w wersji elektronicznej. Kolejne dokumenty 
również przepisywano ręcznie, dopiero po 1989 r. zaczęto wykorzystywać 
skanery i narzędzia OCR. W projekcie zamieszczano elektroniczne wersje książek 
drukowanych, do których wygasły już prawa autorskie lub za zgodą właścicieli tych 
praw [29]. 

 Głównym celem Projektu była inspiracja do tworzenia i dystrybucji e-booków. 
Działa on na zasadzie wolontariatu – ludzie na całym świecie wprowadzają za darmo 
(z poszanowaniem praw autorskich) nowe teksty do serwisu. Kryterium dostępności 
tekstów dla jak najszerszej rzeszy użytkowników narzuciło sposób ich kodowania, 
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który powinien być odczytany przez każdy rodzaj sprzętu. To samo kryterium 
stosowane jest przy doborze tekstów do wprowadzania. W serwisie nie umieszcza 
się tekstów, którymi zainteresowana jest wąska grupa odbiorców [11]. We wrześniu 
2014 roku Project Gutenberg udostępniał około 46 000 e-booków.

 Literatura zgromadzona w Projekcie Gutenberg dzieli się na trzy grupy: literaturę 
rozrywkową (light literature), literaturę poważną (heavy literature) oraz literaturę 
informacyjną. Biblioteka zajmuje się również produkcją audiobooków, przy czym 
dzielą się one na dwie grupy: czytane przez ludzi oraz generowane komputerowo. 
Książki czytane przez ludzi nagrywane są przez ochotników, w książkach czytanych 
przez komputer stosuje się podobną technikę do wykorzystywanej w urządzeniach 
czytających dla niewidomych. Jednak na przestrzeni lat, z powodu zmian procedur 
konwersji audiobooki różnią się bardzo jakością dźwięku, zawierają też liczne błędy 
w odtwarzanym tekście.

 Innym przykładem biblioteki cyfrowej znanej w świecie jest wirtualna biblioteka 
serwisu Google – Google Book Search (http://books.google.com/). Udostępnia ona 
książki z bibliotek uniwersytetów Stanforda, Harvarda, Oxfordu i stanu Michigan, 
a  także Nowojorskiej Biblioteki Publicznej. Wcześniej funkcjonowała pod nazwa 
Google Print. Po raz pierwszy została ona zaprezentowana podczas targów książki 
we Frankfurcie w październiku 2004 roku. Do zalet portalu Google Book Search 
należy prosty sposób wyszukiwania, który działa na zasadzie wyszukiwarki 
Google i pozbawiony jest graficznego interfejsu. Teksty prezentowane są w postaci 
zeskanowanych obrazów zapisanych w  formacie PDF, są zabezpieczone przed 
kopiowaniem, co uniemożliwia ich konwersję do zwykłego tekstu. Tylko część 
tekstów, do których prawa autorskie wygasły, można wyświetlić w formie zwykłego 
tekstu lub ściągnąć na dysk w  formacie PDF w  celu dalszej obróbki. Opcje te są 
dostępne tylko w przypadku historycznych pozycji, których konwersją zajmują się 
biblioteki, z którymi portal współpracuje,  a Google jedynie je udostępnia.

 Po wyszukaniu danej pozycji w portalu użytkownik ma dostęp do jej zawartości 
w całości lub we fragmentach. Ze względu na ochronę  praw autorskich książki są 
zabezpieczone przed wydrukiem i kopiowaniem. Serwis ten pozostaje ciągle w wersji 
testowej, bo jego zasoby stale się powiększają. W procesie skanowania używane są 
automatyczne skanery, które powodują, że część stron jest nieczytelna lub są one 
w ogóle pomijane w procesie digitalizacji.

