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Wstęp

W ręce czytelników przekazujemy drugi tom z cyklu publikacji pod wspólnym 

tytułem Miscellanea Informatologica Varsoviensia. W zamierzeniu cykl ten prezentować ma 

bieżące prace środowiska badawczego związanego z Zakładem Systemów Informacyjnych w 

Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibłiołogicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Obecnie przedstawiany tom odbiega jednak nieco od tego założenia, ałbowiem obok 

artykułów poświęconych współczesnym badaniom informatołogicznym, zawiera również 

kiłka tekstów dotyczących historii tych badań. Tom ten dedykujemy bowiem pamięci 

inżyniera Zbigniewa Michejdy -  jednego z pionierów informacji naukowej w Połsce, którego 

wiedza i pasja przyczyniły się do zorganizowania na Uniwersytecie Warszawskim pierwszej 

w Połsce akademickiej specjałizacji dydaktycznej w zakresie informacji naukowej. Z 

nazwiskiem Zbigniewa Michejdy wiąże się uruchomienie w 1964 r. pierwszych w ówczesnej 

Katedrze Bibłiotekoznawstwa UW wykładów poświęconych organizacji i prowadzeniu 

działałności informacyjnej, a następnie w ł968 r. powołanie pierwszego w kraju 

Podypłomowego Studium Informacji Naukowej, które -  już w strukturze Instytutu 

Bibłiotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW -  rozpoczęło pierwszy cykl nauczania w 

1972 r. Wokół tego właśnie studium, a później specjalizacji informacyjnej wyodrębnionej na 

studiach magisterskich, skupiać się zaczęło środowisko badaczy i nauczycieli akademickich 

UW zajmujących się rozmaitymi aspektami działalności informacyjnej w nauce i gospodarce. 

Tak więc drugi tom MIV, poza bieżącymi badaniami Zakładu Systemów Informacyjnych 

IINSB UW, poprzez pryzmat działałności Z. Michejdy ukazuje także kształtowanie się nauki 

o informacji i jej środowiska badawczego na Uniwersytecie Warszawskim.

Prezentowany tom zatytułowaliśmy Od informacji naukowej do technologii 

społeczeństwa informacyjnego, mamy bowiem nadzieję, że dzięki konfrontacji problemów, 

które starało się rozwiązać pokolenie Zbigniewa Michejdy z problemami badanymi przez 

warszawskich informatołogów trzydzieści kiłka łat później, czytelnicy będą mogli dostrzec 

ewolucję dyscypliny, poszerzanie zakresu zainteresowań jej badaczy i społecznego 

oddziaływania tworzonych metod i narzędzi organizowania i udostępniania informacji coraz 

szerszym środowiskom użytkowników. Oczywiście, zarówno obraz informacji naukowej w 

Połsce łat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jak i obraz współczesnej nauki o informacji 

ma charakter wycinkowy, bo dotyczy jedynie jednego z wielu środowisk badawczych tej



dyscypliny. Mimo to mamy nadzieję, że zestawienie tych dwóch fragmentarycznych ujęć 

dziedziny w jej początkach i obecnie okaże się ciekawe.

Tom otwierają cztery artykuły poświęcone postaci Zbigniewa Michejdy, 

przygotowane -  na prośbę siostry Z. Michejdy, Barbary Michejdy-Pinno oraz Andrzeja 

Skrzypczaka, który podjął się zadania zgromadzenia tekstów do tej części książki -  przez jego 

dawnych kolegów i współpracowników. Pierwszy z tych artykułów to biografia Zbigniewa 

Michejdy autorstwa Barbary Michejdy-Pinno. Ten rzeczowy szkic ukazuje niezwykłą postać 

na tle trudnej epoki. Zawiera liczne informacje o wydarzeniach powoli coraz słabiej 

pamiętanych, a ważnych dła rozwoju informacji naukowej w Połsce i o łudziach 

współpracujących z inżynierem Michejdą, których dziś okreśłić można mianem połskich 

pionierów dyscypłiny. Uzupełnieniem tej biografii są dwa kołejne artykuły, napisane przez 

Ryszarda Pasia i Michała Hiłchena. Pierwszy, socjołog i ekonomista, współpracował ze 

Zbigniewem Michejdą w Centrałnym Instytucie Informacji Naukowej Technicznej i 

Ekonomicznej, w którym w łatach sześćdziesiątych podjęto pierwsze w Połsce prace nad 

mechanizacją i automatyzacją działałności informacyjnej. Drugi, po ukończeniu studiów 

fiłołogicznych, jako młody asystent w Instytucie Bibłiotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

miał okazję być świadkiem powstawania tu specjałizacji informacyjnej. Współautorką 

czwartego artykułu jest Anna Sitarska, która również miała okazję współpracować ze 

Zbigniewem Michejdą w czasie jego pięcioletniej działalności w Instytucie 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW. Profesor A. Sitarska jest absolwentką 

warszawskiego bibliotekoznawstwa, jako nauczyciel akademicki związaną z Instytutem w 

latach 1962 - 1987, a następnie w latach 1991 - 1996; w pierwszej połowie lat 

dziewięćdziesiątych była kierownikiem Zakładu Systemów Informacyjnych, obecnie 

natomiast jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł, który prof Sitarska 

przygotowała do niniejszego tomu we współpracy z Agnieszką Strójek, chociaż we wstępie 

expresis verbis nawiązuje do działalności Zbigniewa Michejdy sprzed blisko czterdziestu lat, 

dotyczy już jednak problematyki na wskroś współczesnej -  prawnych aspektów 

powszechnego dostępu do informacji i powszechnej produkcji informacji w warunkach 

dynamicznego rozwoju sieci teleinformatycznych.

Autorzy kolejnych piętnastu artykułów to specjaliści dzisiaj związani z Zakładem 

Systemów Informacyjnych IINSB UW, z których większość dołączyła do zespołu wiele lat po 

odejściu z niego Z. Michejdy. Największa grupę wśród nich stanowią obecni pracownicy 

Zakładu, kiłka osób to badacze, którzy pod opieką członków Zakładu niedawno uzyskałi 

doktoraty oraz nasi najmłodsi kołedzy -  doktoranci obecnie pracujący nad swymi



rozprawami. Do współpracy zaprosiliśmy tym razem także kolegów z innych zakładów 

IINSB UW, którzy interesują się problematyką nauki o informacji.

Podobnie jak w poprzednim tormt MIV, tematy prezentowane w drugiej części książki 

są bardzo zróżnicowane, tak jak zróżnicowana jest przestrzeń badawcza współczesnej 

informatologii. Pewną cechą wspólną, którą można dostrzec w przedstawianych 

zagadnieniach jest idea sieci, która - jak wykazuje prof Mieczysław Muraszkiewicz -  zdaje 

się być dominującą dziś perspektywą postrzegania współczesnego świata, a zatem także 

analizowania zjawisk i procesów informacyjnych oraz projektowania wspierającej te procesy 

technologii. Przyjęty porządek artykułów ma charakter umowny i najogólniej mówiąc, 

prowadzi od artykułów podejmujących problemy kształtującego się społeczeństwa 

informacyjnego (sieciowego, wiedzy) natury ogólniejszej do opracowań bardziej 

szczegółowych, dotyczących rozwoju technologii informacyjnej oraz jej zastosowań w 

różnych obszarach życia społecznego.

Oddajemy zatem czytelnikom kolejną lekturę o problemach badawczych 

podejmowanych w nauce o informacji -  i tych dawniejszych, identyfikowanych z informacją 

naukową, i tych obecnych, dla których zakres dyscypliny wskazywanej nazwą informacja 

naukowa]Qsi]\xż zbyt wąski.

Na zakończenie chcę złożyć podziękowania profesor Bożennie Bojar, profesor Annie 

Sitarskiej i profesorowi Marcinowi Drzewieckiemu za pomoc w redakcji artykułu 

biograficznego poświęconego Zbigniewowi Michejdzie. Zechcieli oni podjąć się trudu 

weryfikacji przywołanych w artykule danych o faktach i zdarzeniach związanych z 

kształtowaniem się badań i studiów informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Potrzeba przeprowadzenia takiej weryfikacji wynikła z charakteru źródeł wykorzystanych 

przez autorkę tekstu, Barbarę Michejdę-Pinno: wspomnień i notatek rodzinnych, wypowiedzi 

przyjaciół, korespondencji i notatek Zbigniewa Michejdy. Dzięki tej pomocy wyeliminowane 

zostały drobne nieścisłości, których nieskorygowanie obniżyłoby wartość tego artykułu jako 

ewentualnego źródła do poznawania dziejów nauki o informacji w Polsce.

Barbara Sosińska-Kalata

Warszawa, 14 maja 2005 r.



informacja naukowa informatyka, Polska, 20 w., 
Michejda Zbigniew (1930-2001),personalia, życie naukowe

BARBARA MICHEJDA-PINNO

ZBIGNIEW MICHEJDA I JEGO DZIAŁALNOŚĆ  
W POCZĄTKACH ROZWOJU INFORMACJI NAUKOWEJ 

I INFORMATYKI W POLSCE

Biografia Zbigniewa Michejdy, jednego z pionierów informacji nankowej w Polsce, inicjatora i 
współtwórcy pierwszego w Polsce Podyplomowego Stadium Informacji Naukowej na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz specjalizacji informacyjnej na studiach magisterskich w Instytucie 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW.

Nie mnie trzeba by pisać o moim bracie Zbigniewie, bo jest wiele osób, które mogły 

poznać go bliżej w wieku dojrzałym i bardzo wiele osób, które miały możność zetknąć się z 

nim w okolicznościach mi nieznanych. Zarówno w życiu prywatnym, jak i w swojej pracy 

zawodowej miał ogromnie dużo kontaktów z ludźmi, którzy zapewne mogliby o nim wiele 

powiedzieć. Był to człowiek ekspansywny, imający się w swoim życiu różnych spraw i 

różnych dziedzin wiedzy, sam zawsze gotowy do działania i przekazujący innym impulsy do 

działania, inspirujący swoje otoczenie. Tak złożoną postać, tak pełną ciągle nowych 

pomysłów i tak ruchliwą umysłowo, trudno jest opisać. W moich notatkach opierać się więc 

będę nie tylko na moich wspomnieniach, ale też zapiskach mojej Mamy, wypowiedziach 

przyjaciół, korespondencji, notatkach. Może dzięki temu sylwetka Jego stanie się pełniejsza i 

otrzyma choć część tej wielowymiarowości, która go cechowała.

Zbigniew Michejda pochodził z rodziny związanej od stuleci ze Śląskiem 

Cieszyńskim, która w XIX wieku zaznaczyła swój istotny wpływ na życie w tym regionie. 

Pokolenie Michejdów dojrzałe w końcu XIX wieku - pod panowaniem austriackim - wydało 

dwóch tytanów pracy i walki o polskość, którymi byli ks. pastor Franciszek Michejda z 

Nawsia, znany ze swojej szerokiej działalności na polu społecznym i narodowościowym i dr 

Jan Michejda, rzecznik polskiej sprawy w parlamencie wiedeńskim wybrany pierwszym 

burmistrzem miasta Cieszyna po upadku Austro-Węgier. Do pokolenia tego należał też ich



młodszy brat Jerzy, znany działacz polskiego ruchu pedagogicznego na tym terenie i trzej 

pozostali bracia Michejdowie.

Po odzyskaniu niepodległości Polski, kiedy wydawało się, że ludność Śląska 

Cieszyńskiego będzie mogła zbierać owoce pracy wielu oddanych działaczy polskich tej 

ziemi, nastąpił w 1919 r. podział dawnego piastowskiego Śląska Cieszyńskiego. Ojciec 

Zbigniewa, dr Władysław Michejda, należał do następnego pokolenia rodziny, które podobnie 

jak większość inteligencji polskiej- na skutek podziału Śląska Cieszyńskiego i utraty jego 

części przez Polskę w 1920 r. zmuszone było opuścić tereny pozostałe za Olzą, a potem 

wydało wielu działaczy społecznych i ludzi wielce zasłużonych dla kraju.. Po ukończeniu 

studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim ojciec Zbigniewa osiedlił się w 

Katowicach, gdzie prowadził kancelarię adwokacką. Przez wiele lat zajmował się tam pracą 

społeczno-polityczną związaną ze szczególnie trudną sytuacją prawną Ewangelickiego 

Kościoła Unijnego na Polskim Górnym Śląsku.. Już jako dojrzały człowiek ożenił się ze 

studentką historii Uniwersytetu Warszawskiego, Stefanią Marąuardtówną z Żyrardowa, która 

przerwała wtedy studia magisterskie i przeniosła się do Katowic. Związek ten był wyjątkowo 

szczęśliwy i trwały, a później, w czasie okupacji niemieckiej przeszedł najcięższe próby.

1 listopada 1930 r. przyszedł na świat Zbyszek, syn Stefanii i Władysława Michejdów. 

Chrzest jego odbył się kilka tygodni później u nas w domu i nie było to wynikiem snobizmu 

naszej rodziny, tylko wspomnianej już szczególnej sytuacji zaistniałej w Kościele 

ewangelickim na Górnym Śląsku, gdzie w wyniku samowoli niemieckich władz kościelnych 

polskie obrządki religijne zostały zabronione. Dzieciństwo Zbyszka było „sielskie, anielskie”. 

Miał ojca pdnego energii, kipiącego życiem i tryskającego humorem, oraz matkę wyciszoną, 

pełną powściągliwości, rozwagi i taktu. Cały ten świat runął nagle, bo przyszła druga wojna 

światowa, okupacja niemiecka i zaczęło się inne zupełnie życie.

Dom nasz w Katowicach został zarekwirowany przez Niemców, zamieszkaliśmy na 

wsi u rodziny ojca, w Ustroniu koło Cieszyna. Ojciec w 1940 roku wywieziony został do 

obozu koncentracyjnego w Dachau, potem zwolniony z obozu ukrywał się w górach. 

Aresztowanego powtórnie w początku 1943 r. - w obecności mojej i Zbyszka - zabrano do 

więzienia śledczego gestapo i nie zobaczyliśmy go już nigdy więcej. Jako członek ZWZ AK 

skazany został na śmierć za wystosowanie do rządu londyńskiego memoriału w sprawie 

przyszłych granic na Śląsku Cieszyńskim i rozstrzelany w Oświęcimiu w czasie egzekucji 29 

listopada 1943 r. Matka, aresztowana kilka dni po nim, przetrwała ciężkie więzienie śledcze 

gestapo w Mysłowicach - śląski odpowiednik więzienia przy ulicy Szucha w Warszawie -



obozy koncentracyjne w: Oświęcimiu, Ravensbriick i Neustadt Gleve i wycieńczona do 

granic ostateczności wróciła do domu po zakończeniu działań wojennych.

W historii rodziny, w faktach nie wszystkim dzisiaj znanych, zawarte są fragmenty 

historii naszego kraju, które niewątpliwie miały wpływ na późniejsze myślenie Zbyszka. 

Zachował w pamięci nie tylko liczne rozmowy z ojcem, który zwykł był traktować dzieci jak 

dorosłych i który poruszał z nimi różne istotne tematy dotyczące natury ludzkiej i społecznej, 

ale zachował też w pamięci cały ciąg przeżytych wydarzeń, które budziły wiele refleksji. Lata 

okupacji, jakkolwiek były latami trudnej nauki, były też latami gromadzenia ważnych 

doświadczeń. Warunki wojenne wyrabiały pomysłowość, stwarzały konieczność 

samodzielnego myślenia i działania. Śląsk należał do III Rzeszy, szkoły były wyłącznie 

niemieckie. Założenie Polaków na Śląsku w czasie okupacji było takie, żeby bez względu na 

język wykładowy czy nastawienie ideologiczne szkoły zapewnić dzieciom wykształcenie, 

gdyż kilkusetletnie panowanie austriackie na tym terenie dowiodło, że niezależnie od 

nacisków wywieranych przez szkołę narodowość trudno jest wykorzenić; wprost przeciwnie, 

wykształcenie pomagało w utwierdzaniu się własnych przekonań. O tym jednak, żeby się 

dostać do szkoły średniej - wobec Zbyszka pochodzącego z rodziny Michejdów i sytuacji, w 

jakiej znajdywali się jego rodzice - nie było w ogóle mowy. Po skończeniu szkoły 

powszechnej zaczął pracować w tartaku. Na szczęście obowiązki wychowania nas obojga 

spadły też częściowo na naszą starszą kuzynkę, Helenę Matulankę, doświadczoną 

nauczycielkę pełną wiedzy i esprit. Poza tym w domu wujostwa mnóstwo było polskich 

książek ukrywanych po różnych stryszkach. Była tam też wielka biblioteka techniczna 

naszego kuzyna Stanisława z czasów jego studiów politechnicznych i Zbyszek w wolnych 

chwilach lub też po nocach - mimo domowych zakazów - pochłaniał już wtedy literaturę 

naukową zarówno polską, jak i niemiecką.

Po przytłaczającej atmosferze okupacji koniec wojny był wielkim oddechem. Nie 

wrócił ojciec i tego braku niczym nie można było zastąpić, ale wróciła mama i bardzo 

dzielnie przyjęła na siebie wszelkie obowiązki utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci. 

Powrót do naszego domu w Katowicach okazał się niemożliwy, przenieśliśmy się do 

Cieszyna. Powiedzieć chyba można, że najlepsze lata Zbyszka młodości wiązały się z tym 

okresem. Cieszyn miał zawsze dobrą atmosferę do nauki, a gimnazjum i liceum 

matematyczno-przyrodnicze cieszące się dobrymi tradycjami obsadzone było zaraz po wojnie 

przez wielu wybitnych profesorów (tak się wówczas mówiło), związanych z nim jeszcze w 

okresie międzywojennym. W pierwszych latach po zakończeniu się wojny szkoła ta była 

oblężona przez głodnych wiedzy uczniów studiujących często w przyspieszonym trybie i



Zbyszek, wykazując się swoimi zainteresowaniami i wiedzą, dostał się do takiej klasy. Maturę 

zdał w 1947 roku, mając szesnaście i pół roku.

Politechnikę Gdańską wybrał sobie jako swoją uczelnię z powodu nieokreślonych 

bliżej sentymentów. Może dlatego, że tam przed wojną studiował jego kuzyn, może dlatego, 

że Gdańsk był symbolem nowej Polski z odzyskanymi miastami i szerszym dostępem do 

morza. Nie dostał się jednak za pierwszym razem i przez rok pracował w Cieszynie w znanej 

w Polsce fabryce sprzętu elektrycznego „Celma”. W tym czasie był też uczestnikiem kursów 

szybowcowych i kursów pilotażu w Aeroklubie Bielsko-Bialskim. Bardzo sobie ten sport 

szybowcowy chwalił. W oderwaniu się od ziemi i niespotykanej ciszy samotnego lotu 

znajdował ogromną przyjemność.

Studia na Politechnice Gdańskiej, rozpoczęte na jesieni 1948 r., były pierwszą oznaką 

zawodowych niepokojów Zbigniewa Michejdy - z Wydziału Elektrycznego przeniósł się na 

Wydział Łączności, a pod koniec studiów został asystentem w Zakładzie Fizyki. Jako student 

mieszkał w Domu Akademickim we Wrzeszczu na Biskupiej Górze w kompanii kolegów z 

cieszyńskiego gimnazjum. Jego warunki życiowe były więcej niż skromne, często walczył z 

głodem, jak wielu innych studentów. Marne stypendium zaledwie starczało na mieszkanie i 

książki i tylko dorywczo udawało mu się zarobić jakieś dodatkowe grosze. W tym czasie miał 

też poważny wypadek motocyklowy, z którego cudem tylko wyszedł cało. Pobyt w szpitalu 

chyba opóźnił ukończenie kilku kursów. W Gdańsku, podobnie jak w cieszyńskim 

gimnazjum, należał do chóru studenckiego, tam też zetknął się bliżej z muzyką symfoniczną. 

Było to dla niego wielkie i znaczące przeżycie, które w harmonijny sposób nałożyło się na 

jego dosyć wszechstronne przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie muzyki, 

wyniesione ze średniej szkoły muzycznej w Cieszynie. Śledził wszystkie wydarzenia 

muzyczne i wolał jeść na kolacje smażone winniczki znalezione w ogrodach Biskupiej Góry 

niż odmówić sobie radości chodzenia na koncerty.

Po ukończeniu studiów politechnicznych, w 1951 roku przeniósł się do Warszawy i 

jako inżynier zaczął pracować w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacyjnym przy ulicy 

Stalowej. Pracował tam przez dwa lata, ale wydaje się, że już wtedy nie mieścił się w ramach 

spraw technicznych telekomunikacji i że w tym okresie zaczęła się u niego faza 

wewnętrznych niepokojów zawodowych i poszukiwania dla siebie właściwego miejsca. 

Równolegle do swojej pracy rozpoczął studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego, koncentrując się na akustyce. Fascynował go jednak nie tylko mechanizm 

rozchodzenia się fal dźwiękowych, ale fascynowała go również sama muzyka. 

Współpracował ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Lutników, zajmował się technologią



drewna lutniczego. Partycypował w pracach Zakładu Teorii Muzyki Państwowej Wyższej 

Szkoły Muzycznej - wówczas jeszcze znajdującej się przy Alejach Ujazdowskich. Zajmował 

się sprawami nowej notacji muzycznej „Izomorf’ zaproponowanej przez Tadeusza Wójcika i 

Macieja Zalewskiego. Później prowadził wykłady w PWSM.

16 września 1954 r. w „Expressie Wieczornym” ukazał się artykuł o ogłoszonym 

poprzedniego dnia przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 

powszechnym konkursie na Akademię Muzyczną w Warszawie, która miała być pierwszym 

w Europie gmachem zbudowanym dla tego typu uczelni. Ziarno padło 

na podatny grunt. Zbyszek - pożyczając po drodze potrzebne 20 złotych - poszedł do zarządu 

SARP-u na Foksal po warunki konkursu i zaczął mobilizować wszystkich znajomych do 

pomocy w zmontowaniu zespołu architektów. Po chwilowo nieudanych próbach udało mu się 

nakłonić do tego przedsięwzięcia grupę młodych architektów: Witolda Benedeka, Staszka 

Niewiadomskiego i Władka Strumiłłę. Czasu było mało, termin nadsyłania prac mijał w 

połowie grudnia. Uzyskanie pierwszej nagrody w konkursie było dla Zbyszka wielkim 

sukcesem, tym bardziej, że uzasadnienie jej przyznania zespołowi trzech architektów i 

jednego akustyka było jedynym wśród nagrodzonych prac, w którym Sąd Konkursowy 

zwrócił uwagę między innymi na walory akustycznego rozwiązania projektu: dostosowane do 

otoczenia elewacje, „poprawne rzuty z wyraźnie przemyślanymi wymaganiami akustyki”. 

Szczegółowe omówienie projektu było również jedynym wśród wszystkich nadesłanych prac, 

które wydobywało sprawy akustyki: „Projekt poważnie przestudiowany pod względem 

akustycznym (zarówno sale koncertowe jak i klasy szkolne)”. Władek Strumiłło, wiele lat 

później powiedział o tej współpracy: „Ciekawe, że wśród ówczesnej mentalności, wśród tej 

całej szarzyzny mentalnej, zdarzały się takie niezwykłe przejawy myślenia. Zbyszek wniósł w 

nasz zespół nowy powiew, który wynikał z jego czytania czy innej wiedzy...”

Był to czas pierwszych oznak odwilży i w zamkniętym dotąd hermetycznie świecie 

nauki i kultury zaczęły się tworzyć szczeliny. Zbyszek miał szczęście przebywania w 

młodych środowiskach warszawskich ciekawych intelektualnie. Był wszędzie tam, gdzie coś 

ważnego się działo, otwarty na różne sprawy. Uczestniczył w organizowaniu Światowego 

Festiwalu Młodzieży, był na słynnym spotkaniu architektów w sprawie „ściany wschodniej”, 

chodził na dyskusje do Związku Literatów Polskich, do „Teatru na Tarczyńskiej” Mirona 

Białoszewskiego, do kina „Iluzjon” na pierwsze pokazy filmów Bunuela.

W 1954 r. pojechał do Suwałk, żeby zobaczyć zaćmienie słońca, bo tam było ono 

najpełniej widoczne. Zajmował się różnymi rzeczami i - jak powiedziała jedna z bliskich mu 

osób -  „wszystko do niego lgnęło, czym by się nie zajął”. Interesowała go matematyka i



fizyka, akustyka i muzyka, architektura i malarstwo, elektronika i informatyka, astronomia, 

filozofia, teoria nauk, bibliotekarstwo, dziedziny zbieżne i na styku, powiązane ze sobą i 

mniej powiązane, wiele rzeczy, z którymi miał szczęście się bliżej zetknąć.

Wszystko można było wykorzystać, wszystko było w jakiś sposób ważne, jedno 

uzupełniało drugie. Czytał dużo, wertował pisma, podkreśłał, zakreśłał. Gromadzenie 

wycinków prasowych stało się jego uboczną pasją aż do końca życia, miał ich pełne paki.

W łatach ł955-ł958 prace nad reałizacją budynku Akademii Muzycznej w Zakładzie 

Projektowania Gmachów Użyteczności Pubłicznej pochłaniały część Zbyszka czasu, ałe już 

wtedy zaczęły go pociągać sprawy, które później stały się najważniejszą domeną jego życia 

zawodowego, a mianowicie dokumentacja i informacja naukowa. W łatach 1954-1957 

pracował w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej, a później, wiatach 1957- 

1963, był kolejno: kierownikiem działów informacji naukowej w Instytucie Tełe- i Radio

technicznym, w Zakładzie Aparatów Matematycznych PAN i w Centrum Obliczeniowym 

PAN. Jako kierownik Ośrodka Informacji w ITR wychodził poza zwykłe zadania tego typu 

ośrodków. Widząc jego rolę szerzej niż zakładano to dotychczas, opracował schemat 

Międzyresortowego Ośrodka Dokumentacyjnego Elektryki (MODEl) i projekt utworzenia 

Głównej Biblioteki Branżowej Elektryki (GBBEl), która miała prowadzić centralną służbę 

dokumentacyjną, zorganizować sieć bibliotek fachowych, instruktaż w terenie, a poza ogólną 

informacją dokumentacyjną - podjąć między innymi „w ogóle nie rozpoczętą dotąd” 

informację patentową. Wiele prac prowadził równoległe i w 1959 r. był także zaangażowany 

w prace Zespołu powołanego przez Radę do Spraw Techniki dla opracowania projektu 

uchwały o organizacji sieci bibliotek fachowych i ośrodków dokumentacji naukowo- 

technicznej w resortach techniczno-gospodarczych.

Przełomem w życiu zawodowym Zbyszka było wejście w 1959 r. do Zakładu 

Aparatów Matematycznych Polskiej Akademii Nauk (ZAM). Dyrektorem Zakładu był 

wówczas Leon Łukaszewicz, dyrektorem Ośrodka Bibłiograficzno-Informacyjnego ZAM, 

Zygmunt Sawicki, pracowało tam wielu wybitnych matematyków. Jako kierownik Działu 

Informacji Naukowej Zbyszek opracował projekt organizacyjny Działu określając w nim dwa 

zasadnicze rodzaje zadań: po pierwsze - informacja dotycząca teoretycznych i technicznych 

aspektów aparatów matematycznych, dokumentowanie i upowszechnianie wyników prac 

badawczych prowadzonych w ZAM oraz panowanie nad życiem naukowym i technicznym w 

dziedzinie aparatów matematycznych i teorii automatyki; po drugie - prowadzenie prac 

badawczych z zakresu teorii i techniki selekcji, z zakresu lingwistyki matematycznej i 

konstruktywnej, a wreszcie - prace nad aparatami dostosowanymi do celów selekcji. W



swojej pracy wychodził poza codzienną rutynę i występował z różnymi propozycjami. „Pana 

Michejdę bardzo pozytywnie oceniam. Miał dużo - czasem oryginalnych - pomysłów. Był 

pełen chęci i wiedzy, miał wielkie umiejętności i talenty” - mówi obecnie profesor 

Łukaszewicz.

Po krótkim okresie, w którym zatrudniony był w Instytucie Podstawowych 

Problemów Techniki (IPPT), w roku 1961 został kierownikiem Działu Informacji Naukowej 

w Centrum Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk (CO PAN), które mieściło się w Pałacu 

Kultury. Centrum PAN-u było palcówką naukową dysponującą wówczas pierwszymi w 

Polsce maszynami matematycznymi, obecnie będącymi w powszechnym użyciu 

i nazywanymi komputerami. Prowadziło ono głównie prace w zakresie programowania 

maszyn matematycz-nych, w zakresie metod numerycznych oraz ekonometrii i prognoz 

ekonomicznych. Dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN 

był wówczas doc. dr Adam Wysocki. Tu zetknął się też Zbyszek z dr. Markiem Greniewskim, 

doc. Romualdem Marczyńskim, prof. dr. Władysławem Turskim, prof. dr. Mieczysławem 

Warmusem.

Jako kierownik Działu postulował rozwinięcie podstawowej działalności 

informacyjnej w ośrodkach dokumentacji i bibliotekach, a w związku z tym - konieczność 

podniesienia kwalifikacji pracowników dokumentacji i informacji oraz pracowników 

bibliotecznych. Zakładał konieczność prowadzenia działalności dokumentacyjnej centralnie 

we wspćJ:pracy z organizacjami międzynarodowymi oraz usprawnienie działalności 

informacyjnej poprzez zapoznanie placówek PAN z nowoczesnymi technikami i metodami 

dokumentacyjnymi. W założeniach pracy Działu zwracał uwagę na problem szkolenia kadr 

dokumentalistów z wyższym i ze średnim wykształceniem, co mogłoby być przeprowadzone 

na drodze podyplomowych studiów specjalistycznych lub też kursów specjalistycznych 

Polskiej Akademii Nauk. Charakterystyczne jest, że już na tym etapie jego działalności 

zawodowej pojawił się problem szkolenia pracowników informacji, do którego rozwiązania 

będzie później - na skalę krajową - przez wiele lat konsekwentnie prowadził.

„Zbyszek był połączeniem inżyniera, matematyka i naukowca. Interesował się 

różnymi sprawami, ale tu, w informacji naukowej był bezkonkurencyjny - wspomina Adam 

Bronisław Empacher. Był on w CO PAN organizatorem biblioteki. Na bibliotekę nie było 

miejsca, na meble nie było miejsca, ale on to przeforsował. Kazał zrobić szafy na korytarzu, 

pomiędzy tymi ogromnymi filarami, z których słynął Pałac Kultury. Otwierało się drzwi z 

korytarza i tam były książki! Była to jedna z najlepszych bibliotek w Polsce dla 

programistów. To było wielkie osiągnięcie. WC kazał przerobić na gabinet, tam było jego



biurko i telefon, tam się do niego chodziło na rozmowy, ale był niesłychanie zajęty... Zbyszek 

myślał o przygotowaniu kadry do pracy z komputerami, o przygotowaniu ludzi do nadejścia 

nowej ery. Był niezwykle dynamiczny. Nie, nie był „zadziorny”, on wiedział, co mówi i w 

swoich wypowiedziach był bardzo przekonywający, żywiołowy. Zajmował się zasadami 

komputeryzowania bibliotek, a na to nie było w Polsce przemysłu, warunków i pieniędzy. 

Zbyszek współtworzył klimat poszukiwań, ale działo się to w klimacie niedostatku. Byliśmy 

wtedy jak pierwsi chrześcijanie - było nas mało, ale byliśmy przejęci sprawą”.

Ze względu na swoje zaangażowanie w sprawy szkolenia w zakresie informacji 

naukowej i informatyki Zbyszek związał się w 1963 r. z Centralnym Ośrodkiem 

Doskonalenia Kadr Kierowniczych (CODDK), a później z Komitetem Nauki i Techniki 

(KNiT), gdzie został kierownikiem Wydziału Informacji (1963-1965). W związku z Uchwałą 

nr 400/61 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) w Sprawie Zabezpieczenia 

Warunków Rozwoju Krajowej Produkcji Cyfrowych Maszyn Matematycznych i Wdrożenia 

Elektronicznej Techniki Obliczeniowej do Praktyki Życia Gospodarczego, Nauki i Techniki 

złożył propozycję koordynacji działań dwóch ośrodków informacyjnych, które zajmowały się 

przedmiotową tematyką w ramach Polskiej Akademii Nauk - Działu Informacji Naukowej 

CO PAN oraz Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej i Wydawnictw IMM PAN - w 

celu usprawnienia działań w zakresie prac informacyjnych i szkoleniowych. Kontynuując 

prace związane z Uchwałą 400/61 wszedł do Komisji do Spraw Stosowania Metod 

Matematycznych w Planowaniu i Zarządzaniu Gospodarką Narodową przy Komitecie Nauki i 

Techniki wraz z mgr. Adamem Empacherem z ramienia Pełnomocnika Rządu d/s 

Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, mgr. inż. Tadeuszem Markowskim z ramienia 

Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej i inż. Dorotą 

Pawdzic z ramienia Instytutu Maszyn Matematycznych PAN (IMM PAN). Będąc w KNiT 

został także członkiem Zespołu d/s Katalogu Przemysłu Polskiego (KPP) i opracował wnioski 

w sprawie systemu jego klasyfikacji.

W latach 1963-1967 Zbyszek pracował w Centralnym Instytucie Informacji Naukowo- 

Technicznej i Ekonomicznej (CIINTE) początkowo jako kierownik Zakładu Badawczego, 

później Zakładu Wyposażenia Technicznego dla Potrzeb Informacji, Pracowni Teoretycznych 

Podstaw Mechanizacji, a wreszcie Pracowni Podstaw Informatyki. W CIINTE Zbyszek 

pracował między innymi nad: zagadnieniem ujednolicenia wyposażenia technicznego 

ośrodków informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej w kraju, problemami 

mechanizacji i automatyzacji procesów informacyjnych, językami algorytmicznymi procesów



informacyjnych. Wiele prac, programów, propozycji, sprawozdań, opracowywał wspólnie z 

innymi, w wielu wypadkach toczył boje o przeprowadzenie swoich koncepcji.

Z wieloma osobami się przyjaźnił, u wielu zaskarbił sobie podziw za pomysły i 

odwagę, niektórym się tymi pomysłami naraził. Nie sposób tu odtworzyć wszystkich jego 

kontaktów. Współpracował z Jędrzejem Bukowskim, Zbigniewem Staniszewskim, 

Olgierdem Ungurianem, Janem Woszczatyńskim. Z późniejszym okresem jego prac 

dotyczących głównie teoretycznych problemów informatyki łączą się też nazwiska: Bożenny 

Bojar, Stanisława Kalisiaka, Jadwigi Marchlewskiej, Ryszarda Pasia, Mikołaja Poletyło, 

Michała Tempczyka, Andrzeja Trybulca. W 1964 r. został członkiem Komisji d/s Stosowania 

Metod Matematycznych w Planowaniu i Zarządzaniu Gospodarką Narodową przy CIINTE. 

W 1966 r. wszedł do Polskiego Zespołu do Współpracy ze Stałą Grupą Roboczą d/s 

Informacji Naukowo-Technicznej RWPG i pracował nad ustaleniem optymalnych zasad 

współdziałania poszczególnych systemów informacyjnych państw członkowskich.

W 1971 r. CIINTE został przekształcony w dwie odrębne jednostki Instytut INTE z 

zadaniami badawczymi i rozwojowymi oraz w Centrum INTE, którego kompetencje łączyły 

się z zarządzaniem krajową siecią ośrodków informacji oraz koordynowaniem praktycznej 

działalności informacyjnej i współpracą międzynarodową Wśród pracowników, którzy 

rozpoczęli tam pracę już po odejściu Zbyszka można usłyszeć opinię, że „pan Michejda był 

ważną postacią w tym środowisku”, i że zasługiwał na uznanie zarówno od strony 

zawodowej, jak też jako osobowość. Ryszard Paś mówi o tym następująco: „Widzę Zbyszka 

jako nowatora, jako osobę, która swoimi umiejętnościami i wiedzą, chciała coś zrobić, coś 

ulepszyć, coś zmienić. Narażał się innym, ale każdy nowator burzy istniejący porządek i 

popada w konflikty. Wtedy wykluwa się nowa koncepcja. Zbyszek był zaangażowany w 

budowę czegoś dla kraju! Walczył o słuszne sprawy, ale napotykał na niezrozumienie, 

obojętność i niedobry czas. Ceniłem sobie jego odwagę i życzyłem mu jak najlepiej .”

W 1967 r. Zbigniwe Michejda przeszedł do Przemysłowego Instytutu Automatyki i 

Pomiarów, gdzie został kierownikiem Branżowego Ośrodka INTE i gdzie pracował do 1971 

r. Prowadził tam prace nad budową branżowego tezaurusa dokumentacyjnego i postulował 

utworzenie Krajowego Systemu Informacji w dziedzinie przetwarzania informacji, 

automatyki i pomiarów (KSI-PIAP). Postulował podjęcie badań nad językami 

informacyjnymi nadającymi się do opisywania coraz bardziej złożonych treści 

przekazywanych w dokumentach źródłowych, a także prac nad procesami wpisywania i 

odszukiwania informacji w celu dostosowania systemu do potrzeb maszyn cyfrowych. 

Równolegle prowadził prace nad tezaurusem dla Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego ((MPC) i



uczestniczył w posiedzeniach Resortowej Komisji Słownikowej. Wchodził też w skład Rady 

Organizacyjno-Technicznej d/s Centrum Przetwarzania Informacji Technicznej 

i Ekonomicznej (CPITE), gdzie współdziałał przy tworzeniu resortowego Systemu 

Automatycznego Gromadzenia i Odszukiwania Informacji (SAGO) dla Ministerstwa 

Przemysłu Ciężkiego i Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.

Działaniom Z. Michejdy towarzyszył niekłamany entuzjazm. Kiedy na seminarium w 

zakresie informacji i ochrony patentowej we Wrocławiu w 1966 r. stwierdzono, że istnieje 

potrzeba naukowej metody badań w zakresie zdolności patentowej w działalności 

informacyjnej, napisał: „Jestem szczęśliwy, że to zagadnienie jest rozpatrywane na wyższej 

uczelni, która wyłącznie umożliwia naukowe rozwiązywanie problemów. In hoc signo 

vinces!” Nic lepiej nie może wyrazić stosunku Zbyszka do swojej pracy, jak to bardzo 

osobiste określenie własnego stanu emocjonalnego. Podobnie zresztą myśleli inni ludzie w 

jego kręgu, o czym świadczy motto z Pisma Świętego (Mat. VI, 21), które wybrał sobie znany 

mu z konferencji RWPG i zaprzyjaźniony z nim Rosjanin, Julij Szrejder, do podarowanej mu 

broszurki o tezaurusach w informatyce i semantyce teoretycznej: Thesaurisate autem vobis 

thesauros in caelo... Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est cor tuum.

W połowie lat sześćdziesiątych stało się oczywiste, że przyszłość informacji w Polsce 

domaga się wyraźnego postawienia sprawy kształcenia pracowników informacji naukowej. 

Zbyszek w tym czasie miał wiele powiązań z Polską Akademią Nauk, Komitetem Nauki i 

Techniki, Centralnym Instytutem Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, 

Uniwersytetem Warszawskim, Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, zarówno 

poprzez liczne kontakty osobiste z pracownikami tych instytucji, jak też poprzez uczestnictwo 

w różnych komisjach, komitetach i zespołach specjalistycznych. Sprawa nauczania informacji 

na uczelniach wyższych coraz bardziej go pochłaniała i zaczął ją  poważnie drążyć.

W 1963 r. przeprowadzał rozmowy z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego prof 

Stanisławem Turskim i brał udział w posiedzeniach senatu UW poświęconych reformie 

uniwersyteckich studiów bibliotekoznawczych. W 1964 r. podjął w Ministerstwie Oświaty i 

Szkolnictwa Wyższego prace nad założeniami programu kształcenia uniwersyteckiego w 

zakresie informacji i dokumentacji naukowej i związanymi z tym zmianami w planie 

czteroletnich studiów bibliotekoznawczych. W tym samym roku rozpoczął wykłady w 

zakresie metod dokumentacji i informacji naukowej, najpierw w Katedrze 

Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym, a po zmianie statusu i nazwy Katedry - od 

1969 r. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym 

UW.



w  1966 r. złożył uzasadnienie celowości powołania Zakładu Lingwistyki Formałnej 

jako zakładu międzywydziałowego UW oraz projekt programu ramowego studiów 

podyplomowych w zakresie informacji. Dwa łata później, wraz z Tadeuszem Wójcikiem, 

złożył notatkę dla MOiSzW w sprawie możliwości utworzenia Studium Podyplomowego 

Informacji Naukowej (SPIN), w której określone zostały warunki konieczne do uruchomienia 

Studium. Prace nad utworzeniem Studium trwały przez kilka łat. W Komisji Organizacyjno- 

Programowej d/s Uniwersyteckich Studiów Podyplomowych w zakresie informacji naukowo- 

technicznej i ekonomicznej uczestniczyli: pracownicy dydaktyczni kierunku 

bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim - doc. Krystyna Remerowa - kierownik 

Katedry, doc. dr Anna Czekajewska-Jędrusik - dyrektor późniejszego IBIN UW i mgr Anna 

Sitarska oraz stali współpracownicy tego kierunku - z IINTE, Biblioteki Uniwersyteckiej w 

Warszawie oraz OIN PAN i PWN - doc. Zygmunt Majewski, prof. Jadwiga Marchlewska, 

doc. Adam Wysocki, mgr Hanna Zasadowa, dr Adam Bromberg, mgr Zenobiusz 

Tomaszewski. Istotną rolę w dalszych pracach nad uruchomieniem Studium odegrała doc. dr 

hab. Anna Czekajewska-Jędrusik. W lipcu 1968 r. formalnie powołane zostało Podyplomowe 

Studium Informacji Naukowej (PSIN) przy Uniwersytecie Warszawskim.

Powołanie PSIN UW do życia było w opinii Zbyszka ukoronowaniem jego 

długoletnich starań i zachodów w tym kierunku. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło wiele 

innych zaangażowanych w sprawę osób, rozumiejących konieczność prowadzenia w tym celu 

odpowiednich działań. W związku z powstaniem Studium podjęte zostały prace organizacyjne 

zmierzające do uruchomienia przede wszystkim jego działalności dydaktycznej, a później 

także przygotowania w zakresie prowadzenia prac badawczych. W tym czasie Zbyszek był w 

pełni oddany tej sprawie. Wystosowywał w tej sprawie cały szereg notatek, projektów, 

poprawek do projektów skierowanych do odpowiednich instancji, przeprowadzał wiele 

rozmów, uzgodnień i konferencji z rektorem UW prof dr. Zygmuntem Rybickim, 

przewodniczącym KNiT prof. dr. inż. Janem Kaczmarkiem, ministrem Oświaty i Szkolnictwa 

Wyższego prof dr. Henrykiem Jabłońskim. W 1968 r. opracował memoriał dotyczący 

uruchomienia Studium, a następnie założenia programowe Studium zawierające: określenie 

jego celów, warunków powstania, zakresu badań, programu i organizacji nauczania, 

koniecznych materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, wyposażenia laboratoriów, a 

wreszcie środków osobowych. Wraz z Tadeuszem Wójcikiem opracował również zadania 

Studium Podyplomowego Informatyki. W początku lat siedemdziesiątych brał udział w 

organizowaniu prac nad planami nauczania w zakresie przedmiotów ogólnych i dziedzin 

pokrewnych. Pierwszymi wykładowcami PSIN UW w zakresie przedmiotów



specjalistycznych byli oprócz Zbigniewa Michejdy: dr Mirosław Dąbrowski z CO PAN, dr 

Krystyna Wyczańska z ODIN PAN oraz z Instytutu INTE - prof. dr Jadwiga Marchlewska, 

mgr inż. Wojciech Piróg, mgr Józef Robowski, mgr inż. Olgierd Ungurian i dr Robert Zając. 

Studium stało się rzeczywistością.

Po powstaniu PSIN, w latach 1969-1974 Zbyszek związał się trwale z Uniwersytetem 

Warszawskim poprzez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (IBIN). Pracował 

nad kierunkami prac badawczych i działalności dydaktycznej oraz kształcenia kadr w zakresie 

informacji naukowej. Prowadził wykłady z zakresu teorii i technik dokumentacji i informacji. 

Równolegle do swojej pracy podstawowej podejmował cały szereg działań związanych 

z przyszłym rozwojem informacji naukowej w Polsce. W 1970 r. pracował nad materiałami 

dotyczącymi bibliotek i informacji w szkołach wyższych resortu Oświaty i Szkolnictwa 

Wyższego na gruncie tak zwanego „Raportu Rektorów” o stanie i potrzebach bibliotek 

polskich. Na ówczesnym etapie działalności w tym zakresie chodziło o to, żeby rozwój 

informacji w placówkach naukowych i szkołach wyższych stanowił część ogólnokrajowego 

systemu. W związku z tym w 1972 r. Zbyszek współpracował w przygotowaniu projektu 

programu rozwoju informacji w polskich placówkach naukowych w Ośrodku Informacji 

Naukowej Polskiej Akademii Nauk (OIN PAN, dawniej: ODIN PAN) z jego dyrektorem, dr. 

Bronisławem Ługowskim oraz wieloma innymi pracownikami tego Ośrodka - dr Krystyną 

Wyczańską,, mgr. Cezarym Dziadoszem, mgr. Andrzejem Kłosowskim, inż Kazimierzem 

Leskim, dr. Januszem Sachem. Była to próba oceny istniejącego stanu informacji w PAN i 

uczelniach wyższych, a także wynikające z niego: postulaty i wnioski, projekty aktów 

normatywnych oraz dezyderaty w dziedzinie wyposażenia sieci informacji naukowej w 

Polsce. „Zbyszek proponował system informacyjny na całą Polskę - powiedział Bronisław 

Ługowski. - Chciał przepchnąć sprawę, która była jasna jak słońce, ale było to trudne. 

Rozważaliśmy rozmaite koncepcje, ale się rozbijały... Wtedy były inne warunki, inne 

możliwości, można było wiele zrobić za grosze. Są to stracone lata, stracone pomysły”.

W ramach reformy uniwersyteckich studiów bibliotekoznawczych prowadził też 

wspólne działania z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem 

Wrocławskim. Interesował się usprawnieniem systemu informacji i przetwarzania informacji 

na UW i możliwością utworzenia organizacji typu amerykańskiej Research and Development 

Co. (RAND) afiliowanej przy Uniwersytecie. Zajmował się też koncepcją i projektem 

programu realizacji państwowego systemu informatycznego banków wiedzy zawodowej i 

ogólnej w zakresie informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej, tzw. ŚWIATOWID-a, 

ostatecznie nazwanego SINTO. W 1973 r. został członkiem Zespołu Dydaktyczno-



Wychowawczego Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przy Ministerstwie Nauki 

Szkolnictwa Wyższego i Techniki, który pod kierunkiem prof dr hab. Heleny Więckowskiej 

przygotował reformę programu studiów bibliotekoznawstwa. Doc. dr hab. Anna 

Czekajewska-Jędrusik powiedziała o nim kiedyś: „Uczestniczył we wszystkich naradach, 

zapraszano go na wszystkie konferencje. On zaraz sprawę całą ogarniał, sypał pomysłami, był 

niezast^iony w dawaniu świetnych rozwiązań”.

Zbyszek nie zasklepiał się w sprawach zawodowych. Uczestniczył w życiu swojego 

środowiska. Miał w Warszawie niezliczoną liczbę przyjaciół, był towarzyski, kurtuazyjny i 

pełen humoru. Brał udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, spotkać go można było z 

partyturą w ręku na koncercie w Filharmonii, na wykładzie prof Włodzimierza Zonna w 

Planetarium, na Międzynarodowych Targach Książki, w kinie na Krakowskim Przedmieściu, 

czytającego gazetę w Ogrodzie Saskim. Praca jednak absorbowała jego myśli, poświęcał jej 

dużo czasu. Wykłady swoje przygotowywał starannie, mówił klarownie, precyzyjnie, często 

dowcipnie. Miał bardzo dobry stosunek do studentów i wielu z nich potrafiło to docenić. Dr 

Aldona Gawęcka wspomina: „Zetknęłam się w swoim życiu zawodowym z panem 

Zbigniewem Michejdą. Zapamiętałam go, bo była to postać niezwykła. Wyróżniał się 

inteligencją, otwartością na świat i ludzi. Otwierał nam okno na świat. W Instytucie 

Bibliotekoznawstwa minęliśmy się. Rozpoczęłam pracę w 1982, a pan Zbigniew Michejda 

odszedł z Instytutu w 1974, ale duch jego wciąż jeszcze krążył wśród kolegów. Wspominano 

jego ciekawe pomysły dotyczące systemów informacji naukowej, jego poglądy na 

nowoczesną bibliotekę. Absolwenci Instytutu będący kiedyś jego studentami mówili, że był 

bezpośredni, nie stwarzał sztucznego dystansu, a jednocześnie potrafił wzbudzać szacunek i 

mimo częstych dyskusji przy kawie czy lampce wina nic nie tracił ze swego autorytetu. 

Wytwarzał pozytywny ferment tam, gdzie przebywał. Otoczenie zyskiwało wiele obcując z 

nim, pobudzał do intelektualnego wysiłku”.

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, równolegle do prac związanych z 

Uniwersytetem, zajmował się też innymi sprawami związanymi z rozwojem informacji. Brał 

udział w opiniowaniu projektu programu działalności informacyjnej w Polsce opracowanego 

przez Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (CINTE), uczestniczył w 

pracach nad rozwojem Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (IINTE), a 

także w pracach jego Rady Naukowej. Uczestniczył w pracach Zespołu Metodycznego d/s 

Informacji Naukowej przy ODESf PAN. Otrzymał nagrodę Komitetu Nauki i Techniki (1970) 

za udział w realizacji pracy Ocena możliwości tworzenia automatycznych systemów 

informacyjnych. Partycypował w posiedzeniach dotyczących utworzenia i organizacji studiów



w zakresie zarządzania gospodarką narodową (Studia Zarządzania i Administracji 

Gospodarczej SZAG) przy Instytucie Nauk Ekonomicznych UW, był członkiem Komisji 

Informatyki przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) 

i uczestniczył w pracach nad programem jego działania. Zajmował się też rozwojem 

wojewódzkich ośrodków informacji naukowo-technicznej w Szczecinie i Wrocławiu.

Kiedy w 1971 r. decyzją KNiT powołany został zespół do spraw koordynacji w kraju 

zagadnień wynikających z propozycji przystąpienia Polski do Światowego Systemu 

Informacji Naukowej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i 

Kultury - UNESCO/UNISIST - Zbyszek wziął udział w pierwszych posiedzeniach Zespołu i 

w opracowywaniu propozycji w zakresie współpracy Polski z UNISIST wraz z Janem 

Komarem, dyrektorem IINTE Edmundem Szubertem oraz Janem Woszczatyńskim z KNiT. 

Ponieważ koncepcja światowego systemu informacji naukowej powstała ze względu na 

wielki skok w rozwoju nauki i badań naukowych, przyrastanie literatury naukowej i 

technicznej, liczbę ośrodków naukowych, różnorodność języków i powstający na tle tych 

zjawisk problem łączności pomiędzy naukowcami, uczestnictwo Polski w tym systemie 

uznano za istotne.

W 1972 r. Zbyszek wszedł do zespołu roboczego Państwowego Systemu 

Informatycznego Informacji Naukowej, Technicznej, Ekonomicznmej i Politycznej 

ŚWIATOWID, powołanego do życia w tym samym roku zarządzeniem dyrektora Ośrodka 

Badawczo-Rozwojowego Informatyki (OBRI), inż. Jana Bursche. Do zespołu weszli 

pierwotnie także: mgr Jan Bobrowski, mgr Zbigniew Gregorczyk, mgr Janusz Gwiazda, dr 

Stanisław Nelken, później również prof dr Juliusz Kulikowski, mgr Janusz Szminda, dr 

Henryk Sawoniak, prof dr Andrzej Straszak, dr Michał Tempczyk, dr Krystyna Wyczańska, 

doc. dr Adam Wysocki. System ten miał obejmować programowanie, planowanie i kontrolę 

wyszukiwania informacji z punktu widzenia potrzeb gospodarki i państwa. W latach 1974- 

1976, ostatnich latach swojego pobytu w Polsce, Zbyszek był kierownikiem pozawydziałowej 

Pracowni Systemów Informacyjnych „Uniwars” Uniwersytetu Warszawskiego, w którym 

dzięki staraniom Zbyszka zainstalowano pierwszy na UW egzemplarz mikrokomputera K202 

- polskiego konstruktora mgr. Jacka Karpińskiego.

Równolegle do tych prac prowadził działalność dydaktyczną w różnych dziedzinach. 

Uczestniczył w opracowywaniu programów kursów doskonalących w zakresie informacji 

naukowej i wygłaszał wykłady dla pracowników informacji w CODKK, ODIN PAN, 

CIINTE, na Politechnice Wrocławskiej i w innych instytucjach. W 1972 r. wygłosił referat 

Wiedza, nauka, informacja na kursach UNESCO w Katowicach, w 1974 r. referat



Automatyka procesów informacyjnych - nadzieje i pułapki na konferencji „Informatyka w 

informacji” zorganizowanej przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT) w Poznaniu. 