 Pod auspicjami UNESCO działa program Pamięć Świata - Memory of the 
World Programme (http://www.unesco.org/webworld/mdm/en/index_mdm.html). 
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Jego zadaniem jest ochrona światowego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo 
oddaje różnorodność języków, ludzi i  kultur, jest pamięcią i  lustrem świata [17]. 
Portal za swój cel postawił ochronę cennych archiwów i  zbiorów bibliotecznych 
na całym świecie i zapewnienie do nich szerokiego dostępu. Powstał w 1992 roku, 
a  pierwsze spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego odbyło się rok 
później w Pułtusku. Określono na nim główne założenia i wraz z IFLA opracowano 
listę zagrożonych bibliotek i  archiwów oraz filmowego dziedzictwa kulturowego, 
ustalono sposoby reprodukcji dokumentów. Zbiory prezentowane są w  formacie 
zdigitalizowanych obrazów w  formacie JPG [7, s. 36-37]. Wadą portalu jest to, że 
wiele podstron nie otwiera się, co dziwi, zważywszy na fakt, że całością administruje 
UNESCO. Niektóre państwa rozpoczęły także realizowanie swoich własnych 
regionalnych programów Pamięci Świata – np. Polska otworzyła swój w 2002 roku.

 Od listopada 2009 roku funkcjonuje Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana 
(http://www.europeana.eu/), która powstała z  inicjatywy Komisji Europejskiej. 
Jest to projekt, w ramach którego prezentowane są zasoby cyfrowe z europejskich 
bibliotek, muzeów, galerii i archiwów, zarówno tych najbardziej znanych jak Luwr 
czy British Library, jak i  mniejszych instytucji z  całej Europy. Portal stanowi 
punkt dostępu do dziedzictwa kulturalnego i  naukowego, skupia ponad 30 mln 
obiektów cyfrowych takich jak: książki, manuskrypty, czasopisma, listy, pamiętniki 
i archiwalia, fotografie i obrazy, malarstwo, rysunki, zdjęcia obiektów muzealnych, 
programy telewizyjne i filmy, rzeźby     i wytwory rzemiosła, mapy, nuty i nagrania. 
Połączone kolekcje z  ponad 2 tys. instytucji rozproszonych po całej Europie  
(od grudnia 2009 roku także polskich) pozwalają na odkrywanie i  badanie 
europejskiej historii od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy [8]. 

 W  Polsce biblioteki cyfrowe zaczęły pojawiać się w  latach 90-tych XX wieku. 
Jedną z  pierwszych była Polska Biblioteka Internetowa (http://www.pbi.edu.pl/) - 
w założeniu narodowa biblioteka cyfrowa. Została utworzona przez Departament 
Promocji Społeczeństwa Informacyjnego Komitetu Badań Naukowych 
Ministerstwa Nauki. Za bibliotekę odpowiadało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji. PBI miała na celu wyrównanie szans dostępu do różnorodnych 
publikacji wydanych dotychczas w  języku polskim osobom pochodzącym 
z małych miast, wsi, czy innych regionów oddalonych od ośrodków akademickich 
i  kulturalnych [4]. Biblioteka została udostępniona użytkownikom 21 grudnia  
2002 roku. W  chwili otwarcia znalazło się w  niej ok. 130 książek w  wersji 
elektronicznej (HTML, pliki tekstowe i pliki PDF) [27]. Polska Biblioteka Internetowa 
nie była jednak projektem idealnym, często krytykowana była przez użytkowników 
i specjalistów za jakość zasobów, liczne błędy w tekstach, braki stron, brak opisów 
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katalogowych dokumentów, na podstawie których były tworzone. Ostatnie obiekty 
dodano w  2007 roku. W  sumie kolekcja liczy 32 051 obiektów [26]. W  czerwcu  
2008 roku została przekazana w  gestię Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, a  prace nad jej rozbudową powierzono Bibliotece Narodowej, która 
obecnie prowadzi działania nad poprawą jakości zasobów PBI, wprowadzeniem 
niezbędnych uzupełnień i  korekt, aby zasoby mogły być udostępniane zgodnie 
z obowiązującymi standardami [26].