Współpracował ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (SBP), gdzie w czasie 

konwersatorium w Pałacu Lubomirskich w 1974 r. mówił o Inżynierskich tendencjach 

ewolucyjnych bibliotekoznawstwa, powstawaniu informatyki jako dyscypliny wiedzy 

teoretycznej i technicznej oraz konsekwencjach tych faktów dla nauczania uniwersyteckiego.

W ciągu swojej długoletniej pracy w dziedzinie informacji naukowej uczestniczył w 

różnych wydarzeniach międzynarodowych o charakterze szkoleniowym i roboczym. W 1961 

roku brał udział w kursie International Business Machines (IBM) w Sindelfmgen w 

Niemczech (Diploma), w 1964 r. był wydelegowany z ramienia KNiT na stypendium United 

Nations Economic Comission for Europę Technical Assistance Office w Wielkiej Brytanii 

(Certificate of Completion - Batelle Memoriał Institute), w 1970 - był na kursach informacji 

naukowej w Moskwie zorganizowanych przez centralny instytut informacji YINITI. W latach 

1965-1970 wyjeżdżał do Moskwy, Bukaresztu i Leningradu na konferencje poświęcone 

informacji naukowej w ramach RWPG. Był członkiem Komitetu Mechanicznego 

Gromadzenia i Wyszukiwania Międzynarodowej Federacji Dokumentacji (Federation 

Internationale de Documentation, Committee for Mechanized Storage and Retrieval - 

FID/MSR) z ramienia CIINTE (1963), członkiem polskiej delegacji na XXX Konferencję 

FID w Hadze (1964), członkiem Polskiego Zespołu d/s FID (1964-1967), uczestniczył w 

konferencji FID w Rzymie poświęconej szkoleniu w pracy informacyjnej (1971). Brał udział 

w konferencji Institute for Scientific Information (ISI) w Filadelfii i Waszyngtonie (1974).

Pisał artykuły publicystyczne w prasie codziennej i w tygodnikach na różne tematy: 

historii, teorii i upowszechniania muzyki, postępu w technice, bibliotekarstwa i bibliotek 

naukowych. W 1955 r. napisał dużą niepublikowaną pracę Własności rezonansowe drewna 

lutniczego i ich zależność od czynników technologicznych, później pracę specjalistyczną z 

zakresu informacji Aparat pojąciowy teorii informacji oraz artykuł Informacja naukowa - 

choroba wieku dziecięcego czy kryzys ideil opublikowaną w „Podstawowych Problemach 

Współczesnej Techniki” (t.l6 1972 s. 279-286).. Tłumaczył z języków obcych prace z 

zakresu muzyki i informatyki. Był recenzentem i opiniodawcą różnych prac dotyczących 

informatyki, maszyn matematycznych, systemów informacyjnych i temu podobne. Znał 

biegle język angielski, niemiecki i rosyjski w mowie i w piśmie - na konferencjach RWPG w 

Związku Radzieckim robił notatki odręczne grażdanką. Należał do Stowarzyszenia Polskich 

Artystów Lutników, Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa 

Cybernetycznego.



Po swoim wyjeździć z Polski do Wielkiej Brytanii w 1976 r. związał się pierwotnie z 

Association of Special Libraries and Information Bureau (ASLIB), później prowadził 

niezależne biuro brokerskie. W Londynie miał wiele kontaktów z Polakami przyjeżdżającymi 

tam na stypendia, wyjazdy służbowe, czy też prywatnie. Sam będąc w trudnych raczej 

warunkach, wielu osobom pomagał we wszelki możliwy sposób. Jednak z upływem lat 

zrywał stopniowo wszystkie mosty z Polską zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. 

Rezydował w małych podlondyńskich miejscowościach, których atmosfera była mu bliska. 

Pod koniec swojego życia myślami wracał do Polski, odżyło w nim przywiązanie do miasta 

swojej młodości. Zaczął skupować silesiana w londyńskich antykwariatach, dociekać w 

archiwach spraw związanych z pracą konspiracyjną swojego ojca w czasie drugiej wojny 

światowej, a dotyczącą przyszłości politycznej Zaolzia. Nawiązał dawne i nowe kontakty z 

Cieszynem, interesował się życiem kulturalnym tego miasta, działalnością Polaków na Śląsku 

za Olzą, przyjeżdżał tam w związku z różnymi wydarzeniami, snuł plany na przyszłość, 

obiecywał sobie wyprawy w góry. Zmarł nagle na atak serca 25 lutego 2001 r. w Laughton 

koło Londynu, w hrabstwie Essex, które darzył szczególnym sentymentem.

Od tamtych lat, w których Zbyszek prowadził w Polsce intensywną działalność 

zawodową, w dziedzinie informacji i informatyki nastąpiły w świecie radykalne zmiany. 

Ówczesne innowacje, koncepcje i batalie stały się dzisiaj przeszłością. Istniało jednak coś w 

klimacie tamtych czasów, w klimacie poszukiwań i dążeń, co było konstruktywne i 

wartościowe i do czego należałoby wrócić. Idąc śladem tej myśli prof. dr Andrzej Straszak, 

z którym Zbyszek współpracował w systemie ŚWIATOWID, powiedział niedawno, że trzeba 

o tym napisać: „Trzeba te sprawy odświeżyć. Teraz jest inna sytuacja. Brakuje nam takich 

ludzi jak Michejda, zorientowanych na idee”. Rzeczywiście, w dojrzałej młodości Zbyszka 

„górnej i chmurnej” był zryw i poświęcenie, zaangażowanie i przekonanie o konieczności 

działania na rzecz wspólnej sprawy, entuzjazm i romantyka, jakich dzisiaj nie często się 

spotyka. Ale trzeba tu jeszcze powiedzieć więcej. W jego młodości - podobnie jak i w jego 

dzieciństwie, a później w jego wieku męskim - zawarte są także fragmenty naszej polskiej 

historii, których nie można przekreślić, i które zasługują na uwagę w imię naszej kultury i 

naszej przyszłości.
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INNOWATOR

Tekst poświęcony mgr. inż. Zbigniewowi Michejdzie, jednemn z pionierów informacji nankowej 
w Polsce, współtwórcy państwowego systemu informacji naukowo-techiucznej i ekonomicznej.

Kiedy przywołuję w pamięci postać inż. Zbigniewa Michejdy -  rysuje się on dla mnie 

przede wszystkim jako innowator, jako postać dynamiczna dążąca do zmieniania, ulepszania i 

poprawiania zastanego świata. Pisząc o Nim nie można nie wspomnieć, szczególnie 

młodszym czytelnikom, o tle -  to jest o czasach, w których żył i o ludziach, z którymi 

wypadło mu współdziałać.

Lata tzw. zimnej wojny były na całym świecie okresem wielkiej rywalizacji w sferach 

gospodarki, nauki i techniki. Towarzyszył jej wzrost zapotrzebowania na informację naukową 

i techniczną. Zaistniała więc potrzeba rozszerzania prac informacyjnych poza humanistykę, 

która była ich naturalną kolebką. W rozwiniętych państwach powstawały systemy informacji 

naukowej i technicznej (później i ekonomicznej), które stawały się narzędziami tych państw 

w ich rywalizacji gospodarczej. Rozszerzał się zakres tematyczny prowadzonych przez 

systemy prac -  wychodząc od techniki i nauk ścisłych -  zaczęły obejmować ekonomię i różne 

nauki społeczne. Zwiększała się ilość informacji w źródłach pochodnych, co pozwalało na 

lepszy wybór źródeł potrzebnych. Rosło szybko zapotrzebowanie na różnorodne produkty 

prac informacyjnych.

W tym burzliwym i pełnym zmian okresie powstawać zaczyna w PRL-u państwowy 

system informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej (od połowy wieku). Oparto go o 

branżowe instytuty naukowo-badawcze, wykorzystując bardzo skromne przedwojenne 

doświadczenie oraz najnowszy dorobek bibliotekarzy i bibliografów. Ten ostatni z uwagi na



odmienność tematyki, postaci dokumentów źródłowych oraz odmienność potrzeb, tylko w 

niewielkim stopniu mógł zostać wykorzystany.

Pojawił się więc problem zbudowania systemu w skali państwa -  dla jego gospodarki, 

nauki i techniki -  wraz z wielością problemów: teoretycznych, metodologicznych, 

organizacyjnych, kadrowych itp. Te ostatnie zwłaszcza bywały czasami najtrudniejsze. W 

powstających służbach INTE cenna stawała się każda nowa myśl, każde twórcze podejście. 

W tym to właśnie czasie w służbach informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej 

rozpoczynał pracę mgr inż. Z. Michejda.

Innowatorzy, w każdej dziedzinie, często popadają w konflikty z tymi, którzy odrzucają 

nowe, którzy chcieliby żyć spokojnie, wygodnie, bez dodatkowych kłopotów, które są 

wynikiem zmian czy ulepszeń. Weźmy np. problem specjalizacji. Doskonalenie dokumentów 

pochodnych to nie tylko powiększanie objętości tekstu o źródłach. Jest to wydobywanie ze 

źródeł tego wszystkiego, co ma wartość oraz wszechstronna ocena tychże wydobytych treści. 

W pracach tych rozpoczęła torować sobie drogę myśl, że ze źródła -  opracowanego przez 

specjalistów -  dokument pochodny powinien również sporządzać specjalista. Stąd krok do 

wniosku, że w służbach INTE powinni pracować wysokiej klasy specjaliści -  znający techniki 

informacyjne. Na marginesie -  w USA uczelnie przygotowują specjalność: inżynier- 

bibliotekarz. Takim właśnie rodzimym specjalistą, o dwu specjalnościach, był Zbyszek 

Michejda.

Coraz częściej zaczęli pojawiać się i tacy odbiorcy prac systemów INTE, którym trzeba 

było ułatwiać nie tylko wybór źródeł informacji, ale również i tacy, którzy bez pomocy służb 

informacji nie byli w stanie w ogóle z tych źródeł korzystać, np. kierownicy wysokich 

szczebli w każdej w zasadzie dziedzinie i sterujący każdymi w zasadzie działaniami. 

Występowały bowiem bariery: czasu, języka, rozsiewu tematycznego i przestrzennego, 

objętości, wąskiej specjalności i inne. Nie było dla nich gotowych źródeł informacji o 

odpowiednich walorach. Trzeba je było tworzyć w oparciu o znajomość ich potrzeb, z cząstek 

istniejącej wiedzy.

Pod koniec ubiegłego stulecia do prac informacyjnych zaczęły gwałtownie wkraczać: 

technika elektroniczna i technika teleprzekazu. Znakomicie rozszerzyły one możliwości 

poszukiwań źródeł informacji i ich pozyskiwania -  praktycznie z całego świata.

Proces informacji rozwijał się od informacji o źródłach do informacji o problemach (w 

formie analityczno-syntetycznej). Towarzyszyły mu surowe wymagania wyboru źródeł, 

oceny ich prawdziwości i wartości. Powstała i utrwaliła się nie tylko zasada specjalizacji, ale i 

potrzeba wzbogacania problemów informacyjnych o inne niż wąskotechniczne ujęcie, np.



skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, a nawet klimatyczne, jeśli miały one istotny 

wpływ na rozwój prezentowanego problemu.

W czasie budowania sieci informacji -  służącej do pozyskiwania przez naukę, technikę i 

gospodarkę krajową -  naukowo-technicznych i ekonomicznych osiągnięć świata -  bardzo 

cenna dla kraju stała się wiedza i doświadczenie osób umiejących i chcących ją  zastosować. 

Myślę tu o zaangażowaniu się w budowanie sieci -  o czym świadczyła praca i twórcza myśl 

mgr. inż. Z. Michejdy przy budowaniu państwowego systemu INTE.

Był to okres wielkich zmian w poglądach na prace informacyjne, na nośniki, systemy, a 

przede wszystkim zmian w postawach ludzi. W tym to czasie wielkich przemian, w okresie 

budowania nowego -  zaczął pracę w sieci mgr inż. Zbigniew Michejda wnosząc swój 

dynamizm, swoją głęboką znajomość i narzędzi pracy i środowiska odbiorców.

W każdej dziedzinie „nowe” toruje sobie drogę z trudnościami, które czasami nie łatwo 

jest pokonywać. Pionierami są wtedy tacy nowatorzy jak Zbyszek Michejda.

Pamiętam „gorące” zebrania zawodowe pracowników sieci ESfTE, na których Z. 

Michejda z pasją występował w obronie nowego. Pamiętam, jak na tych zebraniach, panie w 

słusznym już wieku z równie młodzieńczą pasją spierały się o miejsce kropki czy przecinka w 

opisie dokumentu. Pamiętam spacery ze Zbyszkiem w alei Niepodległości, w czasie których 

dyskutowaliśmy gorąco problemy sieci. On -  inżynier -  preferował wykorzystywanie 

najnowszej techniki komputerowej do ich rozwiązywania. Ja -  socjolog i ekonomista -  

reprezentowałem potrzeby odbiorców. Mimo tak różnych -  ukształtowanych przez 

dyscypliny poglądów -  znajdowaliśmy wspólny język.

Dziś, po latach, ocenić mogę, jak wielką wartością społeczną i zawodową były te 

„spory”, te „różne punkty widzenia”, to bezinteresowne zaangażowanie się w rozwiązywanie 

nietypowych problemów, które stawały wówczas przed siecią. Obaj nie docenialiśmy jednak 

potęgi biurokracji i jej chęci do spokojnego, bezkonfliktowego przetrwania -  do drzemania. A 

gdy sen był przerywany -  wówczas częściej „obrywał” Zbyszek.

Wydaje się, że społeczne i polityczne warunki, w jakich wypadło mu działać, nie 

stwarzały dostatecznych możliwości dla realizacji myśli i temperamentu Zbyszka -  

„nowatora” i pasjonata. Nie stwarzały dostatecznych warunków do wykorzystywania 

osiągnięć wiedzy światowej w naszym kraju. Mgr inż. Zbigniew Michejda pozostanie w mej 

pamięci jako dynamiczny pionier, jako nowator, jako niespokojny „dobry duch”. Oby 

podobnych mu państwo nasze miało jak najwięcej.
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GENTLEMAN

Wspomnienie o Zbigniewie Michejdzie, pionierze informacji naukowej w Polsce, współtwórcy 
pierwszego Podyplomowego Studium Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcy, 
koledze, przyjacielu, człowieku...

Kiedy w październiku 1969 r., jako stosunkowo świeżo dyplomowany przez mego 

Mistrza, Profesora Zdzisława Liberę, magister filologii polskiej Uniwersytetu 

Warszawskiego, zostałem zatrudniony w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej macierzystej Alma Mater jako asystent, znalazłem się w zespole mocno 

zróżnicowanym, choć w zasadzie humanistycznym, w którym obok historyków, filozofów i 

filologów, przeważali już absolwenci rodzimego bibliotekoznawstwa. Jak się okazało, zespół 

etatowy był też całkowicie sfeminizowany, a ja byłem jedynym mężczyzną. Zatem ze 

zrozumiałym zainteresowaniem i niekłamaną nadzieją powitałem dokooptowanych w ciągu 

roku akademickiego do grona pracowników panów Andrzeja Skrzypczaka i Zbigniewa 

Michejdę. Andrzeja znałem dobrze już od dawna jako kolegę ze studiów mojej żony, z 

którym byłem dosyć zżyty przez cały okres studiów, natomiast postać zupełnie dotąd 

nieznanego inżyniera Michejdy była dla nas całkowitą tabula rasa i budziła oczywiste w tej 

sytuacji zaciekawienie, niewolne od równie zrozumiałej obawy, jakim ten starszy od nas o lat 

kilkanaście inżynier z IINTE, przechodzący stamtąd do nowo tworzonego Podyplomowego 

Studium Informacji Naukowej UW okaże się kolegą, jak zaadaptuje się w tak 

zhumanizowanym środowisku, a przede wszystkim jakim jest człowiekiem, jakim poglądom 

hołduje i jakie wyznaje wartości. Trzeba pamiętać, że wówczas - w 1970 r. - była to kwestia 

bynajmniej nieobojętna. Zbyszek szybko zdobył nasze pełne zaufanie i całkowitą sympatię, 

okazując się człowiekiem otwartym, o szerokich horyzontach myślowych, o śmiałych, 

odważnie i jasno głoszonych poglądach, wybitnej inteligencji i rozległej wiedzy. Mądrym i
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oczytanym, dobrze znającym języki obce, równie wrażliwym na problemy innych ludzi, jak i 

na sztukę a zwłaszcza muzykę, będąc wytrawnym melomanem

Przede wszystkim jednak okazał się być człowiekiem niezwykłe sympatycznym, miłym 

i życzłiwym łudziom, od którego emanowało ciepło i osobista kułtura. Właśnie prawdziwa, 

zniewałająca wprost kułtura była rzeczywistą diferentia specifica tego -  jak się nam 

niesłusznie wydawało -  pozornie niezhumanizowanego inżyniera. Kultura głęboka i 

naturałna, niejako bezwiednie oczywista, wynikająca z wielopokołeniowej tradycji domu 

rodzinnego Michejdów, tradycji ewangełickiej i patriotycznej, żywej a niełatwej, korzeniami 

tkwiącej we wspaniałej Ziemi Cieszyńskiej. Kultura wyrażająca się na każdym kroku życia 

codziennego, w elegancji i staranności stroju, pozornie swobodnego i niewyszukanego, w 

sposobie prowadzenia zarówno zwykłej, koleżeńskiej rozmowy, jak i żarliwej, 

zaangażowanej dyskusji, tak na forum prywatnym, jak i publicznym, wynikającym z 

apriorycznego szacunku dla interlokutora, niezależnie od sensu jego wypowiedzi i jakości 

argumentacji. Zbyszek potrafił przekonać rozmówcę do przyjęcia jego zdania w sposób 

naturałny, niemał niezauważałny, opierając je na trafności własnych sądów, jasności i 

rzetełności ich przedstawienia i łogice uzasadnienia, a nie na wykazywaniu niewłaściwości 

rozumowania czy tym bardziej jakiejkołwiek niższości połemisty. Poglądy swoje wygłaszał 

jasno i otwarcie, rzeczowo i łogicznie argumentując, żywą i dobrą, niewyszukaną a staranną 

połszczyzną, dbając o czystą dykcję i poprawną intonację, a także właściwe, zarówno 

fonetycznie, jak i semantycznie, akcentowanie. Dlatego też każdy liczył się z jego zdaniem 

bardzo, nie zawsze nawet zgadzając się z meritum wypowiedzi, będąc przekonanym, iż każda 

kwestia Michejdy jest cenna i trafna merytorycznie, niewątpliwa i poprawna logicznie, a 

ładna językowo, każda zatem wypowiedź inżyniera Zbigniewa Michejdy na zebraniach czy 

seminariach naukowych była przez nasz zespół humanistów bardzo oczekiwana i 

przyjmowana z prawdziwym zaciekawieniem

Uwzgłędniając niewątpłiwą rozbieżność i pozorną nieprzystawałność naszych 

specjałności i zainteresowań naukowych, wydawałoby się, że więcej będzie nas dziełić niż 

łączyć. On -  inżynier ełektronik, specjałista od rodzącej się wówczas informatyki, 

zafascynowany nowoczesnością i futurystyką; ja -  połonista i bibłiofił, wiełbiący tradycję i 

historię, poruszający się wśród starych książek i dzieł sztuki. Dziełiła nas też różnica wieku - 

piętnaście łat na tym etapie życia to naprawdę niemało, różnice wyznania - choć rozbieżności 

między jego ewangełickim protestantyzmem a moim katołicyzmem można by w owym czasie 

sprowadzić już głównie do mniej istotnych przyzwyczajeń obrządkowych, a nie 

fundamentałnych pryncypiów teołogicznych oraz różnice w tradycji pochodzenia -  u Zbyszka



cieszyńskiego o odległych korzeniach szkocko-iryj skich, u mnie warszawskiego o korzeniach 

inflandzko-nadreńskich. Jednakże te pozornie niemal krańcowe odrębności okazały się mało 

istotne wobec tego, co szybko stało się naszym wspólnym językiem i rzeczywistą płaszczyzną 

trwałego porozumienia.

Łącznikiem między nami okazała się właśnie kultura, umiłowanie piękna i tradycji, 

jakości i dobra, właściwych wartości i jedności zasadniczych poglądów. Pamiętam dobrze 

nasze dysputy filozoficzne, rozważania nigdy nierozstrzygnięte nad wyższością kultury i 

tradycji angielskiej, której piewcą był Zbyszek, wobec preferowanej przeze mnie kultury 

francuskiej i ich wpływu na kulturę polską, pamiętam liczne dyskusje związane z istotnymi 

intelektualnie lub artystycznie wystawami, koncertami, spektaklami czy filmami. Ale też 

rozmowy o nalewkach i winach oraz pełen znawstwa wykład Zbyszka o rodzajach i 

gatunkach whisky, o wyższości malt nad hlended. To wtedy właśnie poznałem zalety tego 

trunku w jego dobrym wydaniu, na długi czas głównie zresztą teoretycznie, gdyż w 

siermiężnym PRL-u lat siedemdziesiątych zdobycie prawdziwej szkockiej było niezwykłym 

rarytasem, a o słuszności Zbyszkowych preferencji w tym zakresie przekonałem się dużo 

później -  cóż, do dojrzałej whisky trzeba dojrzałego mężczyzny i konesera! Naturę 

eleganckiego znawcy wyrażały także pochwały tweedu i sztruksu, spory o właściwy sposób 

wiązania krawata -  Zbyszek tradycyjnie preferował wydłużony angielski, ja szerszy włoski -  

czy stosowanie i jakość spinek do mankietów.

Szybko też połączyła nas nić wzajemnego, rzeczywistego zrozumienia i sympatii, która 

z czasem nabrała cech - ośmielę się tak to określić -  przyjaźni, choć z mojej strony głównie 

opartej na niekłamanym podziwie i szczerej atencji wobec starszego, doświadczonego i 

wybitnego kolegi. Łączyła nas także głęboka wiara w człowieka, w lepsze jutro, w istotny 

sens tego, co robimy i sprzeciw wobec tego, co podłe, niskie i nikczemne oraz to, że „nam się 

zawsze chciało chcieć”. Nie chcieliśmy nie zauważać zła, choćby na najbliższym nam 

podwórku, nie potrafiliśmy pozostawać obojętni wobec otaczającej zewsząd głupoty i 

nieprawości, choć nieraz niemało nas taka postawa kosztowała.

Pierwszym „poletkiem doświadczalnym”, na którym postawa ta ujawniła się w naszej 

współpracy było Koło Naukowe Studentów Bibliotekoznawstwa, którego byłem wówczas 

opiekunem naukowym, a Zbyszek popierał podjęte przez nie działania swoją wiedzą, 

doświadczeniem i autorytetem, choć główne kierunki zainteresowań Koła nastawione były na 

księgoznawstwo, zwłaszcza w aspekcie historii książki i jej estetyki, znajdując zasadniczy 

wyraz w serii obozów naukowych Koła na terenie ponad stu parafii Łemkowszczyzny, 

w czasie których rejestrowano i katalogowano stare druki na tym terenie. Zbyszek zawsze



zafascynowany historią i krajoznawczymi walorami Polski niejednokrotnie doradzał trasy i 

miejsca, korygował zamierzenia, podpowiadał nie uświadamiane wcześniej zadania i 

możłiwości, pomagał w zdobywaniu i przechowywaniu niezbędnego sprzętu obozowego, co 

wobec stałej ciasnoty łokałowej Instytutu było probłemem niebagatelnym, był zawsze tym, do 

którego mogłem się zwrócić o pomoc i radę z probłemami Koła.

Chcąc przybłiżyć kołegom z Instytutu - mającym zająć się dziedziną informacji 

naukowej - komputer, jego możliwości i zastosowania oraz problemy jego programowania 

zorganizował inżynier Michejda kurs komputerowy na wysokim poziomie w oparciu o jedyne 

wówczas dostępne w Centrum Obliczeniowym UW maszyny liczące -  bo tak się wówczas 

nazywało komputery -  typu Odra, będące wiełkości sporego, piszczącego i trzeszczącego 

regału i działające na zasadzie wirujących dysków taśmy magnetycznej, uruchamianej 

perforowanym w systemie zero-jedynkowym paskiem taśmy papierowej. Namówiony przez 

Zbyszka stałem się jako jedyny humanista w tym gronie słuchaczem i uczestnikiem tego 

pierwszego kursu komputerowego w naszym Instytucie obok takich wybitnych tuzów 

matematyczno-informatycznych, jak między innymi: Marta Grabowska, Michał Tempczyk 

czy Janusz Korwin-Mikke, dla sprawdzenia, czy humanista jest w stanie pojąć „czym to się 

je”. Dzięki osobowości Zbyszka okazała się być to potrawa całkiem strawna, choć przy tych 

parametrach samej maszyny łiczącej raczej, wobec nieprzystosowania konsumenta, niezbyt 

smaczna.

Miarą otwartości Zbyszka na innych i ich rzeczywiste problemy, a także miarą 

fascynacji, jaką potrafił wzbudzić swoją postawą u innych pozostanie dla mnie zawsze 

niezapomniana wizyta w gościnnym domu Zbyszka wraz z grupą studentów 

bibliotekoznawstwa z Leningradzkiego Instytutu Kultury. Była to pierwsza grupa 

zagranicznych studentów radzieckich, przebywających u nas w ramach wymiennych praktyk 

zawodowych studentów naszych Instytutów. Trzeba powiedzieć jasno, że byłi to studenci 

szczegółnie starannie wysełekcjonowani, zarówno pod względem intelektualnym i wyników 

nauczania, jak i indoktrynacji ideologiczno-politycznej. Zajmowaliśmy się nimi wraz z moją 

żoną jako opiekunowie z ramienia naszego Instytutu, starając się poza zawodowym 

programem praktyk zapewnić im dodatkowe atrakcje kulturalno-towarzyskie, zapraszając 

grupę m.in. na wieczorek zapoznawczy do naszego domu. Byliśmy w tym zadaniu dosyć w 

gronie instytutowym osamotnieni i jedynie Zbyszek potraktował te potrzeby jako oczywiste i 

zaprosił całą grupę do siebie do domu w niedziełę 4 łipca 1971 r., co spotkało się ze 

zrozumiałym zdumieniem i zaciekawieniem, gdyż zapraszanie do domu nieznajomych nie 

było wówczas w ogóle zbyt częste, a zapraszanie grupowe studentów, zwłaszcza radzieckich.



było prawdziwym ewenementem w środowisku pracowników naukowych obu zresztą 

naszych uczelni. Gościnny dom inżyniera Michejdy, znakomicie mówiącego po rosyjsku i 

będącego wspaniałym, uroczym i pełnym wdzięku gospodarzem, podejmujący gości 

tradycyjnie „czym chata bogata”, a głównie raczący obecnych wspaniałą, otwartą rozmową na 

wszelkie interesujące ich tematy, nie unikając bynajmniej tych trudnych i kontrowersyjnych 

politycznie, co wobec opiekującego się tak wyselekcjonowaną grupą samego I sekretarza 

partii całego Leningradzkiego Instytutu Kultury Anatolija Mańkiewicza (nota bene 

pochodzącego z polskiej niegdyś rodziny) było szczególnie trudne i nieoczywiste, okazał się 

dla wszystkich oazą kulturalnej, otwartej, polskiej atmosfery, która prawdziwie oczarowała 

gości. Po wyjściu zafascynowany osobowością uroczego gospodarza opiekun grupy, nie 

mogąc ukryć wielkiego wrażenia, powiedział: No, towarzysz Michejda to nastojaszczyj 

g e n t l e m a n .

Znakomitą okazją do pełnego zastosowania, a wręcz zamanifestowania powyżej 

opisanej postawy stała się bulwersująca sprawa pierwszego polskiego minikomputera K-202 

konstrukcji zaprzyjaźnionego ze Zbyszkiem genialnego twórcy inżyniera Jacka Karpińskiego. 

Fakt, że ta fantastyczna konstrukcja informatyczna, całkowicie polska, choć wykorzystująca 

podzespoły brytyjskich firm Data-Loop Corporation i M.B Metals, stanowiące wówczas 

najnowsze osiągnięcia światowej myśli technologicznej w zakresie miniaturyzacji, pierwszy 

na świecie minikomputer o budowie modularnej, mogący działać w najbardziej nie 

sprzyjających warunkach na zasadzie multiprogramów i wykonujący niedościgłą wtedy ilość 

miliona operacji na sekundę, uznany zgodnie przez cały świat informatyczny na czele z 

Japończykami i Amerykanami za absolutną rewelację, która mogła naprawdę zawojować 

ówczesny świat w najtrudniejszej dziedzinie najnowszej technologii została całkowicie 

zaprzepaszczona i zniszczona, a inżynier Karpiński nie wyprzedził w oszałamiającej karierze 

finansowej najbogatszego dziś na świecie Billa Gatesa, obciąża tyleż cały system 

socjalistyczny zhegemonizowany także w tym zakresie przez Związek Sowiecki i lansowany 

przezeń system RIAD, pozostający w sensie myśli informatycznej o wiele lat za genialną 

konstrukcją Karpińskiego, co i sumienie wielu ówczesnych partyjnych decydentów -  

rodaków polskiego nowoczesnego Leonarda da Vinci! Stworzony przez Jacka Karpińskiego 

do produkcji minikomputera K-202 Zakład Doświadczalny Minikomputerów przy fabryce 

Era we Włochach pod Warszawą po wyprodukowaniu pierwszych 30 sztuk, testowanych 

przez zespół konstruktora w hutach, kopalniach, na statkach i w innych ekstremalnych 

warunkach, przy zamówieniach napływających tysiącami z całego świata zamknięto, zespół 

rozpędzono, zawarte umowy pozrywano, płacąc Anglikom wielomilionowe odszkodowania, a



samego genialnego twórcę obłożono zakazem pracy i zmuszono do zajęcia się hodowlą na 

Mazurach, do odgórnego szkodliwego działania w imię obłędnej polityki dodając typowe 

polskie piekiełko niskiej zawiści i przeraźliwej niekompetencji.

Inżynier Zbigniew Michejda w sprawy promocji i poparcia minikomputera K-202, a 

potem ostrej, bezpardonowej walki w jego obronie zaangażował się bez reszty, poświęcając 

temu cały swój czas i wszystkie siły, działając w grupie szlachetnych obrońców -  zapaleńców 

skupionych wobec naczelnego redaktora „Życia i Nowoczesności” (dodatku do „Życia 

Warszawy”) Stefana Bratkowskiego, doktora Władysława Turskiego, inżyniera Jana 

Bobrowskiego i inżyniera Reya. Zbyszek sprowadził na kilka tygodni egzemplarz K-202 oraz 

jego genialnego twórcę do kierowanego przez siebie Zakładu Informatyki naszego Instytutu, 

aby móc go rzetelnie i wnikliwie zaprezentować zainteresowanym studentom i naukowcom 

Uniwersytetu Warszawskiego i całemu środowisku naukowemu stolicy. Organizował pokazy, 

wygłaszał wykłady i odczyty, objaśniał, zachęcał, propagował, zbierał dokumentacje, 

recenzje, pochwały, pisał, redagował i rozsyłał noty, petycje, opracowania i elaboraty, jeździł 

z nimi po Polsce, nachodził wszelkie możliwe instytucje, biegał nawet na Rakowiecką. 

Dokładna relacja Zbyszka z tej interwencji, wykazującej beznadziejność i bezskuteczność 

wszelkich sensownych działań wobec sterowania całej akcji niszczenia K-202 na szczeblu 

premiera rządu PRL i jego moskiewskich mocodawców wstrząsnęła mną do głębi i na zawsze 

zapadła w mojej pamięci! Jestem też głęboko przekonany, że sprawa ta w istotny sposób 

wpłynęła na decyzję Zbyszka opuszczenia ukochanej Ojczyzny w najbliższych łatach -  

wyjechał bowiem w 1976 r., jak się okazało na zawsze.

O śmierci Zbyszka dowiedziałem się zupełnie przypadkowo, będąc mimowolnym 

świadkiem rozmowy telefonicznej pracownika kancelarii cmentarza ewangelicko- 

augsburskiego przy uł. Młynarskiej w Warszawie, gdzie znalazłem się towarzysząc mej 

wujence ewangełiczce. Ze strzępów dobiegającej rozmowy dotarło do mnie: „zmarły w 

Londynie”, „sprowadzenie prochów”, „wybitna rodzina ewangelicka”. Coś mnie tknęło, 

zapytałem: „czy nie chodzi przypadkiem o inżyniera Zbigniewa Michejdę?”. Niestety, 

uzyskałem potwierdzenie. Po jakimś czasie przyszło nam w niewielkim gronie rodziny, 

przyjaciel i współpracowników odprowadzać Zbyszka do rodzinnego grobu Michejdów. 

Spoczął wśród Gebethnerów, Kolbergów, Wolffów, Lorentzów, Wedlów, Hałpertów i innych 

tak zasłużonych dla kraju polskich ewangelików.

Znajomość nasza ze Zbyszkiem trwała -  jak nie trudno obliczyć -  niewiele ponad pięć 

łat -  a nie widzieliśmy się już nigdy więcej przez ponad ćwierćwiecze. Jednakże niezwykła 

osobowość tego wspaniałego człowieka, tego prawdziwego dżentelmena w każdym calu,



pozostała na zawsze w mej przyjaznej, wdzięcznej i serdecznej pamięci. Szczęśliwy, kogo 
Zbyszek kiedykolwiek obdarzył swoją przyjaźnią!
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KONTEKSTY PRAWA SWOBODNEGO DOSTĘPU  

DO „INFORMACJI OBYWATELSKIEJ”
„Już Platon włożył w usta Menona, zwracającego się do Sokratesa, 

prowokujące słowa: "Więc jakże to, Sokratesie będziesz poszukiwał rzeczy, 
nie wiedząc nawet, jaką ona jest? ...A  nawet jeżełi w najłepszym przypadku 
natkniesz się na nią to skąd będziesz wiedział, że ona jest właśnie tą  której 
nie znałeś? "

cyt. za Zbigniewem Michejdą: Informacja naukowa - 
choroba wieku dziecięcego czy kryzys idei? Podstawowe 
Probłemy Współczesnej Techniki T.16: 1972 s. 284

Artykuł poświęcony pamięci Zbigniewa Michejdy - współtwórcy specjalizacji i Podyplomowego Studium 
Informacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz rzecznikowi rozwoju nowoczesnych systemów 
informacji w Polsce. Główne wątki tematyczne dotyczą obserwowanych zjawisk i sytuacji wywoływanych 
regulacjami prawnymi w infosferze społecznej oraz rozwojem prawa informacyjnego w Polsce. Nacisk położono 
na potrzeby badawcze na rzecz upowszechnienia obywatelskiego prawa dostępu do informacji Podano wstępne 
wyniki badań A. Strój ek, z fazy monitoringu elektroiucznych ftw/efywów Informacji Publicznej, które powstały 
na stronach WWW urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz samorządowych bibhotek publicznych 
z mocy U,stawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wiuoski nawiązują do potrzeby 
badań funkcjonowaiua i upowszecłmiaiua prawa informacyjnego, zwłaszcza partnerskiego współdziałania w  
tym zakresie bibliotek publicznych i jednostek samorządowych w małych społecznościach lokalnych. 
Podkreślono koiueczność szerszego luż dotąd wprowadzaiua problematyki prawnej do programów kształcetua 
na kierunkach informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

1. WSTĘP

Pierwszym celem tej wypowiedzi jest utrwalenie znaku pamięci o Zbigniewie 

Michejdzie, który prawie cztery dziesiątki lat temu - w latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych XX w. - był na Uniwersytecie Warszawskim jednym z pierwszych, a 

zarazem głównych rzeczników i współtwórców specjałizacji w dziedzinie informacji 

naukowej (ang. Information science). Jego wysiłki organizacyjne oraz zainteresowania



badawcze fenomenem informacji, zwłaszcza zastosowaniem - jak się wtedy mówiło -  

„maszyn liczących” w badaniach oraz w praktyce informacyjnej, walnie przyczyniły się do 

powstania i uformowania specjalizacji „informacja naukowa” na warszawskim kierunku 

Bibliotekoznawstwa (później Bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, a od 

2002 r. Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa). Jego też zasługą -  co warto odnotować - 

była pierwsza w dziejach tego kierunku na UW, próbna instalacja mikrokomputera K202, 

polskiej konstrukcji inż. Jacka Karpińskiego.

Z tą pamięcią łączy się nasz drugi cel -  zatrzymanie uwagi czytelników na refleksjach 

tyczących sytuacji wywołanych regulacjami prawnymi w infosferze społecznej. Dotyczą one 

także potrzeby rozwijania nowych u nas kierunków badań nad dotąd nie dość poznanymi 

kategoriami informacji społecznych oraz mechanizmami ich funkcjonowania, a w ślad za 

badaniami nowych specjalności akademickiego kształcenia, związanych z prawem 

informacyjnym oraz zarządzaniem hybrydowymi i elektronicznymi zasobami dokumentów i 

informacji.

Przekazujemy przemyślenia płynące z obserwacji praktyki informacyjnej w 

warunkach toczących się zmian ogarniających nasze życie społeczne po 1989 r. Tworzywem 

tych przemyśleń jest tyleż literatura przedmiotu, co narzucające się obserwacje codzienności, 

a także wstępne wyniki badań związanych z dokumentalnymi konsekwencjami nowego prawa 

informacyjnego, ściślej z Ustawą o dostąpię do informacji publicznej i Biuletynami Informacji 

Publicznej (Ustawa z dnia 6 września 2001 r.).

Codzienność nasza pełna jest burzliwych konfliktów informacyjnych oraz uderzających 

dysproporcji, wręcz braku równowagi, z jednej strony - między potencjałem dostępnych 

zaawansowanych technologii telematycznych (przetwarzania danych i komunikowania się), a 

z drugiej - niskim poziomem kultury organizacyjnej i braku kompetencji w zakresie 

socjologicznych oraz organizacyjnych i dokumentacyjnych problemów zarządzania zasobami 

informacji.^

Wypowiedź ta ma być dyskusyjnym przeglądem krytycznym, bez zamiaru 

wszechstronności i kompletności, raczej z intencją przywołania wątków tematycznych i prac 

autorów zapomnianych lub dotąd nie dość docenionych i wykorzystywanych. Intencją naszą 

jest pokazanie, jak w ostatnich kilkunastu latach, w różnych kontekstach bliskoznaczne 

kategorie informacji społecznej -  i n f o r m a c j a  o b y w a t e l s k a ,  p u b l i c z n a .

' Główne przyczyny takiego stanu rzeczy leżą w braku - jak to określił Józef Oleński - wyprzedzającego 
reformy przygotowarua iirformacyjnego” (Oleński, 2000, s.58).



ś r o d o w i s k o w a ,  p r z e s t r z e n n a  -s ą  często przedmiotem zainteresowania poza 

dziedzinami bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Na święcie - inaczej niż u nas - w 

ciągu ostatnich kilkunastu lat, coraz częściej właśnie różne kategorie informacji 

„nienaukowej”, są przedmiotem wnikliwych badań i refleksji teoretycznej z pozycji

information science.^

W polskim piśmiennictwie symptomy poszerzania się pola badawczego nauki o 

informacji, są również widoczne. Tyle tylko, że traktowana po polsku dziedzina informacji 

naukowej zdaje się nie dość aktywnie wchłaniać wiedzę rodzącą się wokół fenomenu 

informacji społecznej w wielu praktycznych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, których 

dorobek może mieć, a nie rzadko ma, znaczący wpływ na kształtowanie się zakresu i 

przedmiotu badań podejmowanych z pozycji nauki o informacji. Tutaj trzeba w naszym 

kontekście zwrócić uwagę na e k o n o m i k ę  i n f o r m a c j i ,  która na polskim gruncie 

pojawiła się i rozwinęła w latach przełomu ustrojowego końca XX w., a której solidne 

podstawy są reprezentowane w polskim piśmiennictwie m in. przez Józefa Oleńskiego i 

Tadeusza Dziubę (zob. Oleński, 1997; 200ła i b ;̂ 2003; Dziuba, 1998).

2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I JURYDYZACJA INFOSFERY

SPOŁECZNEJ

W ogólnym tle prawnych aspektów dostępności tzw. „informacji obywatelskiej” 

najważniejszym polem odniesień jest złożony proces budowy społeczeństwa informacyjnego. 

Częścią tego procesu dla naszego tematu naj ważniej szą - j est zj awisko tzw. j u r y d y z a c j i ,  

rozwijającej się stopniowo i ogarniającej pod wpływem różnorodnych uwarunkowań kolejne 

składniki infosfery społecznej. W języku prawniczym jurydyzacja oznacza proces włączania

Wypada tutaj przyłączyć się do stanowiska Aleksandra Radwańskiego, co do szkodliwości „polskiego 
pancerza” terminologicznego, utrzymującego anachroiuczną nazwę informacja naukowa, jako bliskoznacznej 
nazwy dziedziny określanej w językn angielskim information science (por. Radwański, 2004). Trzeba przy tym 
jednocześiue zaznaczyć wyraźny brak zgody z luektóiymi tezami A. Radwańskiego, co do stanu nauki o 
informacji (w skrócie Nol) wyrażonymi w cytowanej publikacji. Nie można -  i chyba tue należy - odnosić cech 
polskiej kondycji Nol do ogólnego stanu tej dyscypliny na świecie. Podejmowane są bowiem w różnych krajach 
i w różnych instytucjach liczne badania z pozycji Nol, których celem jest poznawarue i opisywarue nowych 
zjawisk informacyjnych we współczesnych społeczeristwach. Nie może, i chyba tue powitmo nas także dziwić, 
że po zaledwie kilkudziesięciu latach od „wybicia się na samodzielność”, w nauce o informacji - jak twierdzi A. 
Radwański Jedyne, czego brakuje [nauce o informacji], to ogólna teoria spinająca wszystkie te aspekty w jedną 
spójną wizję. Dlaczego to wg A. Radwańskiego ma być porażka nanki o informacji? Chyba za wcześtue na 
larum zwłaszcza, że sfera społeczna (tzw. infosfera), tak silnie uwamnkowana postępartu technologii 
informacyjnych (telematycznych), oraz cechanu świadomości jednostek i podlegającej stałym zttuanom natury 
życia społecznego, tworzy nadzwyczaj (dziś często mówi się „z angielska” - dramatyczrue) dynartuczną oraz 
dalece tueprzewidywalną przestrzeń rzeczywistości!

 ̂Zawiera także teksty aktów prawnych.



do otoczenia prawnego nowej sfery regulacji prawnej. Jurydyzacja informacji oznacza 

tendencję wspierania wolnej wymiany myśli i wszechstronnej orientacji obywateli przez 

prawne gwarancje powszechnego dostępu do informacji (zwłaszcza tych, którymi dysponują 

instytucje publiczne (Szpor, 1998, s. 13; por. Hofmann, 1997). Regulacje „prawa 

informacyjnego” mogą dotyczyć wielu lub pojedynczych atrybutów i funkcji informacji w 

społeczeństwie. W wielu przypadkach łączą się z elementami „prawa komputerowego”, które 

rozwija się równolegle, ale bardziej dynamicznie, podlegając naporowi coraz 

powszechniejszych zastosowań technologii informatycznych (Barta i Markiewicz, 1993; 

1998). Te nowe dziedziny prawa w Polsce oparte są na międzynarodowych standardach 

(Gołaczyński, red., 2003, s.l3; McEldowney, 1994, s.675). Według Grażyny Szpor Wiatach 

dziewięćdziesiątych podjęto szeroko zakrojone inicjatywy zmierzające do powiązania 

omówionych zagadnień w ramach teoretycznej konstrukcji "prawa informacyjnego" (Szpor, 

1998, S.15; por. Hugenholtz et al., ed., 1992, s.3-11, 22-25, 43-65 i 225).

Dla podjętego tutaj tematu, w polskim prawie informacyjnym największa jest - jak się 

wydaje - doniosłość społeczna Ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej w skrócie 

Ustawa o dostępie), uchwalonej w 2001 r., a wpisującej się w nurt dążeń ku 

urzeczywistnieniu długo w naszym kraju niedostępnych, demokratycznych swobód 

obywatełskich w zakresie dostępu do informacji wytwarzanych w urzędach za wspólne 

pieniądze podatników (Sieniawska, K., 2003). Ustawa o dostępie poprzedzona była kilkoma 

„pokrewnymi” aktami prawnymi, do których zalicza się również najstarsze w tej grupie 

prawo autorskie, w jego nowym, znacznie zmienionym i poszerzonym ujęciu (Ustawa o 

prawie autorskim..., 1994; zob. też: Matlak, 2004; Nahotko, 2003; Szczepańska, 2003; 

Ustawa o ochronie danych osobowych, 1997; Ustawa o ochronie baz danych, 2001). Te nowe 

akty prawne w różnych aspektach regulują dostęp obywateli - bądź ograniczenia tego dostępu 

- do różnych kategorii informacji, wyróżnianych w miarę potrzeb, zwłaszcza z punktu 

widzenia procesu budowy społeczeństwa informacyjnego.

Podobnie, jak nieostre jest pojęcie społeczeństwa informacyjnego, tak i wyróżniane nowe 

kategorie informacji społecznych nie są wystarczająco ściśłe precyzowane, ani w systemie 

terminologicznym polskiego ustawodawstwa, ani też na gruncie dziedzin stosujących 

elementy prawa informacyjnego (np. dziennikarstwa i prasoznawstwa, administracji 

państwowej i samorządowej). Nie przyszła też tutaj w sukurs, w każdym razie nie



w dostatecznym stopniu, dziedzina informacji naukowej, choć problematyka prawna coraz 

częściej jest przedmiotem publikacji powstających wyraźnie w jej polu .̂

W odróżnieniu od ogólnej problematyki budowy społeczeństwa informacyjnego, ani 

zagadnienia powstającego u nas prawa informacyjnego, ani też zjawisko jurydyzacji w 

działalności informacyjnej - nie są przedmiotem wyraźnego, zwłaszcza badawczego 

zainteresowania w dziedzinie informacji naukowej. Wiełość pubłikacji nt. społeczeństwa 

informacyjnego oraz dominująca w nich powierzchowność^, a także najczęściej tyłko 

technołogiczne ujęcie, dła naszego tematu drugopłanowe (co nie oznacza, że do niego nie 

nawiążemy!) -  zwałnia nas - jak sądzimy - od obowiązku szczegółowych odniesień do tego 

rodzaju opracowań.

Wypada jednak tutaj zatrzymać się na wypowiedzi Mieczysława Muraszkiewicza, choć 

autor bezpośrednio nie zajmuje się prawnym wymiarem problematyki społeczeństwa 

informacyjnego (Muraszkiewicz, 2004). W odróżnieniu jednak od wielu innych wypowiedzi, 

poddaje krytycznej refleksji definicje nieostrego pojęcia społeczeństwa informacyjnego, a 

przede wszystkim - zgodnie z jego etiologią, rozwija swą refleksję wokół jego 

socjołogicznych, a nie informatycznych aspektów, jak można by się spodziewać, biorąc pod 

uwagę naukową specjałizację autora.

Uwagę swąM. Muraszkiewicz skupia przede wszystkim na konsekwencjach tworzenia się 

społeczeństwa informacyjnego dła sfery łudzkiej pracy. Zdaniem autora najbardziej 

znamiennym zjawiskiem jest nieuchronne „uwikłanie” (żeby nie powiedzieć wplątanie!), tak 

pojedynczego człowieka, jak i różnych grup łudzi, zwłaszcza pracujących w instytucjach 

epoki „ponowoczesnej” tj. w sieciach handłowych, produkcyjnych oraz usługowych 

„rozpiętych głobałnie”, narzucających standardy przetwarzania danych i komunikowania się, 

często bez zakorzenienia w rodzimej, błiskiej człowiekowi kulturze symbolicznej. To 

uwikłanie właśnie - zdaniem Autora -  obserwowane przez pryzmat także polskich 

doświadczeń ostatnich kilkunastu lat, każe stawiać pytania, ważne i dla nas:

Pewne nadzieje uściśleń i wyjaśnień w zakresie prawa informacyjnego można by wiązać z nową książką 
Stanisławy Kurek-Kokocińskiej (2004). Niestety, jak wydaje się po pierwszej lekturze tego tekstu, jest on w 
zasadzie pozbawiony krytycznej refleksji nad aktami prawnymi, a także bez udanych wyjaśnień lub propozycji 
uściślenia wielu rozmytych kategorii informacji, tak w najnowszych, jak i już wyłącznie o wartości archiwalnej 
licznych aktach prawnych, których staranny rejestr sporządziła autorka.

 ̂ Na obciążenie wielu publikacji związanych z problematyką społeczeństwa informacyjnego - dotkliwą 
powierzchownością występującą nie tylko w naszym piśmiennictwie, m.in. zwróciła uwagę Asa Soderlind - 
autorka ze Szwedzkiej Szkoły Bibliotekoznawstwa i Nauki o Informacji w Boras, recenzując amerykańską 
książkę ze zbiorem prac poświęconych społecznym problemom „cyfrowej ery”: A. Feenberg ; D. Bamey, eds., 
Community in the digital age - philosphy and practice. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 
2004 (Soderlind, 2005).



-  czy dostępność sieci komputerowych oraz zasobów informacji w procesie budowy 

społeczeństw informacyjnych należy do praw, czy do przywilejów członków społeczności?

-  czy w polskich warunkach społeczeństwa w znacznej mierze „rolno-przemysłowego”, 

uświadamiamy sobie w dostatecznym stopniu niebezpieczeństwo stopniowego wykluczenia 

z rynku pracy tych wszystkich, którzy znajdą się „w najwolniejszym okręcie konwoju” 

zmierzającego drogą „ku społeczeństwu informacyjnemu”? (Muraszkiewicz, 2004, s. 24) .̂

Takie i podobne pytania, a zwłaszcza próby odpowiedzi na nie, są dość mocnym - jak 

sądzimy - argumentem nie tylko na rzecz uzasadniania doniosłości społecznej takich 

elementów prawa informacyjnego, które mają (podobnie jak wspomniana wyżej Ustawa o 

dostąpię do informacji publicznej) przyczyniać się do „przyśpieszania konwoju” przez 

poszerzanie drogi przeciętnego obywatela ku życiu według standardów przypisywanych 

formacji społeczeństwa informacyjnego.

Wobec intencji skupienia się na prawnych aspektach funkcjonowania informacji, 

odwołajmy się jedynie do takich kilku przykładów z pogranicza nauki o informacji oraz 

innych dyscyplin, które mogą się łączyć z pytaniami o prawną ochronę łudzi i tekstów 

„uwikłanych” w sieci. Np. Marcin Sieńko zadaje pytania z pozycji socjologii kultury o 

sposoby przeciwdziałania zjawiskom destrukcji integralności i łineamości tekstów w Inter

necie (Sieńko, 2002). Warto się zastanowić dlaczego autor, rozważając zjawiska negatywne 

występujące w procesach odbioru tekstów zgromadzonych w zasobach Internetu, nie 

poszukuje odpowiedzi na swoje pytania w kontekście pozytywnych stron „życia” tekstów 

zapisanych w języku HTML? Dlaczego nie konfrontuje zjawiska destrukcji tekstów z nowymi 

możliwościami ich łączenia poprzez hipertekstowe sposoby reprezentowania związków 

intertekstuałnych? Czy nie mamy tu do czynienia ze zbyt małą świadomością cech 

interaktywności oraz intertekstuałności, jakimi dysponują narzędzia architektury tekstów w 

zasobach sieciowych?

Innym przykładem wartym naszej uwagi jest praca z pogranicza literaturoznawstwa, 

językoznawstwa i kułturoznawstwa - Marka Adamca Dzieło literackie w sieci. Autor, 

wykorzystując doświadczenia zdobyte przy projektowaniu i konstruowaniu internetowego 

kanonu polskich tekstów literackich w sieciowej „Pamięci świata”, zwraca uwagę na 

rozmiary dewaluacji zasad poprawności językowej w tekstach „sieciowych” oraz na 

niepokojące zjawisko spcrfecznej akceptacji kłamstwa w kulturze sieciowego komunikowania 

się (Adamiec, 2004). Czy należy i czy można poprzez prawne regulacje podejmować

 ̂Nawiązanie do metafor „konwoju” oraz jego „trzech prędkości”, którymi zmierzamy wg prof Kazimierza 
Krzysztofka do rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego (zob. Krzysztofek, 1997).



efektywne przeciwdziałanie tego rodzaju negatywnym zjawiskom „przetwarzania 

informacji”? Czy Ustawa o języku (1999; wraz z jej kolejnymi zmianami: Ustawa z dnia 31 

marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim', Ustawa z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim'. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie 

ustawy o języku polskim'. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i 

etnicznych oraz o języku regionalnym) oraz przepisy prawa informacyjnego, zwłaszcza prawa 

własności intelektualnej, mogą - choć po części - zapobiegać i ograniczać językową 

dewastację procesów komunikowania się ludzi w sieciach? Czy dziedzina zajmująca się 

właściwościami i funkcjonowaniem systemów informacyjnych nie może wnieść w tym 

względzie własnych prób poszukiwania odpowiedzi, a zarazem środków zaradczych dla 

praktyki informacyjnej?