 Intensywny rozwój bibliotek cyfrowych w  Polsce jest związany z  Poznańskim 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, w  którym w  1998 roku opracowano 
prototyp oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych i  na jego podstawie 
rozpoczęto tworzenie platformy do budowy bibliotek cyfrowych o nazwie „dLibra” 
[35, s. 22]. dLibra to system do budowy bibliotek cyfrowych, który ukierunkowany 
jest na udostępnianie dokumentów pochodzących z  bibliotek akademickich 
i  publicznych, instytucji pozarządowych, fundacji, jednostek publicznych, firm 
komercyjnych, a  także zbiorów prywatnych. Instytucje te współtworzą polską 
platformę bibliotek cyfrowych [6]. Większość funkcjonujących obecnie w  Polsce 
bibliotek cyfrowych korzysta z tego oprogramowania. Oczywiście istnieją też inne 
systemy do tworzenia kolekcji cyfrowych, takie jak  DSpace, EPrints czy Greenstone, 
są one jednak mniej popularne w Polsce. Korzystają z nich nieliczne biblioteki, np.: 
Repozytorium Uniwersytetu w  Białymstoku, Repozytorium Centrum Otwartej 
Nauki.

 W październiku 2006 roku została uruchomiona Cyfrowa Biblioteka Narodowa 
POLONA (http://polona.pl/), której zasoby stanowić miały obiekty znajdujące 
się pod szczególną ochroną ze względu na swoją wyjątkową wartość (m.in. cenne 
rękopisy, inkunabuły, stare druki, materiały kartograficzne), zły stan (wydania 
na „kwaśnym papierze”) oraz egzemplarze archiwalne, nie posiadające drugiego 
egzemplarza użytkowego [28, s. 476]. Polona jest sposobem na otwarcie skarbca 
i  magazynów Biblioteki Narodowej, na pokazanie czytelnikom dokumentów 
wcześniej niedostępnych. Udostępnia książki, czasopisma, rękopisy, mapy 
i  atlasy, druki ulotne, fotografie, grafiki, rysunki, pocztówki i  nuty, w  sumie  
374 510 obiektów – jest to największy zasób cyfrowy w  Polsce [25]. Druga pod 
względem. liczby obiektów jest Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa - 258  867, trzecia 
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - 222 521 (dane z września 2014).

 Dość nietypową biblioteką cyfrową jest Repozytorium Dokumentów 
Elektronicznych Biblioteki Narodowej. Gromadzi ono wyłącznie naturalne 
dokumenty cyfrowe nadesłane przez wydawców jako egzemplarz obowiązkowy 
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publikacji wydawanych wyłącznie w  formie elektronicznej. Repozytorium zostało 
uruchomione w  kwietniu 2009 roku. Jego celem jest gromadzenie, udostępnianie 
i  długotrwała archiwizacja dokumentów elektronicznych. Trafiają do niego 
dokumenty elektroniczne samoistne wydawniczo, nadsyłane w ramach egzemplarza 
obowiązkowego. System przechowywania dokumentów składa się z  dwóch części 
nazywanych roboczo „Depozyt” i  „Publikacje”. „Depozyt” przygotowany został 
dla wydawców, którzy samodzielnie przesyłają publikacje poprzez szyfrowane 
połączenia. Dla każdego wydawcy tworzone jest osobne konto, do którego dostęp 
mają tylko osoby znające hasło i  zarejestrowane w  systemie. „Publikacje” służą 
udostępnianiu w  sieci wewnętrznej Biblioteki Narodowej przechowywanych 
w repozytorium dokumentów elektronicznych. 

 Dla każdej publikacji w repozytorium powstaje rekord bibliograficzny w katalogu 
komputerowym. Ze względu na ochronę prawno-autorską gromadzonych 
dokumentów są one udostępniane wyłącznie w sieci wewnętrznej BN, dostęp spoza 
biblioteki jest zablokowany.