Tego rodzaju pytania i propozycje odpowiedzi wymagają badawczej refleksji i 

empirycznej weryfikacji wyników badań w toku systematycznej obserwacji różnych kategorii 

twórców zasobów informacji w sieci WWW oraz ich użytkowników, poszukujących 

informacji, tekstów i dokumentów w różnych sytuacjach komunikacyjnych, dla zaspakajania 

różnych kategorii potrzeb.

Kategoria pojęciowa k ł a m s t w a  w kontekście teoretycznych problemów oraz praktyki 

procesów informacyjnych nie jest oczywiście nowością. Od dawna ukrywana jest pod 

eufemizmem -  d e z i n f o r m a c j a  Nowe są natomiast obecnie społeczne i technologiczne 

konteksty oraz skala występowania kłamliwych informacji wżyciu społecznym. Stąd też 

zjawisko nieprawdziwych informacji, tak w ujęciach teoretycznych, jak i przede wszystkim 

w praktycznym funkcjonowaniu tzw. informacji publicznej powinno - jak się wydaje - 

zatrzymać naszą uwagę, tak w ujęciu badawczym, jak i w dydaktyce uniwersyteckiej nauki o 

informacji.

Od dość dawna prezentowany u nas na gruncie bibliotekarstwa punkt widzenia etyki 

zawodowej najpierw przez Zbigniewa Żmigrodzkiego, a ostatnio również przez Barbarę 

Sosińską-Kalatę w kontekście nauki o informacji, stanowi dobry punkt wyjścia do 

poszerzenia podejścia badawczego (Żmigrodzki, 1991; Sosińska-Kalata, 2003a i b; 2004; 

Cisek i in., 2004).

Potrzebne wydaje się w badaniach interdyscyplinarne powiązanie zasad etyki zawodowej 

z nowymi uwarunkowaniami prawnymi oraz z wyprzedzającymi regulacje prawne 

zjawiskami społecznymi narastającej niewiarygodności wielu źródeł informacji oraz 

swoistymi dla sytuacji konfliktowych - zachowaniami nadawców i użytkowników informacji.



Interesujący w tym zakresie artykuł zawiera nowa, jubileuszowa książka Instytutu Informacji 

Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor tego artykułu, Paul 

Sturges z Loughborough University w Wielkiej Brytanii, przewodniczący powstałej 

niedawno, bo w 1998 roku, nowej jednostki IFLA - Committee on Free Access to Information 

and Freedom of Expression (FAIFE), proponuje interesującą siatkę pojęciową dla badania 

tzw. k o n f l i k t ó w  i n f o r m a c y j n y c h  n i s k i e j  i n t e n s y w n o ś c i. Nazwątą 

określa konflikty w czasie pokoju (poza stanami wojny militarnej). Propozycje swoje 

wyprowadza z doświadczeń badawczych zdobytych w Afryce Płd., gdzie zajmował się 

specyfiką procesów komunikowania się ludzi włączonych w ruchy niepodległościowe, w tzw. 

środowiskach opozycyjnych (Sturges, 2004).

Szczególnie interesująca dla tych, którzy podejmowaliby podobne badania, jest teza P. 

Sturgesa, że w warunkach konfliktów społecznych demokratyczna zasada wolności dostępu 

do informacji, tak silnie akcentowana przez obecne służby informacyjne jest jedynie „mantrą 

bibliotekarzy” (Sturges, 2004, s.97). W rzeczywistości, najbardziej doniosłe i potrzebne 

informacje są przede wszystkim chronione przed dostępem. Więcej - rozbudowuje się środki 

technologiczne i „kruczki prawne” z jednej strony blokujące dostęp do informacji, z drugiej 

ułatwiające przełamywanie barier dostępu. Celowo tworzy się wokół pewnych kategorii 

informacji atmosferę tajemniczości, na wszelki wypadek utajnia się informację utrwalaną, 

a nierzadko opiera się działania wyłącznie na informacji „niewidocznej”, przekazywanej 

jedynie w formie bezpośredniego przekazu ustnego (ang. orał informatioń). W takich 

warunkach standardowe modele procesu komunikowania się ludzi i procesów informacyjnych 

okazują się nieprzydatne. Model sytuacji konfliktowej P. Sturgesa kładzie akcent na 

informacyjne jej atrybuty, wśród których znajdujemy m.in. wspomniane już zjawisko 

zacierania się granic miedzy prawdą a kłamstwem.^

W tym kontekście, a przed charakterystyką kłopotów terminologicznych, które towarzyszą 

regulacjom prawnym w dziedzinie informacji społecznej, warto nawiązać do logicznego i 

filozoficznego nurtu badań nad pojęciem informacji. Jest on w Polsce stale żywy i - jak się 

wydaje - nie dość efektywnie „wchłaniane” sąjego osiągnięcia przez naukę o informacji. To 

właśnie ta dyscyplina akademicka, wyraźnie zorientowana na rozwiązywanie praktycznych 

problemów funkcjonowania systemów informacji społecznej, mogłaby dzięki przenoszeniu 

zasad logicznej ścisłości oraz filozoficznych uzasadnień, być w większym stopniu służebnym

’ Warto zajrzeć do innych publikacji P. Sturgesa, m.in. na stronie http://www.ifla.org/faife/faife/chair.htm; warto 
też porównać podejście polskiego autora do podobnych zagadnień, ale z punktu widzenia wojskowości, bez 
powiązań z nauką o informacji i bibliotekoznawstwem: (Najgebauer, 1999).

http://www.ifla.org/faife/faife/chair.htm


pomostem w precyzowaniu szczegółowych kategorii informacyjnych niezbędnych w 

procesach legislacyjnych rodzącego się w Polsce prawa informacyjnego. W wielu bowiem 

komentarzach krytycznych, powstających wokół aktów prawnych związanych z informacją, 

pojawiają się zarzuty nie dość ścisłych definicji nawet dla najważniejszych pojęć. Ma to 

oczywiste konsekwencje w sferach interpretowania i stosowania prawa informacyjnego. 

Zaznaczmy przy tym, że trudności, występujące w tych sferach łączymy nie tylko z pewną 

ogólną niedojrzałością i brakiem precyzji terminologii informacyjnej, ale również ze 

specyfiką języka aktów prawnych, do czego nawiążemy w dalszej części tego tekstu.

Ważnym uzasadnieniem łączenia tutaj prawnej problematyki z nurtem prac filozoficzno- 

logicznych jest nie tylko kontekst etyczny pojęcia informacji społecznej (prawda - kłamstwo), 

ale również prakseologiczna reguła korzystania z istniejącego dorobku przy rozwijaniu 

nowych pól działalności. Tak też, proponujemy podjęcie wnikliwej analizy kilku rozpraw 

Klemensa Szaniawskiego, związanych bezpośrednio z informacją w nauce, ale zawierających 

także stwierdzenia uniwersalne, ważne dla precyzowania szczegółowych kategorii informacji 

społecznej (Szaniawski, 1994).* Sądzimy, że analityczne poznanie przywołanych rozpraw 

Szaniawskiego, właśnie w kontekście prawnej problematyki informacji społecznej, zwłaszcza 

tzw. i n f o r m a c j i  o b y w a t e l s k i e j ,  byłoby inspirujące dla prac nad uściślaniem 

atrybutów informacji poddawanych obecnie regulacjom prawnym. Zatrzymajmy się na 

przykładach.

W rozprawie O definiowaniu informacji K. Szaniawski podejmuje próbę poszukiwania 

innego niż powszechnie stosowany w nauce sposób tzw. probababilistycznego definiowania 

informacji. Nazywa je „definiowaniem opartym na kodzie” (inaczej „semantycznym”). 

Tworzy kategorię i n f o r m a c j i  s e m a n t y c z n e j ,  która jest wyodrębniana dla 

oznaczania relacji między wiarygodnością źródła informacji oraz jej zgodności z 

zaobserwowanym, uznanym stanem rzeczywistego świata. Z pojęciem informacji 

semantycznej łączy Szaniawski atrybut prawdziwości (Szaniawski, 1994, s. 450), od którego - 

co zaznaczmy od siebie - w procesach informacji społecznych w ogóle, a w szczególności w 

kręgu informacji obywatelskich nie ma ucieczki w duchu „ponowoczesnego” relatywizmu. 

Łączy się to z esejem O ethosie prawdy, w którym autor rozważa w a r t o ś ć  p r a w d y  

jako instrumentu sprawnego działania (Szaniawski, 1994, s.540, 546-547). Jednocześnie 

jednak zatrzymuje naszą uwagę na dotkliwie u nas rozlewającej się powszechności

* Zawiera m in.: (1) s. 110-119: Nauka jako proces poszukiwania informacji; (2) s. 253-266: Informacja a 
decyzja; (3): s.305-325: Pragmatyczna wartość informacji; (4) s. 326-331: O pojęciu informacji; (5) s. 411-421: 
Typy informacji i ich rola w metodologii nauki; (6) s.445-451: O definiowaniu informacji; (7) s. 540-548: O 
ethosie prawdy.



„doznawania przez prawdę uszczerbku” (Szaniawski, 1994, s. 541), na narastających 

konfliktach wartości społecznych oraz na społecznej nobilitacji manipulowania prawdą, 

wreszcie na fundamentalnym prawie człowieka do prawdy (Szaniawski, 1994, s. 542-543). 

Co bardzo ważne, dochodzi Szaniawski do konstatacji, że Prawda jako kategoria 

epistemologiczna [w nauce] jest wyraźnie w odwrocie (Szaniawski, 1994, s.545). Czy w 

praktyce życia codziennego, w tym również w procesach informowania? Jak wobec tych 

zjawisk będą się rozwijać regulacje prawne obiegu informacji społecznej? Czy ograniczą się 

do sterowania dostępem lub jego ograniczaniem odpowiednio do grupowych interesów, dla 

określonych (mniej lub bardziej ściśle!) kategorii informacji oraz sytuacji komunikacyjnych?

Najbardziej jednak paradoksalna, ale też wiele dająca do myślenia i zasługująca na 

wnikliwą interpretację wydaje się rozprawa Szaniawskiego Nauka, jako proces poszukiwania 

informacji. Sformułował on w niej tezę, że Celem badania jest zatem kompromis pomiądzy 

dwiema sprzecznymi wartościami: informacją i prawdą (Szaniawski, 1994, s. 119). Nie 

możemy tu z oczywistych względów rozwijać bardziej szczegółowej analizy prac K. 

Szaniawskiego, szczegółowo wyjaśnić na jakim pojęciu prawdy wspiera się jego teza, ani też 

szukać odpowiedzi na pytanie, czy dotyczy ona w istocie jedynie informacji w naukowych 

procesach poznawczych, czy można, lub więcej - czy należy ją  odnieść do innych sfer 

ludzkiego działania? Trzeba by zamiast atrybutu u ż y t e c z n o ś c i  e p i s t e m i c z n e j  

wprowadzonej przez Szaniawskiego do definicji informacji w nauce^, szukać odpowiedniego 

wskaźnika u ż y t e c z n o ś c i  p r a g m a t y c z n e j  dla informacji obywatelskiej. Czy 

jest to wyłącznie problem badań pojęciowych, czy też empirycznych badań związanych ze 

stosowaniem prawa informacyjnego w usługach informacyjnych oraz w rozmaitych 

sytuacjach komunikacyjnych? Poszukiwanie odpowiedzi pozostawiamy czytelnikom, którzy 

zechcą poświęcić czas na przemyślenia wokół wnikliwej lektury rozpraw K. Szaniawskiego.

Badania z pogranicza nauki o informacji i filozofii, zwłaszcza logiki i etyki, mają 

oczywiście u nas tradycje, związane przede wszystkim z rozwojem klasyfikacji 

piśmiennictwa oraz metodami analizy tekstów. Niedawno powstała rozprawa Sabiny Cisek o 

filozoficznych aspektach informacji naukowej, choć ogólnie przywołuje prace K. 

Szaniawskiego, to w ich istotę oraz aktualność niestety nie wnika (Cisek, 2002, s. 19, 63 i 91). 

Trudno zgodzić się z autorką, że K. Szaniawski należy do „zawodowych filozofów”, którzy 

analizując zagadnienia filozoficzne związane z pojęciem czy teorią informacji nie 

przedstawiają owych kwestii z punktu widzenia informacji naukowej (Cisek, 2002, s.91). 

Rzecz jest w istocie dyskusyjna. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że tak pojęcie



informacji pragmatycznej wprowadzone przez Szaniawskiego, jak i kierunek badań 

zmierzających do rozjaśnienia i uściślenia relacji między ogólnym pojęciem informacji a 

pojęciem prawdy - ciągle pozostają przedmiotem żywych dyskusji (zob. Jadacki, red., 

2003).^° Wypada przy tym zwrócić uwagę na dwie rozprawy z tzw. f i l o z o f i i  

p r a k t y c z n e j ,  które ukazały się w serii UJ Dialogikon (Żamecka-Biały, 1997; Kijania- 

Placek, 2000). Autorki tych rozpraw poddają analizie formalnej pojęcia p r a w d y  oraz 

k r y t e r i u m  p r a w d z i w o ś c i  z odmiennych, ale w równej mierze ważnych punktów 

widzenia. Wobec zjawiska jurydyzacji informacji społecznej i kształtowania się doktryny 

prawa informacyjnego, połączenie wysiłków badawczych nurtu filozoficznego z wysiłkami 

nauki o informacji, zorientowanej raczej ku rozwiązywaniu problemów sprawnego 

funkcjonowania systemów informacyjno-wyszukiwawczych, sprzyjałoby - jak się wydaje - 

tworzeniu autentycznych, interdyscyplinarnych więzi między społeczną praktyką 

informacyjną i akademickimi dyscyplinami, rozwijającymi wiedzę o informacji. Potrzeba 

tych więzi ma społeczny wymiar daleko wykraczający poza środowiska akademickie.

Zważyć trzeba, że kształtowanie się prawa informacyjnego jest ściśle połączone z 

procesami demokratyzacji, w których przełamywanie stereotypów komunikowania się 

„rządzonych z rządzącymi” jest także udziałem pracowników informacji, w tym bibliotekarzy 

bibliotek publicznych i szkolnych, zwłaszcza w małych społecznościach lokalnych. Dotąd 

jednak nie podjęto u nas żadnych badań, które wniknęłyby w naturę zjawisk informacyjnych 

związanych bezpośrednio ze zmianami ustrojowymi, z kształtowaniem się nowych relacji 

między użytkownikami informacji obywatelskiej, a jej źródłami, dysponentami, a także co 

bardzo istotne - pośredniczącymi służbami informacyjnymi. Wydaje się, że źródłem pewnych 

inspiracji mogłyby być tutaj niektóre wyniki badań czytelniczych, prasoznawczych, a także 

socjologicznych związanych z urzędami oraz dokumentami i środowiskami urzędowymi (np. 

Wolff, 2003; Wojciechowski, 2003; Sułek, 2002; Sułek i Jasiński, 1997; Gostkowski i 

Daniłowicz, red., 2001^^).

® Celowo unikamy określenia informacja naukowa, mając na uwadze jego wieloznaczność w języku polskim  
Książka jest zapisem referatów i dyskusji IV Sympozjum nt. Filozoficzne pojęcie informacji, 

zorganizowanego w czerwcu 2000 r. pod patronatem Fundacji na rzecz Transdyscyplinamych Badań nad 
Komunikowaruem; zawiera m.in. prace: J.J. Jadackiego Potoczne rozumienie "informacji"; J. Bobiyka
Transformacje nośników informacji : pismo - język - hipertekst; W. Nawrockiego W poszukiwaniu istoty 
informacji; W. Strawiński: Informacja a prostota.

“ Zbiór prac pod redakcją Gostkowskiego i Daiułowicza zawiera m.in.: Z. Gostkowski, J. Kowalski: 
Adekwatność informacyjna i stopień tendencyjności doniesień prasowych o wynikach sondaży opinii w latach 
1989-1994 (s. 162-221); W. A. Rostocki: Relacje dzieimikarzy dotyczące zasad redagowaiua doiuesień 
prasowych o wynikach sondaży w prasie ogólnopolskiej (s. 222-241)



3. JĘZYK PRAWNY I PRAWNICZY 
A PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Specyfika języka aktów i norm prawnych (tj. języka prawnego) oraz wypowiedzi 

oceniających i opisujących treść przepisów (tj. języka prawniczego) jest naszym zdaniem 

jednąz najważniejszych barier społecznej recepcji prawa, w tym także prawa informacyjnego. 

Wiele wyjaśnień związanych z językiem nauk prawnych oraz praktyki prawniczej dostarcza 

interdyscyplinarne studium podstaw juryslingwistyki Jerzego Pieńkosa (1999), które pozwala 

zrozumieć źródła i przyczyny ukształtowania się różnych kategorii języka ważnych dla 

współczesnych zjawisk informacji społecznej. Dla nauki o informacji i praktyki 

informacyjnej rozprawa J. Pieńkosa oraz jej krytyczna recenzja Hanny Popowskiej (1999b) 

mogą pełnić nie tylko funkcję źródła wiedzy o przyczynach i naturze zawiłości aktów 

prawnych oraz prac komentujących nowe prawa. Mogą też być punktem wyjścia dla 

formułowania pytań badawczych, zwłaszcza przy precyzowaniu kryteriów oceny jakości 

języka prawa informacyjnego, a także szerszego niż dotąd wprowadzania jego problematyki 

do uniwersyteckiego kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. J. 

Pieńkos swymi rozważaniami zmierza ku zjawiskom, które także dla naszego pola 

zainteresowań są bardzo ważne - \ . .Niezwykła obecnie ekspansja Europy wielojęzycznej i 

multijurydycznej stwarza dodatkowy impuls do badań i nadaje nowy wymiar rzeczywistości 

prawnej na tym kontynencie ’ (Pieńkos, 1999, s.4; Pas i De Vuyst, 2004).

Dla kręgu osób wtajemniczonych w zawiłości językowej materii, a także w 

uwarunkowania, jakim podlegają efekty wielu działań informacyjnych na skutek zależności 

od języka zapytań poszukiwawczych oraz języka źródeł informacji, nie będzie zaskoczeniem 

potrzeba poszerzenia pola badań nauki o informacji przez problemy towarzyszące rozwojowi 

jurydyzacji. Proces ten bowiem wywołuje potrzeby kształtowania szerszej niż dotąd 

świadomości szczególnych odmienności j ę z y k a  p r a w n e g o  i p r a w n i c z e g o ,  

bardzo ważnej m.in. w społecznym odbiorze tzw. litery prawa, charakterystycznej 

odmienności tzw. definicji ustawowej. Nierzadko zarzuca się przepisom prawnym 

elementarne błędy w definiowaniu, tymczasem w języku prawa przejęto m.in. tzw. definicje 

cząstkowe, w których zwrot definiowany, tj. definiendum, może być elementem zwrotu 

objaśniającego, tj. definiensa (Pieńkos, 1999, s.86).

Nie wystarczą już obecnie, choć stale są niezbędne dla efektywnej działalności 

informacyjnej, prace pisane jedynie pod kątem warsztatowych potrzeb informatycznych 

systemów informacji prawnej. Są one najczęściej związane z budową dziedzinowych języków



informacyjno-wyszukiwawczych oraz metodyką indeksowania, a zarazem i wyszukiwania 

informacji w zasobach danych specjalnych bibliotek bądź ośrodków informacji prawniczej. 

Wszystkich zainteresowanych aspektami prawa w działalności informacyjnej na pewno trzeba 

skierować do krytycznego przeglądu literatury H. Popowskiej, w którym autorka wyjaśnia 

wiele tajników i zawiłości pojęciowo-terminologicznych, a wśród nich wieloznaczną nazwę 

i n f o r m a t y k a  p r a w n i c z ą  którą przyjęło się w polskim piśmiennictwie oznaczać 

dziedzinę informacji naukowej „w odniesieniu do prawa” (Popowska,.1999a, s.127).

Obecnie przychodzi nam zmierzyć się w pracy informacyjnej ze skomplikowanym 

zadaniem u p o w s z e c h n i e n i a  praw swobodnego dostępu użytkowników do tzw. i n f  

o r m a c j i  p u b l i c z n e j .  Wypełnieniem tego zadania, jeśli zostanie odpowiednio 

przygotowane i podjęte przez niektóre przynajmniej służby informacyjne, nasza dziedzina ma 

szansę aktywnego uczestnictwa w procesie zmiany postaw związanych z obywatelskim i 

demokratycznym zarazem obliczem społeczności lokalnych. Skala, struktura i natura zadań 

wynikających z tego prawa dla praktyki informacyjnej trudna jest do opisania w kilku 

ogólnych zdaniach. Wydaje się, że bardziej pożyteczne będzie odwołanie się do 

bezpośrednich przykładów związanych z wdrażaniem cytowanej już Ustawy o dostąpię do 

informacji publicznej. Wcześniej jednak zatrzymamy się jeszcze przy kilku zagadnieniach 

ogólniejszej natury, ponieważ łączą się one z pilnymi potrzebami badań 

interdyscyplinarnych. Ich celem byłoby otwarcie niezbędnego dyskursu między prawnikami, 

językoznawcami i specjalistami w zakresie uwarunkowań i ograniczeń dostępu do niektórych 

szczegółowych podkategorii informacji społecznej, zwłaszcza w kontekście sprawnego i 

efektywnego działania systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Wiele bowiem 

społecznych aspektów takich systemów pozostaje w ścisłym sprzężeniu z językową warstwą 

prawa informacyjnego. Dotyczy to zarówno wewnętrznych wyspecjalizowanych procesów 

tworzenia i udostępniania zasobów informacji, jak i środowiskowych sprzężeń w puhlic 

relations, w szczególności współdziałania samorządowych partnerów z bibliotecznymi 

służbami informacyjnymi. Chodzi bowiem przede wszystkim o inicjowanie i prowadzenie 

d i a l o g u  gestorów, dystrybutorów i twórców informacji publicznej z jej użytkownikami 

(Próchnicka, 2004; Hedemark i in., 2005).

Do takich prac, niestety luezbyt licznych w naszym piśmiennictwie należą: klasyczna już książka F. 
Studiuckiego (1978) oraz rozprawy D. Pietrach-Reizes (1992) i J. Petzla (1999), a przede wszystkim artykuły H. 
Popowskiej (1999a,b, 2003), które najbliższe są potrzebom użytkowników, ale raczej profesjonalnie 
poszukujących informacji prawniczej, niż przeciętnym obywatelom rozwiązującym problemy codzieimości, w 
których informacja prawnicza jest jednym z wielu potrzebnych elementów.



4. CZY USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
MOŻE WPŁYWAĆ NA ZMIANY POSTAW?

Dostąp do informacji publicznej stanowi «conditio  sine qua n o n »  współczesnej 

demokracji i społeczeństwa obywatelskiego (Aleksandrowicz, 2002 s.7) -  takimi słowami 

rozpoczyna się główny komentarz prawniczy do Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostąpię 

do informacji publicznej. Autor tego komentarza tym samym zaznacza swe przekonanie, że 

prawne g w a r a n c j e  s w o b o d y  d o s t ę p u  do informacji pubłicznych można 

łączyć z oczekiwaniem społecznych konsekwencji w rozwoju racjonałności postaw, decyzji i 

działań obywatełskich. Czy eksponowanie takich oczekiwań w komentarzu prawniczym 

nałeży traktować jedynie jako figurę retoryczną z kategorii „myśłenia życzeniowego” (ang. 

wishful thinking)! Czy też warto skupić na nim uwagę ze świadomością, że ta oczekiwana 

zmiana postaw obywatełskich ma nie tyłko uwarunkowania prawne, ałe łączy się również z 

układem zmiennych sfery kompetencji komunikacyjnych oraz informacyjnych, 

zakorzenionych w kułturowym podłożu każdej społeczności.

Debaty na temat społecznego znaczenia jawności administracyjnej, czyli 

w z g l ę d n i e  s w o b o d n e g o  d o s t ę p u  do  i n f o r m a c j i  w szerokim tego słowa 

znaczeniu obserwujemy już od XVIII wieku! (Górzyńska, 1999 s.28). Również w XVIII w. 

powstają pierwsze bibłioteki amerykańskie, udostępniające dokumenty z informacjami o 

decyzjach i działalności jednostek administracji lokalnej i państwowej (Kołodziejska, 1971 

s.ł7). Historycy zaś zwracają uwagę, że przez poziom dostępności informacji publicznej, a 

szerzej rzecz ujmując -  przez pryzmat stosunków między administracją centralną i terenową 

a ludnością, można śledzić drogi rozwojowe państw co najmniej od średniowiecza!

O znaczeniu j a w n o ś c i administracyjnej dla życia społecznego zaczęto mówić w 

Polsce po łatach zniewolenia, dopiero w czasie transformacji ustrojowej 1989 r.: zwłaszcza w 

życiu publicznym oraz [jej] rozwój w sensie instytucjonalno-prawnym przypada na czasy 

współczesne, z perspektywą na przyszłość (Górzyńska, 1999 s.l9; zob. też Stefanowicz, 

2001).

W czasie przywracania tzw. normalności w obiegu informacji społecznej, po 

zniesieniu obowiązującej przez kilkadziesiąt łat cenzury PRL, w pierwszej połowie lat

...Odmienne drogi rozwojowe państw... można śledzić i interpretować właśnie poprzez analizą funkcjonowania 
urzędów i stosunków podległości urzędników administracji centralnej i terenowej ... Zanim zaczęto mówić o 
biurokracji jako o złośliwym nowotworze, podlegającym swym własnym prawom burzliwego, niszczącego 
wzrostu, sektor władzy mierzony liczbą urzędników w nim zatrudnionych i kwotami pieniędzy ściągniętych do 
skarbu rósł od schyłku średniowiecza znacznie szybciej niż inne wskaźniki społeczne i gospodarcze: 
szybciej niż liczba ludności i wydajność pracy ... (Mączak, 1986).



dziewięćdziesiątych „zakiełkowała” także w dziedzinie informacji naukowej potrzeba 

usankcjonowania zmian w dostępności krajowych zasobów informacji. Dzięki Zespołowi ds. 

Krajowej Połityki w Zakresie Informacji Naukowej, powołanemu w KBN w 1994 r., podjęto 

inicjatywę łegisłacyjną, która miała stworzyć w III. Rzeczpospołitej prawne gwarancje 

powszechnej i bezpłatnej dostępności informacji zawartych w tzw. „zasobach pubłicznych”.

Wyniki prac tego Zespołu - projekty dwu dokumentów : Programu rozwoju informacji 

naukowej i technicznej w Polsce [dałej w skrócie: Program^ (Program rozwoju informacji 

1997) oraz Ustawy o publicznie dostępnych zasobach informacji naukowo technicznej i o 

działalności informacyjnej [dałej w skrócie Projekt Ustawy^ (Ustawa o pubłicznie dostępnych 

zasobach ..., 1997) - ani nie wywołały bezpośredniego echa w środowisku zawodowym, ani 

nie zostały przyjęte przez władze państwowe dła nadania im dałszego biegu. Jakie były tego 

przyczyny? Czy po prostu przepadły w trybach biurokratycznej machiny? Czy też uznano je 

za niepotrzebne? A może były źłe opracowane?

W komentarzu, który towarzyszył opubłikowanym projektom, przewodniczący ww. 

Zespołu KBN - Jułiusz Lech Kułikowski, uzasadniając potrzebę wprowadzenia ich w życie, 

dyskutował z kontrargumentami przeciwników Projektu Ustawy. Zwrócił uwagę m in. na ich 

pogląd, że należało z tym opracowaniem poczekać na odpowiednie dyrektywy Unii 

Europejskiej (Kulikowski, 1997, s.5). Czy mogła zgubić polski Projekt Ustawy postawa 

niezależności Zespołu KBN od podsuwanych odgórnie dyrektyw?

W naszych rozważaniach o wpływie prawa informacyjnego na postawy obywatelskie, 

niezależność decyzji Zespołu KBN od zewnętrznych nakazów, można -  jak się wydaje -  

potraktować jako istotny aspekt procesu jurydyzacji sfery informacji społecznej. Wskazuje on 

bowiem, że prace nad Projektem Ustawy nie toczyły się w formalnym, a odgórnie 

sterowanym nurcie dostosowania li tylko polskich przepisów do wymagań UE. Zespół KBN 

okazał się być niezależny w określeniu podstaw państwowej połityki informacyjnej i jako 

najpilniejsze w swoich działaniach uznał przygotowanie prawnych gwarancji dostępu do 

informacji. P o d s t a w o w e  p r a w a  u ż y t k o w n i k a  potraktował jako jeden z 

fundamentów zmian wprowadzanych w Polsce na rzecz demokratyzacji życia społecznego. 

Warto też zwrócić uwagę, że były to wówczas -  w latach 1995-1996 -  regulacje prawne 

wyprzedzające zapisy konstytucyjne z 1997 r. i zakorzenione w międzynarodowych 

przepisach o podstawowych prawach człowieka. Można je zatem traktować, jako świadectwo 

zmiany postaw wobec ograniczeń dostępu do informacji przynajmniej w środowisku KBN, 

tworzącym zasady połityki informacyjnej państwa.



Nie zwróciła uwagi na te zależności Stanisława Kurek-Kokocińska w swojej analizie 

uwarunkowań prawnych działalności informacyjnej, choć zatrzymała się przy omawianym 

Projekcie Ustawy. Skupiła się jedynie na drugorzędnej w tym kontekście definicji 

działalności informacyjnej (Kurek-Kokocińska, 2004, s. 114-115). Także analizując 

powiązania prawa informacyjnego z podstawowymi prawami człowieka,^"  ̂ jakby nie 

zauważyła ich wpływu na powstanie nie tylko Projektu Ustawy w Zespole KBN, ale także na 

postanowienia Ustawy o dostępie do informacji publicznej. I choć temu aktowi polskiego 

prawa informacyjnego poświęciła sporo miejsca, to jedynie referując zawartość przepisów w 

zaskakującym sąsiedztwie komentarza do Konwencji o Prawach Dziecka, bez korelacji z 

ogólną problematyką swobód obywatelskich, ani też z praktyką obsługi informacyjnej 

obywateli w środowiskach lokalnych, co każe łączyć tę Ustawę z pracą bibliotek publicznych 

(Kurek-Kokocińska, 2004, s. 174-176).

W naszych rozważaniach warto się zatrzymać przy Projekcie Ustawy nie tyle na 

analizie jego tekstu, skoro został on skazany na ‘niebyt’, ile na analizie przyczyn, które 

spowodowały tę sytuację. Wydaje się bowiem, że przyczyny te łączą się z ważnymi 

aspektami funkcjonowania i krytyki obecnie obowiązującej Ustawy o dostępie do informacji 

publicznej (od 1 stycznia 2002 r.), leżącej w centrum naszych zainteresowań.

W obydwu przypadkach, zarówno w Projekcie Ustawy... z 1997 r., jak i w Ustawie o 

dostępie... z 2001 r., najistotniejszym novum było włączenie do stanowionego prawa 

informacyjnego w Polsce nie podejmowanej dotąd kwestii o c h r o n y  p r  a w  

u ż y t k o w n i k ó w  oraz różnych aspektów d o s t ę p n o ś c i  i n f o r m a c j i .

Tym, co łączy Projekt Ustawy z Ustawą o dostępie... jest brak ścisłości 

terminologicznej w odniesieniu do głównych kategorii terminologicznych, które objaśniają 

przedmiot regulacji prawnej. W Projekcie Ustawy, ani w art. 2, gdzie pomieszczono 

„Słowniczek” z wyjaśnieniami swoistego znaczenia terminów na gruncie tego aktu prawnego, 

ani też w żadnym innym artykule nie sprecyzowano jasno określenia „publicznie dostępne 

zasoby informacji”.’̂  Także w Ustawie o dostępie ...nie ma definicji terminu „informacja

Niezbyt uważny czytelnik tekstu S. Kurek-Kokocińskiej może nie zauważyć, że przywoływana przez autorkę 
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a w tym praw do otrzymywania i 
przekazywania informacji, uzgodruona i podpisana przez członków Rady Europy w 1950 r., przez władze 
naszego kraju została podpisana po 43 łatach - w 1993 r.! Wprawdzie data ogłoszenia konwencji w polskim 
Dzietmiku Ustaw jest podana przez antorkę w przypisie, ale... w tekście głównym po wiadomości o istnieniu 
Konwencji, autorka bez jakiegokolwiek zaznaczenia tej odległości w czasie, po prostu stwierdza „Konwencja 
została przyjęta w naszym kraju i ogłoszona w Dzienniku Ustaw ” (Kurek-Kokocińska, 2004, s.l71).

Z artykułu 7 pkt.2 Projektu Ustawy można jednak zrozunueć, że „pnbhczrue dostępne zasoby informacji” to 
takie, które tue są ustawowo zastrzeżone ze względu na: ł. bezpieczeństwo państwa; 2. ochronę ważnych 
interesów społecznych łub gospodarczych; 3. ochronę własności intelektualnej lub dóbr osobistych (Ustawa o 
publicznie dostępnych zasobach..., 1997, s.l8).



publiczna”, co spotkało się z ostrą krytyką publicystyczną (Bednarek, 2002; Frey, 2002; 

Goszczyński i Rzepliński, 2001; Piskorz-Ryń, 2002). Można jednak mieć nadzieję, że w 

miarę upowszechniania się prawa informacyjnego, zwłaszcza stosowania w praktyce Ustawy 

o dostępie... oraz orzecznictwa z nią związanego, pojawią się wyjaśnienia i rozważania 

terminologiczne w dialogu z prawnikami, co pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań i 

wątpliwości związanych z nowym prawem informacyjnym.^^ Wypada tu jednak 

przypomnieć, że brak tzw. „definicji wprosf’ dla przedmiotu stanowionego prawa, to 

zidentyfikowany i opisany przez J. Pieńkosa - jeden z typowych atrybutów specyfiki języka 

aktów prawnych, o czym mówiliśmy wcześniej (zob. powyżej; Pieńkos, 1999, s.86).

Tym, co zasadniczo różni odrzucony Projekt od obowiązującej Ustawy o dostępie..., 

są jego główne ograniczenia, jakby nie w pełni uświadamiane sobie przez autorów Projektu. 

Po pierwsze jest to obciążenie stereotypem „informacji naukowej i technicznej”, a przy tym 

nieskrywanymi obawami przed rozległością pojęcia informacji społecznej. Po drugie - 

branżowy balast szerokiego kontekstu organizacyjno-finansowych i zawodowych przepisów 

dla służb informacyjnych, które -  rzecz jasna -  są również bardzo ważne dla sprawności 

obsługi informacyjnej obywateli, ale mają zupełnie inny, nie tak fundamentalny wymiar. One 

właśnie -  jak się wydaje - sprawiły, że najważniejsze przepisy Projektu pozbawione zostały 

wyrazistości i uniwersalności, oczekiwanych w nowym prawie informacyjnym, które ma 

służyć znoszeniu politycznych oraz ideologicznych barier dostępu do informacji. To właśnie 

przepisy spoza podstawowych zasad polityki otwartego dostępu użytkowników do informacji 

(sprawy zabezpieczeń organizacyjnych, finansowych i zawodowych), zagłuszyły i jakby 

ostatecznie zgubiły główne przesłania Projektu Ustawy, wyrażone w rozdz. 2 „Prawa 

użytkowników informacji” oraz w art. 5-7 rozdz. 3 „Polityka informacyjna państwa”. Tam 

projektodawcy umieścili zasady zapewnienia użytkownikom racjonalnie traktowanego

* Ustawa o dostąpię... w art. 1. ust.l. podaje takie oto określenie informacji publicznej: jest to każda informacja 
o sprawach publicznych. W art. 6 objaśnia to pojęcie drogą wyliczenia rodzajów spraw zaliczanych do 
informacji publicznej. Katalog tych spraw wg komentarzy ma być traktowany niejako kompletny spis rodzajów 
informacji publicznych, lecz jako wykaz najbardziej typowych przykładów tego, co może być uznane za 
informację publiczną (zob. Aneks nr 1). Wydaje się, że dla przyszłej praktyki informacyjnej, zwłaszcza 
bibhotek publicznych, byłoby bardzo pożyteczne, aby w dyskusjach terminologicznych wokół pojęcia 
informacja publiczna znalazło się miejsce dla: 1. opracowania jego pola semantycznego (na wzór studium Ziny 
Jarmoszuk wokół pojęcia kultura, a tym samym oznaczenia relacji z bliskoznacznymi pojęciami informacja 
urzędowa, informacja samorządowa i informacja obywatelska (te, wobec braku u nas tradycji rejestracji 
bibliograficznej dokumentów urzędowych, są słabo osadzone w profesjonalnym języku nauk o informacji oraz 
bibliotekoznawstwa); 2. zidentyfikowania i opisu zależności łączących pokrewne terminy informacja biznesowa, 
informacja gospodarcza, informacja lokalna z pojęciem informacja publiczna, bowiem te właśnie terminy są 
najczęściej używane w bibliotecziych usługach informacyjnych, a jednocześnie -  jak wskazuje i praktyka 
iirformacyjna i piśmiennictwo -  lue ma wokół nich zgody, co do trafności i poprawności stosowania w 
typologicznych nazwach usług i zasobów informacji (np. Krzywicki, 1994; Januszko, 2001).



swobodnego dostępu do informacji, postrzeganego w kontekście przepisów o informacjach 

niejawnych {Ustawa o publicznie dostąpnych zasobach , 1997, s.17-18).

Bez wglądu do archiwaliów, dokumentujących legislacyjną drogę Projektu Ustawy, 

można jedynie przypuszczać, że „wszystkoizm” jego przepisów stał się główną przyczyną 

niepowodzenia tej inicjatywy legislacyjnej Zespołu KBN. W tym metaforycznym -  rzecz 

jasna -  i zarazem paradoksalnym ograniczeniu Projektu Ustawy przez „wszystkoizm” tkwi -  

naszym zdaniem - dowód przywiązania autorów Projektu do stereotypów utrwalonych przez 

Uchwałę nr 35 (Uchwała nr 35 Rady Ministrów..., 1971). Czy zatem odrzucony Projekt może 

świadczyć o zmianie postaw członków Zespołu KBN wobec społecznego znaczenia wolnego 

dostępu do informacji? Czy też wprost przeciwnie? Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę przesłanki 

chronologiczne, tj. czas powstawania Projektu, to można by odpowiedzieć pozytywnie na 

pierwsze pytanie. Autorzy Projektu dali dowód myślenia o wolnym dostępie do informacji w 

kategoriach podstaw państwowej polityki informacyjnej wtedy, kiedy inne gremia, 

kształtujące w kraju tę politykę, jeszcze na informacyjne fundamenty demokratyzacji nie 

zwracały uwagi. W latach 1995-96 daleko jeszcze było u nas do koncepcji „uwolnienia” 

dostępu do informacji publicznej, przejęto ją  dopiero z dokumentów UE (cEurope, 2000, 

2003; Rozwój e-government w Polsce, 2004) i to, raczej na technologicznej ścieżce 

konieczności budowy „przezroczystego” e-państwa, niż na zasadzie świadomych dążeń do 

wcielenia w życie swobód obywatelskich, wpisanych do polskiej ustawy zasadniczej z 1997 r.

Próżno też szukać w polskim piśmiennictwie w tym czasie opracowań, które wyraźnie 

łączyłyby przygotowanie szerokiego dostępu do informacji publicznych ze sferą przemian 

ustrojowych.^^ Pierwsze polskie jaskółki (poza Projektem KBN), świadczące o dostrzeganiu 

znaczenia sfery informacyjnej dla transformacji ustrojowej w Polsce możemy -  jak się 

wydaje -  identyfikować dopiero w nurcie piśmiennictwa związanego z podsumowaniami 

pierwszej dekady III Rzeczpospolitej (np. Oleński, 2000).

Na zakończenie porównań między Projektem Ustawy i Ustawą o dostępie... -  tym 

razem wychodząc od pozytywów tej ostatniej -  podkreślmy, że stworzyła ona stosunkowo 

mocne formalne gwarancje prawne dostępu obywatela do informacji (pomijając oczywiście 

skomplikowane bariery i uwarunkowania psycho- i socjologiczne, wyrażające się np. w

Przykłady takich prac łatwo można zidentyfikować w tym czasie w piśmiennictwie zachodnim, np. Charoy i 
Lacote-Gabrysiak, ł996; Gełłman, ł997; Perritt, ł997. W pierwszej z wymienionych prac autorzy koncentrają 
się na metodycznych i warsztatowych probłemach szerokiego dostępu do informacji pubłicznych, natomiast 
aspekty połityki informacyjnej najwyraźniej podejmuje H.H. Peritt: Considers, from a policy perspective, why 
access to government information in electronic form is essential to the realization o f  a civil society,



urzędniczych zwyczajach „spławiania petentów”), podczas kiedy w Projekcie KBN bardzo 

powierzchownie potraktowano konkretyzację warunków takiego dostępu do publicznie 

dostępnych zasobów informacji naukowo-technicznej. Ustawa o dostępie ... wprowadziła 

ściśle określony terminami obowiązek podmiotów informacji publicznej (tj. jednostek 

administracji publicznej oraz innych instytucji tzw. budżetówki) - tworzenia od podstaw, 

powszechnie dostępnych w sieci WWW, a więc elektronicznych źródeł informacji. Mają to 

być jednocześnie narzędzia dokumentujące pracę urzędów wg ściśle określonych reguł w tzw. 

Biuletynach Informacji Publicznej [dalej w skrócie BIP] (Jaworski-Grzanka, 2001; Strójek, 

2002a, b; 2003, 2004, 2005). Reguły te zostały określone w wydanym w ślad za Ustawą o 

dostępie... wykonawczym Rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie 

Biuletynu Informacji Publicznej (Rozporządzenie MSWiA, 2002), [dalej w skrócie: 

Rozporządzenie MSWiA, 2002].

4.1. BIULETYNY INFORMACJI PUBLICZNEJ - DOSTĘPNE W SIECI WWW 
OGNIWA POLSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Praktyka tworzenia Biuletynów Informacji Publicznej w sieci WWW w procesie 

wdrażania w życie od 2002 r. Ustawy o dostępie..., otwiera jedyne w swoim rodzaju pole 

wielostronnych obserwacji. Po pierwsze, z punktu widzenia przebiegu, postępów i trudności 

procesu wdrażania systemu BIP-ów dla polskiej administracji publicznej, jak i dojrzewania 

w tym procesie koncepcji zintegrowanego systemu informacyjnego. Po drugie, z punktu 

widzenia -  dla nas tutaj bardziej istotnego -  zachowań, postaw i ocen ze strony różnych 

kategorii użytkowników, którzy już korzystają z BIP-ów.

W dość licznej literaturze przedmiotu związanej z różnymi konsekwencjami Ustawy o 

dostępie... to właśnie BIP-y są przedmiotem największego zainteresowania, tak w 

opracowaniach naukowych (np. Jabłoński, 2002; Jabłoński i Wygoda, 2002; Mucha, 2002), 

jak i zowodowych -  prawnych i administracyjnych (Gaweł, 2001; Michota, 2002). Publikacje 

w ujęciu informacyjno-bibliotekoznawczym są nieliczne. W tej grupie mieszczą się relacje z 

kolejnych etapów badań A. Strojek, cytowane tutaj już wcześniej, a związane głównie z 

informacją samorządową w powiązaniu z bibliotekami publicznymi. Trzeba również 

odnotować bibliotekarskie sygnały potrzeby dostępu do informacji publicznej w usługach

democratization, and a rule o f law. Discusses the basie principles to which the availability o f  public information 
must adhere and examines the sources oflaw that exist to make theseprinciples a reality” [abstr. aut.].



informacyjnych bibliotek publicznych (Michnal, 1993; Maj decki, 2004; Rogozińska-Bień, 

2003; Wojciechowski, 2004).

W cytowanych tutaj i w wielu innych publikacjach związanych z BIP-ami 

zdecydowanie dominuje problematyka podmiotów informacji publicznej (tj. instytucji 

sprawczych!) oraz praktyczne, zwłaszcza technologiczne zagadnienia wprowadzania danych 

do BIP-ów, czy też w ogólności zarządzania nimi. W materiałach szkółeniowych dla 

pracowników administracji publicznej nie zidentyfikowano jednak dowodów świadomości 

tego, jak skomplikowane mogą być problemy identyfikacji oraz charakterystyki danych. 

Dziwi i niepokoi ten stan rzeczy, bowiem BIP-y są systemami opartymi na źródłowej 

podstawie pełnotekstowych baz danych dła bieżących oraz archiwalnych dokumentów 

urzędowych. Poglądowe materiały szkołeniowe adresowane są przede wszystkim do 

urzędników odpowiedziałnych za wprowadzanie danych oraz zarządzanie bazami systemu 

(np. Kozłowski, 2004; Kopeć, 2004; Jaworski-Grzanka, 2004). Do nich również adresowane 

są prezentacje funkcjonałnej struktury sytemu BIP-ów, które nie z punktu widzenia 

charakterystyki potencjałnych informacyjnych potrzeb pojedynczego użytkownika, ałe w 

kategoriach architektury informatycznej warstwy systemu, wyjaśniają jego ewołucyjną 

strukturę, odpowiednio do potrzeb współtwórców systemu BIP-ów w sieci jednostek 

administracji centrałnej i terytoriałnej (Gaweł, 2001).

Dła nas warte uwagi są różnice sposobu postrzegania oraz terminołogii stosowanej w 

prezentowanych modełach systemów informacji pubłicznej, z jednej strony - w cytowanych 

wyżej opracowaniach związanych z przykładowym, wyróżniającym się, a rozwijanym w 

praktyce systemem BIP-ów Małopołski (Wrota Małopolski, 2004; Gaweł, 2001), a z drugiej 

strony - w opracowaniu Mariusza futerka, opartym na dokumentach UE i USA (futerek, 

2004, s.4).^*

W opracowaniu M. futerka, choć na bardzo ogólnym poziomie, ałe identyfikujemy 

wyraźnie eksponowany punkt widzenia użytkowników informacji pubłicznej, zwłaszcza 

użytkowników instytucjonalnych, tworzących układ współdziałających jednostek 

administracji pubłicznej oraz instytucji świata gospodarczego. Ten sam autor zwraca też

Obaj cytowani autorzy (oznaczenia A i B przy nazwiskach identyfikują autorów w nazwach 
poziomów rozwoju systemów: A - E. Gaweł, B - M. Luterek) wyróżniają takie same poziomy organizacji 
systemów, ale w stosowanym przez siebie odmiennym nazewnictwie ujawniają różne punkty widzenia: 1. A: 
poziom informacyjny z zestawem informacji publicznych określonych Ustawą, B: poziom dostępu onhne do 
zasobów informacji o jednostkach administracji publicznej (np. BIP!!!); 2. A: poziom interakcyjny - pozwoli 
obywatelowi na zadawanie pytań; B: poziom dostępu online do zasobów informacji o zagadnieniach 
interesujących obywateli; 3. A: poziom transakcyjny umożhwia zawarcie z podmiotem transakcji; B: usługi 
Online z dwustronną komunikacją od i do jednostek administracji publicznej; 4. A: poziom globalny; B: 
zintegrowany system dostępu online do informacji i usług jednocześnie.



uwagę na nowe jego zdaniem podejście w projektowaniu systemów informacji publicznej, tj. 

tzw. metodę events, którą charakteryzuje przywołując przykłady z portali irlandzkich. Metoda 

ta, po polsku nazywana podejściem zdarzeniowym w istocie dawno zakorzeniona jest w 

projektowaniu systemów informacyjnych.^^

Niestety, w publikacjach administracyjno-prawnych nie jest dość widoczne 

zainteresowanie docelowym, indywidualnym użytkownikiem BIP-ów (Matoga, 2005). Do 

zupełnych wyjątków należą głosy twórców BIP-ów świadczące o trosce, jaką przypisuje się 

w administracji publicznej funkcji tzw. „urzędnika pierwszego kontaktu”. Jego zadaniem jest 

poznanie sprawy, z którą interesant przychodzi do urzędu i określenie jego „sytuacji

problemowej” tak, aby unikając błądzenia przeprowadzić interesanta przez labirynt 

urzędniczy, wprost do punktu, w którym będzie on mógł załatwić swoją sprawę. Taką troskę 

można odczytać zarówno w publikacji autorów z lubelskiego samorządu, jak i z później 

projektowanych w lubelskim BIP-ie indywidualnych, niestandardowych rozwiązań ku 

wygodzie indywidualnych użytkowników informacji (Demczuk i in., 2004, s. 12-27). Równie 

rzadkie są publikowane głosy indywidualnych użytkowników informacji publicznej. 

Przykładem takiego głosu, jest wypowiedź historyka Adama Dobrońskiego, który w referacie 

na V Krajowym Forum Informacji w 1999 roku przedstawił zarówno swój własny, 

indywidualny pogląd na potrzeby informacyjne działacza samorządowego, jak i zarysował 

sytuację informacyjną podlaskiego sejmiku wojewódzkiego, z którym jest związany swą 

aktywnością samorządową (Dobroński, 2000).

Publikacje poświęcone sprawom użytkowników, wyłowione spośród dominującego 

piśmiennictwa prawno-administracyjnego i technologicznego, można powiązać z niektórymi 

wynikami monitoringu, który Agnieszka Strójek prowadzi od 2002 r., tj. od początku 

udostępniania BIP-ów w Internecie.

4.2. MONITORING WDRAŻANIA SYSTEMU BIP W SIECI WWW

Po odrzuceniu opisanego wyżej Projektu Ustawy Zespołu KBN (Ustawa o publicznie 

dostępnych zasobach..., 1997) trudno zidentyfikować ślady aktywności środowiska informacji

Metoda ta wyrosła z tzw. podejścia sytuacyjnego w projektowaniu systemów organizacji i zarządzania (Jacak i 
Tchoń ,1978), a o przydatności jej elementów w analizowaniu i projektowaniu bibliotecznych systemów 
informacyjnych pisała Sitarska w 1990 r. (Sitarska, 2005).

Ta rozpoznawcza funkcja „urzędnika pierwszego kontaktu” nie jest brana pod uwagę w architekturze 
standardowego interfejsu BIP-ów, tylko wpisana między wierszami tekstu „helpu” dla użytkowników, pt. Jak 
korzystać.... Także określenie „sytuacja problemowa użytkownika” nie występuje w opracowaniach 
dotyczących BIP.



naukowej i bibliotekoznawstwa na drodze dojrzewania koncepcji Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej oraz wokćrf prac legislacyjnych z nią związanych. Także ustanowienie 

tej ustawy nie pociągnęło za sobą widocznego w publikacjach zainteresowania nią w naszym 

środowisku.

Badania A. Strojek -  podkreślmy -  szersze niż tylko monitoring BIP-ów, podjęte były 

przede wszystkim z pozycji bibliotekoznawczych, choć rzecz jasna usytuowane na 

pograniczu z nauką o informacji, a dokumentowane cytowanymi już publikacjami w 

czasopismach bibliotekarskich i informacyjnych. Integralna część tych badań -  monitoring 

rozwoju systemu BIP-ów -  prowadzony był w zgodzie z trzema cyklami procesu wdrażania 

Biuletynów. Cykle te były zależne od wymaganych przez Ustawę terminów wprowadzania 

wyznaczonych kategorii informacji publicznych do zasobów systemu.

Wyniki dwu pierwszych cykli badań, którymi najpierw objęto tylko BIP-y urzędów 

wojewódzkich, a następnie jedynie BIP-y bibliotek, są opublikowane, więc nie będziemy ich 

omawiać (Strojek 2003, 2004). Wyniki monitoringu trzeciego cyklu, przeprowadzonego w 

lutym oraz marcu 2005 r., są jeszcze w opracowaniu, ale warto tutaj przywołać niektóre 

wnioski płynące z materiału analitycznego, nawiązując także do wniosków z poprzednich 

cykli monitoringu. Skupiamy się jedynie na takich wątkach wyników, które łączą się z 

pytaniem zawartym w tytule tej części naszego artykułu: Czy ustawa o dostępie do 

informacji publicznej może wpływać na zmiany postaw? A ściślej, próbujemy 

zinterpretować obserwowane cechy BIP-ów przez pryzmat działań, zachowań i decyzji ludzi 

związanych z procesem wdrażania tej części systemu informacji publicznej, która jest 

dostępna w sieci WWW. Będą to zatem wnioski dotyczące szczególnej kategorii 

użytkowników BIP-ów, tych którzy mogą występować w systemie jednocześnie w kilku 

rolach -  projektantów, gestorów informacji publicznej, operatorów systemu, ale także 

pośredników (mediatorów) między najważniejszym, potencjalnym użytkownikiem 

docelowym (końcowym) -  indywidualnym interesantem (obywatelem, interesantem), a 

systemem informacji publicznej. Trzeba też dodać jeszcze zastrzeżenie, że jedynie w 

odniesieniu do BIP-ów urzędów wojewódzkich wnioski nasze można traktować jako 

reprezentatywne, pozwalające na uogólnienia dzięki temu, że wszystkie istniejące BIP-y

Zgodnie z przepisami ait. 26 Ustawy o dostępie ... do BIPów powitmy być włączane: 1. Do 1 lipca 2003 r. 
podstawowe iirformacje o podmiocie i zasadach fimkcjonowaiua; 2. Do 1 slycziua 2004 r. informacje o polityce 
wewnętrznej i zagranicznej oraz dane pubhczne (tj. związane z załatwianyrru rue tajnyrru sprawarru; 3. Do 1 
styczrua 2005 informacje o majątkn pnbliczręrm.



wojewódzkie mogły być bezpośrednim przedmiotem obserwacji i analizy w czasie 

monitoringu. BIP-y biblioteczne badane były losowo w dwu grupach: bibliotek 

posiadających własne BIP-y oraz bibliotek, których BIP-y posadowione są na stronach 

WWW nadrzędnych jednostek samorządowych. Na obecnym etapie rozwoju systemu BIP, 

przy braku danych o ogólnej liczbie Biuletynów poszczególnych podmiotów, w badaniach 

A. Strój ek trudno ocenić reprezentatywność próby badanej w całości, a zwłaszcza w 

odniesieniu do bibliotek.