 Rosnąca liczba bibliotek cyfrowych spowodowała, że pojawiła się potrzeba 
utworzenia agregatora – serwisu, który będzie gromadził informacje na temat 
funkcjonujących bibliotek cyfrowych, zbierał informacje o dostawcach, przekazywał 
zgromadzone dane dalej i  budował usługi na podstawie zgromadzonych danych. 
Serwis spełniający takie zadania został zaprojektowany przez Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe pod nazwą Federacja Bibliotek Cyfrowych. FBC 
(http://fbc.pionier.net.pl) tworzy bazę polskich bibliotek cyfrowych, rejestruje 
plany digitalizacji, lokalizuje obiekty cyfrowe, zapobiega powstawaniu duplikatów, 
publikuje podsumowania i  statystyki dotyczące zasobów, koordynuje proces 
digitalizacji na poziomie krajowym. Ważnym zadaniem jest popularyzacja polskich 
zasobów poprzez współpracę z  partnerami zagranicznymi: Europejską Biblioteką 
Cyfrową Europeana, europejskim portalem umożliwiającym wyszukiwanie 
elektronicznych prac badawczych, rozpraw i  dysertacji naukowych Dart-Europe 
oraz Wirtualną Biblioteką Europy Wschodniej ViFaOst [14]. 

 Federacja Bibliotek Cyfrowych została udostępniona publicznie 22 czerwca  
2007 roku. Serwis jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na 
zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach 
w sieci PIONIER. Zasoby te są współtworzone przez instytucje naukowe i  publiczne, 
wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea i  ośrodki badawcze, które będąc 
autonomicznymi serwisami internetowymi ściśle ze sobą współpracują w zakresie 
koordynacji digitalizacji i  wymiany informacji. Początkowo serwis agregował  
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informacje z  15 bibliotek cyfrowych. Obecnie w  FBC jest zarejestrowanych  
114 bibliotek (w tym 5  w przygotowaniu), udostępniają one w sumie 1 987 834 obiektów 
cyfrowych  (stan na dzień 29.09.2014). FBC ułatwia dotarcie do zasobów polskich 
bibliotek cyfrowych i wspomaga proces digitalizacji, tworzy środowisko współpracy 
i wymiany informacji. Jest to również narzędzie promocji udostępnianych kolekcji. 
Misją serwisu FBC jest ułatwienie wykorzystania zasobów polskich bibliotek 
cyfrowych i repozytoriów, zwiększenie widoczności i popularyzacja tych zasobów 
w Internecie  udostępnienie użytkownikom i twórcom bibliotek cyfrowych nowych, 
zaawansowanych usług sieciowych [9]. 