W poniższym zestawieniu przedstawione są wnioski z przeprowadzonego monitoringu.

-  Troska o w y g o d ę  k o r z y s t a n i a  z B I P  p r z e z  i n d y w i d u a l n y c h  

u ż y t k o w n i k ó w  widoczna jest w próbach zróżnicowanego kształtowania interfejsów 

oraz tekstów instrukcji korzystania z pomocy BIP-ów (helpów) n a  s t r o n a c h  

n i e l i c z n y c h  u r z ę d ó w  w o j e wó d z k i c h . ^ ^

-  W materiałach analitycznych pozyskanych w trzech cyklach monitoringu można było 

zaobserwować wyraźnie n i e n a d ą ż a n i  e t w ó r c ó w  B I  P-ó w z a 

w y z n a c z o n y m i  w U s t a w i e  t e r m i n a m i  etapowego zapełniania zasobów 

systemu wskazanymi kategoriami informacji publicznej, a w niektórych przypadkach nawet z 

udostępnianiem ogólnej strony podmiotowej BIP w Intemecie.^^ Wniosek ten, choć może 

wydawać się banalny z ogólnego punktu widzenia, zasługuje jednak na szczególną uwagę ze 

względu na nasze postulaty badawcze i dydaktyczne, które znajdują się w ostatniej części 

niniejszego artykułu. Można oczywiście sądzić, że przyczyny tego stanu rzeczy leżą w 

ogólnych barierach rozwoju informatycznych systemów informacji publicznej, niezależnych 

od konkretnych ludzi (Luterek, 2004 s.5). Powiązanie jednak tego wniosku z bardziej 

wnikliwym oglądem niedoborów po zamknięciu trzeciego i ostatniego cyklu rozwojowego 

BIP-ów, może prowadzić do innej interpretacji, bezpośrednio zależnej od właściwości 

zasobów ludzkich w administracji publicznej, tak państwowej, jak i samorządowej.

Do grupy tej zaliczyć można BIP-y Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Lubelskiego Urzędu, gdzie 
zamieszczony jest „help” dostosowany do poziomu przeciętnych użytkowników, redaktorów oraz operatorów 
systemu BIP; na stronach BIP Łódzkiego Urzędn dostępna jest opcja zwiększania /  znmiejszatua tekstu; 
Zachodniopomorski Urząd jako jedyny wprowadził w menn z nazwanu kategorii informacji także małe ikony, 
których „klikiuęcie” wywołuje rejestr zmian w dotychczasowym stanie strony oraz nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za ich zanueszczeiue.

W pierwszym cyklu badania tylko siedem urzędów wojewódzkich posiadało własne strony podnńotowe BłP, a 
BIP-y Lubelskiego, Śląskiego i Zachodniopomorskiego Urzędn Wojewódzkiego były jedynie „pustymi 
ramkami” na stronach istniejącego już serwisu internetowego (Strojek, 2003). W trzecim cyklu monitoringu 
stwierdzono, że BłP-y znajdują się jtrż na stronach wszystkich trrzędów wojewódzkich, jednak nadal większość 
tych Biuletynów nie jest w pełni zgodna z wymaganiami stnrktrrry formalnej, określonymi w Rozporządzeniu 
^Rozporządzenie MSWiA, 2002). Wszystkie wymagania są spełnione jedynie w BłP-ach pięciu województw 
(Małopolskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Wielkopolskiego).



-  Porównanie wyników I. i III. cyklu badań pozwala stwierdzić s t o p n i o w e  

d o s k o n a l e n i e  s t r u k t u r y  f o r m a l n e j  B I  P-ó w u r z ę d ó w  

w o j  e w ó d z k i c h ,  choć stale jeszcze można mieć do nich wiele zastrzeżeń. Są w tej 

grupie Biuletyny, które rażą niedbałością przygotowania; szczególnie istotne jest to, że 

ważne niedociągnięcia widoczne są w miejscach bezpośredniego oglądu przez przeciętnego 

użytkownika, np. w tekstach pomocy tj. „helpów”, ułatwiających użytkownikom orientację w 

zawiłościach proceduralnych i strukturalnych BIP-ów.^^

-  Stwierdzić trzeba, że do stycznia 2005 r. ż a d e n  u r z ą d  w o j e w ó d z k i  n i e  

w y w i ą z a ł  s i ę  w p e ł n i  z o b o w i ą z k u  w p r o w a d z e n i a  do  BI  P-ó w 

d a n y c h  o m a j ą t k u  p u b l i c z n y m  -  co można interpretować tak, że systemy te są 

zarządzane przez ludzi, którzy nie mają woli ujawniania tych części informacji publicznych, 

które przy obecnej fali nadużyć i przestępstw związanych z finansami publicznymi w naszym 

kraju są przedmiotem szczególnego zainteresowania obywateli. Nasuwa się przy tym pytanie, 

czy centralny organ dozorujący urzędy wojewódzkie, tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji Publicznej, zareaguje na tę sytuację i w jaki sposób? Czy też nie 

przestrzeganie zapisów Ustawy o dostępie przez urzędy wojewódzkie pozostanie bezkarne?

-  Wydaje się, że brakiem zdolności wykonawczych (luk kompetencyjnych, czy też 

niedoborem etatów) w zespołach pracowników większości urzędów wojewódzkich trzeba 

tłumaczyć n i e d o p e ł n i e n i e  w w i ę k s z o ś c i  u r z ę d ó w  o b o w i ą z k ó w  II. 

cyklu rozwojowego systemu BIP, tj w p r o w a d z a n i a  i n t e r a k t y w n y c h  

e l e m e n t ó w  systemu tylko w czterech urzędach (Małopolskie, Warmińsko-Mazurskie, 

Podlaskie i Dolnośląskie); w konsekwencji znacząco ogranicza to m o ż l i w o ś ć  

z d a l n e g o  d o s t ę p u  użytkowników do informacji związanych z załatwianiem 

bieżących spraw. Być może z tych samych powodów nie widać w BIP-ach udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dla niewidomych, ani też obcojęzycznych wersji

W BIPach najczęściej brakuje na stronie podmiotowej rejestru zmian informacji wraz z datą, od której te 
zmiany obowiązują oraz oznaczenia osoby odpowiedzialnej za zamieszczane komunikaty. Zdarza się, że 
oznaczenia odpowiedzialności są stosowane niesystematyczne (np. w BIP Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego), albo tak jak w Biuletynie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dane redakcji na samym 
dole strony podane są tak malutką czcionką że prawie są niezauważalne. Są też Birrletyny, w których podano 
tylko nazwisko osoby redagującej tekst bez danych ttmożhwiających z nią kontakt rrżytkownika. Zdecydowanie 
najwięcej ttrzędów, bo aż siedem “zapomniało” o zamieszczeniu informacji o zasadach dostępu do danych 
niepublikowanych w Biuletynie.

Do takich należą BIP Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie przycisk ‘pomoc’ nie prowadzi do żadnych 
irtformacji, a także Biuletynie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie link ‘pomoc’ prowadzi do komunikatu 
„Brak aktualnych informacji. W tej kategorii nie ma aktualnie żadnych informacji”, co jest o tyle drastyczne, że 
każdy wariant systemu oprogramowania dla BIPów wyposażony jest w standardowe helpy.



wprowadzanych tekstów .M ożliw e jednak, że należałoby ten stan rzeczy łączyć raczej z 

„postmanowskim technopolem”, który powoduje koncentrację uwagi zespołów 

wykonawczych na technicznych aspektach uruchamiania systemu BIP-ów.

-  Pracownikom urzędów wojewódzkich, dostarczającym informacje związane z 

formowaniem wizerunku własnego urzędu w BIP-ach, chyba osobiście zależy na jakości tego 

wizerunku. Nie ograniczają się do wprowadzania jedynie podstawowych danych, a starają się 

wzbogacić zestaw kategorii informacji wymaganych ustawowo o dane charakteryzujące 

specyfikę działalności własnego urzędu.^’ Konfrontując tę sytuację z tym co, skonstatowano 

w poprzednim wniosku, można zaryzykować stwierdzenie, że p r a c o w n i c y  

n i ż s z y c h  s z c z e b l i ,  p o d e j m u j ą c y  d e c y z j e  o m n i e j s z y m  

w y m i a r z e  s p o ł e c z n y m ,  s ą  l e p i e j  m o t y w o w a n i  d o  

p r e z e n t o w a n i a  w BI  P-a c h  i n f o r m a c j i  p u b l i c z n y c h ,  k t ó r e  s ą  

w i c h  d y s p o z y c j i ,  niż pracownicy odpowiedzialni np. za informację o gospodarce 

finansami publicznymi.

-  B i b l i o t e k i  n i e  w y k o r z y s t u j ą  s w o i c h  B I  P-ó w 

w w y s t a r c z a j ą c y m  z a k r e s i e ,  aby widoczny był w Biuletynach wyrazisty 

wizerunek instytucjonalny, a w nim swoista natura ich wielokierunkowej działalności oraz 

zawartości posiadanych zasobów informacji (zob. także Dudziak-Kowalska, 2004).

W interesie obywateli - potencjalnych użytkowników BIP-ów oraz dla zapewnienia 

pracownikom jednostek administracji publicznej możliwie jednoznacznych warunków 

działania w przypadkach, kiedy nie wolno im udostępniać określonych informacji 

(dokumentów), konieczna wydaje się nowelizacja przepisów. Zestaw informacji 

obowiązkowych, które zgodnie z Ustawą o dostępie powinny być podawane w każdym BIP- 

ie, należy dopełnić wykazem informacji niejawnych, występujących w zakresie działań 

danego urzędu. Znaczenie tej kategorii informacji podkreślają prawni komentatorzy Ustawy 

o dostępie, ponieważ formalnie gwarantuje ona obywatelowi, że urzędnicy nie będą opierać

Tylko na stronach BIP-ów Mazowieckiego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zawartość tłumaczona 
jest na języki obce, przy czym nie jest to wierne tłumaczenie polskiej wersji Biuletynu. Również w żadnym BłP- 
ie nie ma informacji np. czy dany urząd udostępnia urządzenia umożliwiające zapoznanie się z informacją w 
BIP-ie. Jedynie Mazowiecki Urząd Wojewódzki publikuje w Biuletynie wysokość opłat za sporządzenie kopii 
lub wydruk dokumentów lub danych oraz przygotowanie informacji na nośniku elektronicznym.

W czasie moiutoringu stwierdzono, że najwięcej iirformacji dodatkowych, znajduje się w BłP-ie 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest tutaj m.in. serwis prasowy, ogłoszenia, oferty pracy, aktualności, 
informacje prawne, a także ankieta badarua zadowoleiua klientów z usług Urzędu. Natomiast Pomorski Urząd 
Wojewódzki, jako jedyny z urzędów wojewódzkich zamieścił na swoich podmiotowych stronach BłP informacje 
o bibliotece urzędu oraz o jej zbiorach.



wprowadzanych ograniczeń w udostępnianiu informacji lub dokumentów na subiektywnych 

decyzjach, a pracownicy nie będą narażeni na nieumyślne przekroczenie swoich uprawnień.

Z podanych wyżej wniosków, opartych bezpośrednio na materiale empirycznym 

zebranym w toku powstawania telematycznego „dokumentacyjnego podsystemu” BIP-ów w 

społecznym systemie informacji publicznych (w polszczyżnie chętniej nazywalibyśmy je 

„informacjami obywatelskimi”!) wynikają też konkluzje ogólniejsze. Ograniczamy je do 

sfery spraw, które możliwe są do urzeczywistnienia w środowisku akademickim. 

Pozostawiamy czytelnikom wyprowadzanie praktycznych postulatów adresowanych do 

wykonawców, a zarazem podmiotów zarządzających systemami informacji publicznej. Bez 

przełamania charakterystycznej „urzędniczej inercji” nie można nawet marzyć o szerszych 

społecznych konsekwencjach prawa wolnego dostępu do informacji. Zgodnie z cytowaną na 

początku artykułu tezą Paula Sturgesa, wolny dostęp do informacji pozostaje traktować 

jedynie jako „mantrę” bibliotekarzy (Sturges, 2004).

5. ZAKOŃCZENIE - POSTULATY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE

Zebrane i omówione w artykule materiały pochodzące z krytycznego przeglądu 

literatury przedmiotu, a także z wyników monitoringu wdrażania Biuletynów Informacji 

Publicznej oraz przemyśleń dotyczących zmian ostatnich lat w przestrzeni informacji 

społecznych, skłaniają do ujęcia podsumowania w formę postulatów badawczych i 

dydaktycznych. Są one skierowane do zespołów skupionych na uniwersytetach, akademiach 

i innych szkołach wyższych nie tylko wokół kierunków informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa, ale również innych kierunków, które rozwijają specjalności związane z 

fenomenem informacji społecznej i praktyką w jej zakresie (np. na kierunkach prawa i 

administracji, komunikacji społecznej, filozofii i logiki, ekonomii). Chodzi, poza podjęciem 

szczegółowych wątków badawczych, o których była mowa w tekście, także o skupienie 

zainteresowań oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych wokół słabo dotąd 
rozpoznanych:

-  atrybutów informacji społecznej oraz potrzeb, zachowań (zwłaszcza językowych) oraz 

upodobań różnych kategorii użytkowników indywidualnych i zbiorowych,

-  prawidłowości procesów, systemów i języków informacyjnych, w różnych 

środowiskach poza sferą nauki i nauczania, przede wszystkim w służbach administracji 

publicznej (tj. w urzędach państwowych i samorządowych).



-  zasobów, procesów potrzeb i usług informacyjnych w różnych instytucjach 

użyteczności publicznej, w których za wspólne pieniądze podatników powstają zasoby 

informacji potrzebnej ludziom we wszelkich dziedzinach aktywności zawodowej, 

edukacyjnej, rekreacyjnej oraz w sprawach codziennej egzystencji,^^

-  warunków i ograniczeń dostępu obywatela do potrzebnej mu informacji, w toku 

procesu tworzenia tzw. „przezroczystego e-państwa” (Perritt, 1997).

Nie można na koniec pominąć tutaj refleksji płynącej z lektur i doświadczeń 

własnych. Inaczej niż w księgoznawstwie, badania nauki o informacji u nas, po zniesieniu w 

1989 r. cenzury politycznej w Polsce i stopniowo w pozostałych krajach dawnej strefy 

wpływów radzieckich, nie włączyły do zakresu swych badań konsekwencji tej doniosłej 

zmiany życia społecznego. Sygnałem, czy też dowodem intencji „odcięcia się” od informacji 

politycznej i bieżących informacji społecznych, było całkowite pozostawienie tej sfery 

badaniom socjologicznym, czytelniczym, prasoznawczym i dziennikarskim. Czy było to i 

jest słuszne stanowisko?

Nie wydaje się ani możliwe, ani słuszne wyizolowanie z pola badań nauki o 

informacji tak ważnej sfery, jaką jest informacja społeczna w jej powszechnym obiegu oraz w 

tworzeniu dla ułatwienia jej przepływów -  usługowych systemów przetwarzania, 

wyszukiwania i komunikowania.

Konsekwencją powyższego stanowiska, a przede wszystkim potrzebą wynikającą z 

omówionego na początku artykułu zjawiska jurydyzacji w infosferze społecznej, jest postulat 

szerszego niż dotąd wprowadzenia zagadnień prawa informacyjnego do programów 

dydaktycznych kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Nieuchronna wydaje się 

konieczność przygotowania programów specjalności w zakresie prawa informacyjnego, a 

przede wszystkim programu studiów podyplomowych w zakresie systemów informacji 

społecznej (zwłaszcza publicznej), który służyłby dokształcaniu kadry angażowanej do 

utrzymywania BIP-ów. Są to nowe struktury służb informacyjnych, których pracownicy 

potrzebują nowego profilu wykształcenia z pogranicza nauk informacyjnych, archiwistyki, 

prawa i administracji oraz informatyki. Podobnie, jak bibliotekarzom coraz bardziej

Przykład badań związanych z wpływem nowych form dostępn do informacji „cyfrowej eiy” na 
codzienne życie opisany jest w zbiorze rozpraw Community in the digital age - philosphy andpractice (Lanham, 
MD: Rowman & Littłefiełd Pubłishers, łnc. 2004). Zdaniem A. Sóderłind - recenzentki tego zbiora, szczegółnie 
warte uwagi są dwie prace: ł. Maria Bakardjieva: Yirtual Togetherness: An Everyday Life Perspective; 1. A. 
Feenberg, M. Bakardjieva: Consumers or Citizens? The Online Community Debate (Sóderłind, A. (2005).



potrzebne są elementy wiedzy prawniczej zespolone z profesjonalną wiedzą 

bibliotekoznawczą i informacyjną. Potwierdzają tę konieczność analizy i opracowania 

porównawcze (Horvat, 2000). Dla ułatwienia orientacji w obecnym stanie i miejscu zagadnień 

prawnych w programach na interesujących nas kierunkach studiów, w zestawieniu 

tabelarycznym zamieszczonym Aneksie 2 zebrano informacje szczegółowe na ten temat.
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ANEKS NR 1
Katalog przykładowych kategorii informacji publicznych

(wg art. 6 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pubhcznej [online] Dziennik Ustaw 2001 m  
112, poz. 1198 [dostęp: 25 maja 2005], Dostępny w WWW: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Informacje o:
„1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach 

realizacji tych zadań;
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f) majątku, którym dysponują;
3) zasadach funkcjonowaiua podmiotów, o których mowa w art.4 ust.l, w tym o:

a) trybie działaiua władz publicznych i ich jednostek orgatuzacyjnych,
b) trybie działarua państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie 

wykonywarua zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c) sposobach stanowierua aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowarua i załatwiarua spraw,
e) starue przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępruania danych w  

ruch zawartych,;
4) danych publicznych, w tym:

a) treść i postać doknmentów nrzędowych, w szczególności: - treść aktów administracyjnych i innych 
rozstrzygruęć, - doknmentacja przebiegn i efektów kontroli oraz wystąpierua, stanowiska, wruoski i opirue 
podrruotów ją  przeprowadzających,

b) stanowiska w sprawach pnblicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy 
publicznych w roznrruerun przepisów Kodeksn karnego,

c) treść irmych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d) irrformacja o starue państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;

5) majątkn pnblicznym, w tym o:
a) majątkn Skarbn Państwa i państwowych osób prawnych,
b) irmych prawach majątkowych przysłngnjących państwu i jego długach,
c) majątku jednostek samorządn terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku 

osób prawnych samorządn terytorialnego, a także kas chorych,
d) majątkn podrruotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowarua majątkiem, o 

którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeruach,
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podrruoty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję 

donunnjąc w roznrruerun przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaruu tynu dochodami i 
sposobie pokrywarua strat,

f) dłngn pnblicznym,g) pomocy publicznej, h) ciężarach publicznych”

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html


ANEKS NR 2

Przedmioty poświęcone problematyce prawnej
zidentyfikowane w programach kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo’'

Lp. Nazwa szkoły wyższej Nazwa przedmiotu Rok
studiów/specjalizacja

Akademia Świętokrzyska Podstawy ochrony własności intelektualnej- III
Prawo prasowe-wykład IV
Prawodawstwo opiekuńcze V

Uniwersytet Gdański 
Podypl. Studia Komunikacji 

Społecznej 
i Kultury Medialnej

Etyczno-prawnych aspektów 
komunikowania

Uniwersytet Jagielloński Prawo, twórczość, kultura III
Prawne zasoby Internetu w UE V/Elektroiuczne

publikowarue
Uniwersytet Marii Curie- 

Sklodowskiej, Lublin
Prawo biblioteczne i autorskie IV

Uniwersytet Śląski, Katowice Prawo Prasowe
Podstawy ochrony własności intelektualnej- 
wykład

I policencjackie 
III mgr

Uniwersytet Warszawski Specjalistyczne źródła inf. -  prawo II r. licencjat

Podyplomowe Studium 
Bibliotekoznawstwa

Zagadnienia prawne w bibliotece

Uniwersytet Wrocławski Prawo prasowe Vr.
Specj. Prasa w systemie 

informacji
Wyższa Szkoła Unuejętności 
Społecznych, Poznań 
Studia Podyplomowe Zarządzania 
Bibliotekami Prawo autorskie w mediach elektroiucznych 

j.w.
brak oznaczetue roku/ 

specjalność - broker 
informacji

Kierunek: Ochrona dóbr kultury - Ochrona prawna zabytków i opieka nad 
zabytkami

- Prawo muzealne
- Prawo administracyjne i ustrój 

administracji publicznej
- Prawo budowlane i lokalowe
- Podstawy prawne działalności w 

kulturze
- Prawo autorskie i pokrewne
- Prawo własności przemysłowej
- Podstawy prawne ochrony dziedzictwa 

kulturowego w państwach europejskich
- Konwencje międzynarodowe w zakresie 

ochrony dóbr kultury
- Prawo biblioteczne
- Podstawy prawa podatkowego
- Podstawy prawa celnego
- Prawo prasowe
- Prawo administracyjne i ustrój 

administracji publicznej
- Prawo autorskie i pokrewne

brak oznaczeń roku studiów 
Specjalność: ochrona 
prawna dóbr kultury



Studia Podyplomowe Ochrony 
Dóbr Kultury

- Prawo własności przemysłowej
- Podstawy prawne działalności w  

knltnrze
- Podstawy prawa podatkowego
- Podstawy prawa celnego
- Prawo budowlane i lokalowe
- Ochrona prawna zabytków i opieka nad 

zabytkami
- Podstawy prawne ochrony dziedzictwa 

kulturowego w państwach europejskich
- Konwencje ttuędzynarodowe w zakresie 

ochrony dóbr kultury
- Prawo muzealne
- Prawo biblioteczne

Studiach Podyplomowe 
Zarządzania Bibliotekami Prawo Prasowe

Studia Podyplomowe Zarządzania 
Informacją w Instytucjach 
Publicznych

CEBiD Filia w Rzeszowie Przepisy prawne dla bibliotek 11 rok - przedmiot 
fakultatywny

Opracowanie własne na podstawie stron WWW wymienionych w tabeli szkół wyższych w stycznin 2005 r.



informacja, czytelnictwo, literatura, książka, 
czytelnik, historia, kultura, cywilizacja

JADWIGA KOŁODZIEJSKA
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW 
Biblioteka Narodowa

ELITARNOŚĆ I POWSZECHNOŚĆ CZYTANIA

Czytając zmieniamy siebie, środowisko, świat. Należymy do grona wybranych, beneficjentów. Niniejszy 
artykuł pokazuje, że to stwierdzenie było, jest i zawsze będzie aktualne.

Odkąd człowiek nauczył się mówić, mógł nie tyłko porozumiewać się z innymi, ałe 

magazynować w swojej pamięci wszełkie informacje potrzebne do tego, by przeżyć. W życiu 

płemion nieznających pisma, okreśłanych przez Greków i Rzymian jako barbarzyńskie, 

zbiorowa pamięć historyczna i normy prawne przekazywane były ustnie z pokolenia na 

pokolenie. Czynili to przeważnie ludzie starzy, ponieważ -  jak mniemano -  przez swoje 

długie życie mogłi najwięcej zaobserwować i zapamiętać. Do dziś w niektórych plemionach 

afrykańskich głównym edukatorem dzieci i młodzieży jest tak zwana siwa głowa (ang. white 

head), najstarszy człowiek, który przekazuje najważniejsze, niezbędne do przeżycia 

informacje.

Odkrycie możłiwości zapisywania myśłi zredukowało orałny sposób porozumiewania 

się łudzi, stworzyło nieznane dotąd możłiwości ponadczasowego i nieograniczonego 

barierami przestrzennymi przekazywania informacji. Piśmienność zmieniła dotychczasowe 

struktury społeczne, nadała im zorganizowane formy, uporządkowała wzajemne rełacje 

międzygrupowe, nadała im sensy niezałeżne od ułotnej i niepewnej wiedzy przekazywanej 

ustnie z pokołenia na pokołenie. Pismo stało się narzędziem pomocnym w sprawowaniu 

władzy, w zawieranych traktatach państwowych, w bankowości, wreszcie w nauce, sztuce - 

zwłaszcza łiteraturze. „Wynałazca pierwszych tabłiczek porytych pismem -  pisze Ałberto 

Mangueł -  uświadomił sobie zapewne, jaką przewagę mają te kawałki głiny nad 

zapamiętywaniem przez mózg. Po pierwsze na tabłiczkach można było zawrzeć



nieskończenie wiele informacji, można je było wytwarzać ad infinitum, podczas gdy zdolność 

zapamiętywania jest ograniczona. Po drugie, dzięki tabliczkom obecność pamiętającego nie 

była konieczna, bez niego też dało się informacje odtworzyć. Okazało się nagle, że coś 

nieuchwytnego -  liczbę, wiadomość, myśl, porządek -  można było uchwycić bez fizycznej 

obecności nadawcy komunikatu. W magiczny sposób można to było sobie wyobrazić, 

zanotować i przekazać ponad przestrzenią i czasem” (Manguel, 2003, s. 253).

Beneficjentów słowa pisanego można podzielić na kilka grup. Do pierwszej wypada 

zaliczyć wielkie cywilizacje: grecką i rzymską. Między rokiem 850 a 750 przed Chrystusem 

Grecy opracowali i przyjęli stosowany do dziś alfabet. Bez greckiej sztuki i literatury, 

rzymskiego prawa, modelu struktur państwowych, relacji z podbitymi prowincjami cesarstwa, 

wiedzy w dziedzinie wojskowości nie byłoby dzisiejszej Europy, nie byłoby również nas.

Do drugiej grupy powinno się zaliczyć mieszkańców miast. Trzy albo cztery tysiące lat 

przed Chrystusem ludzie zaczęli ograniczać swoje wędrowanie, polowania i zbieractwo. Ten 

tryb życia nie sprzyjał dalszemu rozwojowi, uniemożliwiał wyżywienie powiększającej się 

populacji plemiennej. A może też były i inne powody, o których po prostu nie wiemy. 