 Wśród bibliotek cyfrowych ważną pozycję zajmują biblioteki regionalne, 
obejmujące swoim zasięgiem region historyczny lub administracyjny. Tworzy je 
zazwyczaj kilka lub kilkanaście współpracujących partnerów pod kierunkiem 
instytucji koordynującej [15, s. 178].  Największą biblioteką regionalną pod 
względem liczby partnerów jest Śląska Biblioteka Cyfrowa (http://dlibra.sbc.
katowice.pl/dlibra), którą współtworzy 60 instytucji partnerskich. Drugą jest 
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra), skupiająca  
27 instytucji. BBC utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Miejską Biblioteką 
Publiczną w Słupsku, Archiwum Państwowym w Koszalinie i Muzeum Pomorza 
Środkowego w  Słupsku została oficjalnie otwarta 8 grudnia 2008 roku. Idea 
utworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej  pojawiła się w 2006 roku, jednak przez 
dwa lata trwały prace projektowe i  przygotowawcze. W  założeniu uczestnictwo 
w  projekcie było otwarte dla wszystkich instytucji regionu. Z  biegiem czasu do 
projektu przyłączały się kolejne biblioteki, archiwa, muzea, stowarzyszenia, 
lokalne media i  inne instytucje kultury. Instytucje te współpracują ze sobą 
tworząc unikatowy, regionalny zasób cyfrowy składający się z 40 404 publikacji 
(stan na dzień. 1.10.2014), podzielony ze względu na różnorodność formy i treści 
na 27 kolekcji. Są to: artykuły, cassubiana, czasopisma i  gazety, dokumenty 
elektroniczne, dokumenty urzędowe, druki ulotne, grafiki, kalendarze, 
kartografia, kolekcja autorska, kroniki, książki, księgi adresowe i  telefoniczne, 
marynistyka, medale i  odznaczenia, muzykalia, nagrania dźwiękowe, 
pamiętniki i  wspomnienia, plakaty i  afisze, pocztówki, podział geograficzny, 
prace akademickie, kolekcja Stanisław Ignacy Witkiewicz, starodruki, wirtualne 
wystawy, Wrzesień ‚39. Ważnym elementem projektu jest funkcjonująca przy BBC  
Społeczna Pracownia Digitalizacji [3]. Praca wolontariuszy i praktykantów polega 
na skanowaniu, obróbce graficznej, opracowaniu oraz publikacji obiektów w BBC. 
Wolontariusze otrzymują wsparcie techniczne i  opiekę od osób prowadzących 
Pracownię Digitalizacji. Ponadto udzielana jest pomoc merytoryczna instytucjom 
współtworzącym BBC i  pragnącym nawiązać z  nią współpracę. Prowadzone są 
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także zajęcia edukacyjne dla młodzieży, lekcje biblioteczne, pokazy sprzętu do 
digitalizacji zbiorów czy prezentacje nowych technologii [32].

 Biblioteki cyfrowe zajmują bardzo ważne miejsce wśród narzędzi informacji 
naukowej, wzrasta także znaczenie publikacji elektronicznych. Korzystają z  nich 
bibliotekarze z dużych bibliotek naukowych oraz niewielkich bibliotek publicznych, 
doceniają pracownicy nauki, studenci i miłośnicy literatury. W świecie Internetu, 
który często charakteryzuje się informacjami niepełnymi, mało wiarygodnymi, 
biblioteki cyfrowe wyróżniają się dbałością o  długoterminowe zachowanie 
zbiorów, jakość kolekcji i wiarygodność prezentowanych treści. Dzięki bibliotekom 
cyfrowym idea bezpłatnego, nieograniczonego dostępu do piśmiennictwa staje się 
rzeczywistością.

 Następnym etapem w rozwoju elektronicznych bibliotek będą, a właściwie już 
są, cyfrowe wypożyczalnie. Innowacyjnym projektem Biblioteki Narodowej jest 
cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica (http://academica.edu.
pl/). Pełni ona odmienne funkcje od omówionych wcześniej bibliotek cyfrowych. 
Jest to nowatorskie narzędzie, pozwalające na elektroniczne wypożyczenia 
międzybiblioteczne, które będzie alternatywą dla tradycyjnego sposobu przesyłania 
książek pocztą. Użytkownicy będą mogli korzystać z  tej formy wypożyczeń za 
pomocą terminali w  partnerskich bibliotekach naukowych i  publicznych w  całej 
Polsce, po wcześniejszej rejestracji i  zalogowaniu się do systemu. Udostępniane 
w  ten sposób publikacje będą jednak podlegały ograniczeniom związanym 
z  przestrzeganiem praw autorskich w  zakresie kopiowania lub drukowania ich 
fragmentów. System będzie umożliwiał korzystanie z  danej publikacji wyłącznie 
jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie. Natomiast publikacje 
z kategorii Open Access, domeny publicznej  oraz pozyskane w ramach licencji nie 
będą podlegały ograniczeniom. Uruchomienie planowane jest na październik 2014 
r., projekt zakłada dostęp do 250 tys. publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
głównie czasopism naukowych i podręczników akademickich [1].
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