Według Zygmunta Kubiaka już w piątym tysiącleciu przed Chrystusem powstało w Sumerze 

pierwsze miasto. W następnym tysiącleciu powstawały inne. Organizacja miejska w 

przeciwieństwie do rolniczej wymagała zupełnie innej organizacji i przybrała inną strukturę. 

W miastach żyli administratorzy, rzemieślnicy, kupcy, wojskowi, kapłani, poborcy podatkowi 

itp. (Kubiak, 2003, s. 14). Ten osiadły organizm nie mógł sprawnie funkcjonować bez pisma. 

A ponieważ potrzeba jest matką wynalazków, stworzono go początkowo w postaci 

obrazków, a z czasem ulepszono w formie kilkusylabowych słów. W połowie trzeciego 

tysiąclecia przed Chrystusem pojawiły się już zapisy teologiczne, kronikarskie, prawnicze, 

poetyckie.

Oprócz między grupowego podziału pracy w mieście, zmienił się również jej charakter. 

Mieszkańcy uczestniczyli w pracach samorządowych, zebraniach cechowych, religijnych, 

politycznych, edukacyjnych itp. Naturalnym ograniczeniem aktywności społecznej i 

kulturalnej był brak oświetlenia, zwłaszcza zimą. Pracę na wsi wyznaczały pory roku i 

pogoda. Oświetlenie było dostępne tylko wśród najzamożniejszych. Wszyscy, począwszy od 

kilkuletnich dzieci, pracowali od świtu do nocy. Czytanie książek, gazety traktowane było 

jako zajęcie przynależne do kultury pańskiej. W Polsce dopiero po wprowadzeniu obowiązku 

szkoły podstawowej w latach dwudziestych ubiegłego wieku dzieci wiejskie po raz pierwszy 

uzyskały prawo do odrabiania lekcji.



Zróżnicowanie w dostępie do słowa drukowanego między miastem i wsią występuje 

nadal, co ilustrują wyniki badań nad zasięgiem książki, kupowaniem jej, czy wypożyczaniem 

z bibliotek publicznych. Pod tym względem, piszą autorzy ostatniego raportu „(...) coraz 

bardziej pogłębia się kontrast między wsią a miastem. W 2002 r. osób mających regularne 

kontakty z książką i prasą było na wsi zaledwie 5%, w miastach zaś 17%, przy czym 

najwięcej (24%) stałych czytelników zamieszkiwało największe ośrodki miejskie. 

Odpowiednio, w ogóle z mediami drukowanymi nie miało do czynienia 16% mieszkańców 

wsi i tylko 7% mieszkańców miast” (Straus i Wolff, 2004, s. 21).

Piśmienność podzieliła ludzi na tych pracujących fizycznie i tych posługujących się 

umysłem. Podział ten trwał przez tysiąclecia i jeszcze nie tak dawno używano określenia 

pracownicy fizyczni i umysłowi, preferując zresztą raz jednych raz drugich, w zależności od 

tego, kogo próbowano pozyskać. Dopiero w czasach najnowszych, w związku z postępem 

technicznym, a zwłaszcza rozwojem komputeryzacji, zróżnicowanie między pracą umysłową 

a fizyczną zaczyna się zacierać.

Z upływem lat gliniane tabliczki zast^il papirus, potem pergamin, kora brzozowa, 

wreszcie papier. Ale nie to było najważniejsze. Organizacja życia miejskiego i potrzeby 

mieszkańców powołały do życia nie tylko piszących, ale również tych, którzy potrafili 

odczytać i zrozumieć to, co zawierały teksty. Aby się porozumieć i współdziałać, mieszkańcy 

miast musieli czytać i rozumieć: kodeksy prawne, przepisy podatkowe, obroty handlowe, 

przelewy bankowe, skrypty dłużne, wszelkiego typu zarządzenia władz miejskich. Ktoś 

musiał uczyć czytania i pisania. I tak powstawały szkoły i pojawili się nauczyciele. 

Powstawały więc grupy społeczne konstytuujące systemy administracyjne, urzędnicze, 

wojskowe skupione wokół dworu książęcego, królewskiego, samorządu miejskiego, wreszcie 

państwowego. Górne szczeble drabiny społecznej zajmowali ludzie piśmienni, dolne -  ci, 

którzy nie umieli pisać i czytać. Osobną grupę stanowili twórcy: uczeni, pisarze, poeci, 

drukarze, kopiści. Grupa ta była zróżnicowana według stanu majątkowego. Zarówno w 

starożytnej Grecji, jak i w Rzymie filozofii, malarstwa i rzeźby nie uprawiali biedacy, chyba 

że wspomagał ich bogaty sponsor.

Grupy piśmienne niechętnie dzieliły się swoimi umiejętnościami. Przeciwnie, strzegły 

przywilejów wynikających z ich posiadania. W starożytności nauką pisania i czytania nie były 

objęte kobiety i niewolnicy. Chociaż ci drudzy byli często kopistami, nie rozumiejącymi tego, 

co przepisywali. Zarówno kobiety, jak i niewolnicy nie uczestniczyli w życiu publicznym. 

Piśmienność warunkowała to uczestnictwo. Tradycja ta przetrwała do naszych czasów. To 

prawda, że niewolników już nie ma, ale wśród miliarda analfabetów w całym świecie kobiety



stanowią większość. W krajach afrykańskich, zwłaszcza muzułmańskich, nie opłaca się 

kształcić dziewcząt i kobiet. Przypisywane im tradycyjne role związane głównie z rodziną, 

nieobecność w życiu politycznym, naukowym i kulturalnym nie sprzyjają upowszechnieniu 

się piśmienności. Wszelkie deklaracje o demokracji, poszanowaniu praw człowieka, 

społeczeństwie obywatelskim, informacyjnym i tym podobnych hasłach o europejskim 

rodowodzie, w sytuacji krajów muzułmańskich, gdzie połowę ludności stanowią kobiety nie 

uczestniczące w życiu publicznym, wydają się absolutnym nieporozumieniem, jeżeli nie 

swego rodzaju obłudą

Awans do wyżej usytuowanych w hierarchii społecznej grup odbywał się drogą 

indywidualną. Żeby to osiągnąć, jednostka musiała pokonać liczne bariery: społeczne, 

kulturowe, obyczajowe, materialne. Kobiety były aż do czasów najnowszych wyłączone z 

tych procesów. Powstanie uniwersytetów w średniowieczu nie zmieniło ani na jotę ich 

sytuacji. Mężczyźni też nie mieli łatwiej drogi kształcenia, zwłaszcza ci ze środowisk 

ubogich, ale wielu potrafiło pokonać przeszkody i awansować w strukturze społecznej, wejść 

do uczestnictwa w wyżej usytuowanych grupach. To Janowi Zamojskiemu przypisuje się 

powiedzenie disce puer latine, ego te faciam mości panem. Widniało ono na okładce 

przedwojennego podręcznika łaciny i doskonale odzwierciedlało drogę awansu. Ubogi 

krakowski żak wspierany zupą i chlebem, a czasem groszem przez litościwa mieszczkę 

wiedział, że po latach biedowania ma szansę na lepsze życie.

Oprócz beneficjentów piśmienności byli również przegrani. Niewiele dziś wiemy o 

plemionach, które nie były w stanie utrwalić w znakach graficznych wiedzy o sobie i zginęli 

w pomroce dziejów. „Z perspektywy antycznej i średniowiecznej cywilizacji -  pisze Karol 

Modzelewski - plemiona barbarzyńskie przedstawiały się do pewnego stopnia podobnie jak 

tzw. ludy egzotyczne, badane przez etnologów XIX i XX w. Terytorialno-polityczne 

organizacje barbarzyńców, zwane w nauce plemionami, nie dysponowały instrumentami 

administracyjnego przymusu, a integracja społeczna opierała się w nich na przemożnej sile 

tradycji oraz presji wywieranej na jednostkę przez macierzystą grupę. Były to społeczności 

funkcjonujące bez pisma, w których nie tylko mitologia, ale także zbiorowa pamięć 

historyczna i normy prawne przekazywane były ustnie z pokolenia na pokolenie, „...świat 

barbarzyński nie dawał sam o sobie pisemnego świadectwa -  stwierdza dalej Karol 

Modzelewski -  dopóki nie przeobraziły go chrześcijańskie państwa i Kościół. Pisemne 

świadectwa o tym niepiśmiennym świecie można z grubsza podzielić na dwie kategorie. Na 

pierwszą składają się relacje pochodzące bezpośrednio lub pośrednio od obserwatorów 

naocznych, którzy ze społecznościami plemiennymi stykali się osobiście. Są to świadectwa



współczesne, ale zapisane przez obcych, którzy spoglądali na barbarzyńców oczami 

cywilizowanych ludzi antyku lub średniowiecza. Do drugiej kategorii zaliczyć można... 

źródła rodzimego pochodzenia. Pisemną kodyfikację plemiennych praw zwyczajowych 

przeprowadzano na polecenie barbarzyńskich władców. Działo się to jednak już po 

przekroczeniu progu państwowości i chrystianizacji. Źródła dotyczące społeczeństwa 

plemiennego są więc świadectwami z zewnątrz albo świadectwami ex p o s f  (Modzelewski, 

2004, s. 13, 17, 18).

Niewiele wiemy o tych, którzy nie zdążyli lub nie chcieli włączyć się w te ówczesne 

procesy globalizacyjne, jak: Obotryci, Ślężanie, Lucicy, Dziadoszanie, Jaćwingowie czy 

Prusowie. Ci ostatni znaleźli swoje miejsce w edukacji szkolnej, ponieważ zamordowali św. 

Wojciecha. Niewielu przyjmuje do wiadomości, że uczynili tak nie dlatego, że byli wrogami 

chrześcijaństwa, ale dlatego, że obawiali się zniszczenia ich struktury plemiennej, prawa i 

obyczaju, burzenia porządku, do którego przywykli i stanowienia nowego, o którym nic nie 
wiedzieli.

Umiejętność czytania i pisania w starożytności, średniowieczu, w dobie renesansu, 

właściwie do XVIII wieku była przywilejem i sytuowała jednostkę w wyższych szczeblach 

drabiny społecznej. Tym pozostającym na dole, a stanowili oni znakomitą większość, musiały 

wystarczyć przekazy słowne, również w dziedzinie literatury pięknej oraz wszelkiego typu 

obrazy i rzeźby, głównie o treściach religijnych. Na początku VI wieku papież Grzegorz I 

Wielki orzekł, że: „Oddawanie czci obrazom to jedno, czym innym jest natomiast poznawanie 

za ich pomocą godnej uwagi historii. To, co czytającemu przedstawia tekst napisany, 

niepiśmiennym, tym którzy postrzegają wyłącznie za pomocą wzroku, ukazują obrazy, na 

nich bowiem ludzie nieoświeceni widzą historię, którą mogą śledzić, a ci, co liter nie znają, 

przekonują się, że na pewien sposób potrafią czytać. Dla prostego więc ludu obrazy są 

odpowiednikiem czytania. W 1025 roku synod w Arras stwierdził, że to czego prości ludzie 

nie mogą pojąć, czytając pisma, poznać mogą patrząc na obrazy” (Manguel, 2003, s. 146).

Ci, którzy posiedli sztukę czytania czytali głośno: rodzinie, sąsiadom, czeladnikom, 

służbie domowej, kobietom i każdemu, kto chciał słuchać. Ciche czytanie dla siebie przyszło 

znacznie później.

W starożytnej Grecji literaturę upowszechniał teatr, dostępny dla wszystkich obywateli, 

w Rzymie dominowały igrzyska, które cechowało okrucieństwo, w średniowieczu mamy do 

czynienia z teatrem dworskim, organizowanym dla wybranego kręgu odbiorców. Ludowi 

musiał wystarczyć teatr jarmarczny.



Czy coś się zmieniło od tamtych, odległych czasów? Jak twierdzi Dubravka Ugreśić, w 

dalszym ciągu mamy do czynienia z większością, która bez szemrania kupuje wartości 

współczesnej kultury oraz z niezauważalną mniejszością, która te wartości weryfikuje. 

Sceptykom przypina się najczęściej etykietkę „elitarystów”, „kulturowych pesymistów i 

konserwatystów” (Ugreśić, 2004, s. 199). Można się oczywiście pocieszać, że te różnice 

występowały i w kulturze starożytnych, i w średniowieczu, i w czasach nowszych. I nie o 

podziały tu chodzi, ale o nieprzenikalność między tymi dwoma grupami. Ci związani lub 

przywiązani do literatury kanonicznej przestali być wzorem dla konsumentów książek 

rozrywkowych, łatwych w odbiorze, nie pozostawiających śladu na drugi dzień po 

przeczytaniu. I nie jest to tylko kwestia wyborów lekturowych, ale całościowe widzenie i 

wartościowanie kultury. To już było widoczne w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Alberto Manguel powołując się na Jorge Louisa Borgesa pisze: „ że w 1950 roku podczas 

jednej z demonstracji, jakie rząd Perona organizował przeciwko opozycyjnym 

intelektualistom, tłum skandował „Buty tak, książki nie!”...Zawsze uważano, iż rzeczywistość 

twarda -  nieodzowna rzeczywistość -  znajduje się w nierozwiązywalnym konflikcie z 

ulotnym światem marzeń zawartym w książkach” (Manguel, 2003, s. 44).

Pytany na egzaminie student bibliotekoznawstwa, czy na miejscu dyrektora Biblioteki 

Narodowej, mając do wyboru kupno za duże pieniądze listu Chopina, czy też nowych 

komputerów odpowiada bez najmniejszego wahania, że oczywiście wybrałby nowy sprzęt, 

ponieważ warunkuje on sprawne i efektywne opracowywanie zbiorów. I trudno mu się 

dziwić, ponieważ słyszy on dookoła, że ważniejszy jest dostęp do źródeł informacyjnych, 

który umożliwia komputer i Internet niż zgłębianie tekstów pisanych i drukowanych

Przywileje grup piśmiennych padły pod naporem wynalazku druku. „W latach 

czterdziestych XV wieku -  pisze Alberto Manguel -  młody grawer i złotnik z Moguncji (...) 

doszedł do wniosku, że o wiele większą szybkość i wydajność osiągnie się, jeżeli 

poszczególne litery alfabetu będzie się drukować oddzielnymi czcionkami, nadającymi się do 

ponownego użycia (...).” Johann Gutenberg „wynalazł wszystkie podstawowe, nieznane dotąd 

narzędzia, używane w poligrafii jeszcze w XX wieku: metalowe prostopadłościany do 

odbijania liter, prasę łączącą cechy tłoczni win i prasy introligatorskiej oraz farbę sporządzaną 

z pokostu (...). Między 1450 a 1455 rokiem wydrukował nową techniką pierwszą książkę -  

Biblię zawierającą po 42 wiersze na każdej stronie” (Manguel, 2003, s. 194).

Nie pierwszy raz w historii postęp techniczny przyczynił się do zmian społecznych. 

Gdyby nie wynalazek druku, zwolennicy Lutra nie byliby w stanie upowszechnić czytania 

Biblii, w kształceniu nadal dominowałaby łacina, nie doszłyby do głosu w nauce i literaturze



języki narodowe, kopiowana ręcznie książka byłaby nadal dostępna dla bogatych, nie byłoby 

Renesansu, Oświecenia, rozwoju nauk, idei, filozofii i literatury. Wynalazek druku poszerzył 

krąg beneficjentów piśmienności, upowszechnił myśli, idee społeczne, programy polityczne, 

kierunki w sztuce, głównie w literaturze, umacniając fundamenty cywilizacji europejskiej.

Bez drukowanej książki nie byłby możliwy rozwój podstawowego szkolnictwa, które 

upowszechniło piśmienność wśród warstw ludowych, edukacyjnie zaniedbanych, głównie 

wiejskich. Proces ten przebiegał w sposób zróżnicowany w poszczególnych krajach 

europejskich. Efektywnie -  w krajach, które w drugiej połowie XIX wieku wprowadziły u 

siebie obowiązek szkolny (Niemcy, Anglia, Dania, Norwegia, Szwecja), a odpowiedzialność 

za rozwój szkolnictwa powierzono odpowiednim instytucjom państwowym. Piśmienność 

zaowocowała rozwojem czytelnictwa powszechnego, które znalazło się w polu 

zainteresowań: oświatowców, polityków, a nawet przedsiębiorców. Patrząc z wielowiekowej 

perspektywy warto zastanowić się, co się tak naprawdę zmieniło.

Współcześnie czytelnictwo powszechne rozwija się jako zjawisko kulturowe w dwu 

wyraźnie zarysowanych nurtach. Jeden obejmuje wąską, elitarną grupę, dla której znajomość 

światowego kanonu literackiego stanowi podstawowe wyposażenie intelektualne, a wspólnota 

lekturowa stanowi symboliczny wyznacznik, po którym mogą się rozpoznawać poszczególni 

członkowie przynależący do tej grupy. Grupy takie występowały w starożytności, i w 

średniowieczu, i w czasach nowszych, i w najnowszych. Można więc zaryzykować 

twierdzenie, że pod tym względem zmieniło się niewiele, choć inny jest skład grupowy. 

Polega on na tym, że ówczesną arystokrację i kręgi dworskie zastąpili intelektualiści, uczeni, 

artyści, dziennikarze.

Drugi nurt czytelniczy, w przeciwieństwie do pierwszego, jest liczny, choć niejednolity; 

składający się z różnych kręgów społecznych determinowanych tradycją, wykształceniem, 

kwalifikacjami zawodowymi, statusem materialnym itp. To w tej grupie dają się 

zaobserwować skłonności i gotowość do korzystania z nowych, głównie elektronicznych form 

przekazu. Trudno przewidzieć, czy powieści SMS-owe oraz internetowe, które już ukazały się 

w Polsce, a cieszą się wielkim powodzeniem w Chinach, rzeczywiście mają przyszłość i są w 

stanie zastąpić literaturę publikowaną w tradycyjnej papierowej postaci. Niemniej trudno nie 

dostrzegać, że cywilizacja elektroniczna zmienia nastawienie czytelników do książki, gazety, 

czasopisma, przekształca system wartości, upowszechnia nowy język, choć nie budzi on 

naszego entuzjazmu. Wszystko to inaczej przebiega w krajach europejskich, gdzie mamy do 

czynienia z ugruntowaną piśmiennością, a inaczej w wychodzącym z analfabetyzmu 

społeczeństwie chińskim. Nie można wykluczyć, że dla 300 min posiadaczy komórek



literatura w postaci najprostszych opowiastek i bajek może okazać się zupełnie wystarczająca 

(Wróblewski, 2004).

Rynek wydawniczy książki drukowanej wcale się nie kurczy. Od wielu lat światowa 

produkcja ustabilizowała się wokół 1 min tytułów rocznie i nic nie wskazuje na to, by 

sytuacja miała ulec zmianie na gorsze. Jesteśmy nadal zalewani drukowanym papierem w 

postaci książek, gazet, czasopism, wszelkiego rodzaju drukami życia społecznego, wreszcie 

rozdmuchaną reklamą. Praktyka akademicka nakazuje pisać prace dyplomowe, książki, 

artykuły, sprawozdania, przeróżne komunikaty i omówienia. Archiwa uniwersyteckie pękają 

w szwach. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podjął decyzję, iż jeden egzemplarz pracy 

dyplomowej musi być pisany obustronnie, co pozwala oszczędzić miejsce. Nawet pobieżne 

przejrzenie, nie mówiąc o przeczytaniu, bieżącej produkcji wydawniczej w tak wąskiej 

dziedzinie jak bibliotekoznawstwo jest praktycznie niemożliwe. Chwilami odnosi się 

wrażenie, że piszemy i publikujemy sami dla siebie. Przyswojenie informacji zawartych w 

tych publikacjach, nawet tych najogólniejszych, staje się coraz trudniejsze. Jakimś 

rozwiązaniem może być Internet. Brakuje nam jednak wiedzy, do jakiego stopnia 

pozyskiwanie informacji z tego źródła porządkuje i systematyzuje zawartość pracy 

licencjackiej czy magisterskiej. Lektura prac dyplomowych dowodzi, że internetowe 

informacje nie układają się w logicznie ustrukturyzowaną całość, ale służą do licznych 

cytowań, z których niewiele wynika.

Niezależnie od licznych zastrzeżeń i wątpliwości liczba internautów wzrasta w tempie 

lawinowym w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych, również w Polsce. Internet służy do 

przesyłania i odbierania nie tylko tekstowych informacji, ale także obrazów, filmu i dźwięku. 

Dzieje się tak, ponieważ komputery osobiste tanieją i począwszy od lat osiemdziesiątych stają 

się coraz dostępniejsze.

Stosunek do książek czytelników sięgających po nie sporadycznie, ale próbujących na 

bieżąco orientować się w tym, co ukazuje się na rynku wydawniczym, nie różni się od 

powszechnych zachowań konsumenckich. Ważne jest to, co najnowsze, modne, o czym się 

pisze w prasie wysokonakładowej. Rzadziej się sięga do specjalistycznych przeglądów typu 

„Nowe Książki”, czy „Twórczość”, do „Dialogu”, a o „Literaturze na świecie” nawet nie ma 

co wspominać. Do miesięczników tych zagląda bardzo wąska grupa miłośników literatury. To 

są przeważnie ci, którzy należą do elitarnej grupy czytelników.

Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, kreatorem elity intelektualnej są 

szkoły średnie. W Anglii funkcje takie pełni licząca 564 lata szkoła w Eton. Jej absolwenci 

zasilają rząd, city, korporacje i inne ważne instytucje państwowe oraz biznesowe. Dla



entuzjasty Internetu program tej szkoły może się wydać wręcz anachroniczny. Mała matura 

(zdaje się ją  w wieku 16 łat) obejmuje 11 przedmiotów (w normalnych szkołach 5), na które 

składa się: literatura angielska, francuski, łacina, matematyka, jeden z przedmiotów 

przyrodniczych, historia i greka. Końcowy egzamin obejmuje 3 przedmioty i jeden 

dodatkowy. Są to: historia starożytna, historia średniowiecza, ekonomia i archeologia. 

Studenci pracują w małych, liczących 8-14 osób, grupach. Program przerabiany jest na 

tekstach oryginalnych, jak greka to greckich, jak łacina to łacińskich. Tu nie ma miejsca na 

abstrakty, bryki. Internet i filmy zastępujące literaturę. Tu każdy ma świadomość 

przynależności do grupy beneficjentów piśmienności i własnej wyjątkowości w 

społeczeństwie (Kruczkowska, 1996).

W świetle wypowiedzi niektórych twórców, aktywność czytelnicza jest rzeczywiście 

czymś wyjątkowym. Świadczy o tym między innymi wyznanie Annę Fadiman, która w 

swojej arcyciekawej książce pod znamiennym tytułem Ex libris tak oto charakteryzuje swoje 

czytelnicze doświadczenia w trakcie jej pisania. „Przez ten czas urodził się mój syn, córka 

nauczyła się czytać, oboje z mężem skończyliśmy łat czterdzieści, moja matka -  

osiemdziesiąt, a ojciec dziewięćdziesiąt. Tymczasem nasze książki -  nawet te wydrukowane 

na długo, zanim się urodziliśmy -  pozostały wiecznie młode. Odnotowały upływ 

rzeczywistego czasu, a że przypominały nam o wszystkich sytuacjach, w których były 

czytane i odczytywane ponownie, odbijały się w nich także poprzednie dziesięciolecia. 

Książki napisały historię naszego życia, a w miarę jak gromadziły się na półkach (jak też na 

parapetach, pod sofą i na lodówce) same stawały się jego rozdziałami. Czyż mogło być 

inaczej?” (Fadiman, 2004, s. 8-9).

Książka Annę Fadiman może służyć najwybredniejszemu czytelnikowi za przewodnik 

po lekturach nie tylko amerykańskich, ale światowych. Zwłaszcza, że na tę wiedzę o 

literaturze złożyło się kilka pokoleń. „Moi rodzice -  pisze autorka -  przekazali nam po prostu 

dziedzictwo, które otrzymali od swoich rodziców. Kiedy moja matka mając dziesięć łat 

przeniosła się z Utah do Kalifornii, jej ojciec pokrył całą długą na szesnaście stóp ścianę 

półkami na książki, a matka okleiła je beżową purchlastą tapetą. Tamtego lata mama 

przeczytała kompletne wydanie dzieł zebranych Dickensa. Mój ojciec dorastał w Brooklynie, 

w rodzinie imigrantów, którzy byli tak biedni, że pierwszy raz zabrali go do restauracji 

dopiero kiedy miał kilkanaście lat, lecz to im nie przeszkodziło zapełnić dwóch biblioteczek z 

czarnego orzecha - Scottem, Tołstojem, Maupassantem i innymi. Przeczytałem Ibsena jako 

ośmiolatek, opowiadał mi ojciec. A Ibsen był tam już wcześniej. Wiedziałem, że to wielki 

norweski dramaturg i że jest częścią świata, do którego zmierzam” (Fadiman, 2004, s. 135).



No właśnie. Do jakiego świata zmierza stołeczna bibłiotekarka, która nie słyszała o 

kanonie łiteratury światowej wydawanej od roku przez Gazetę Wyborczą?

Podobnie jak w starożytności i średniowieczu mamy do czynienia z ełitarną grupą 

beneficjentów już nie tyłko słowa drukowanego, ałe przekazywanego ełektronicznie. W 

grupie tej jednostka zaprawia się w umiejętności pisania, czytania i krytycznego myśłenia już 

od najmłodszych łat. To są ci, którym opowiadano i czytano bajki, posyłano do przedszkoła, 

gdzie było dużo książek, kupowano pięknie iłustrowane wydawnictwa, chodzono całą rodziną 

do księgarni i bibłioteki, kompłetowano domowy księgozbiór, jednym słowem budowano 

infrastrukturę książkową, traktując ją  jako naturałne, najbłiższe otoczenie sprzyjające inicjacji 

tekturowej.

Nie znaczy to, że wszystkie te starania zawsze były i są uwieńczone powodzeniem. 

Bywa, wcałe nierzadko, że górę biorą inne zainteresowania, zwłaszcza ogłądanie programów 

tełewizyjnych, gry komputerowe, czy buszowanie w Internecie. Nacisk środowiska 

rówieśniczego, w szkołę, w sąsiedztwie, wzorce tworzone przez media, zwłaszcza w 

dziedzinie muzyki młodzieżowej, mogą okazać się dominujące i niwełować starania 

rodziców. Przynałeżność do grupy aktywnych czytełników nie jest dziedziczna, każda kołejna 

generacja musi tworzyć zainteresowania książką od nowa. Podobnie niechęć do czytania nie 

musi trwać całe życie. O nagłym zainteresowaniu książką może zadecydować przypadek albo 

to, co się aktuałnie dzieje w społeczeństwie, połityce, gospodarce. W stanie wojennym w 

czytełni Biblioteki Narodowej młodzi łudzie pochłaniałi dzieła Józefa Piłsudskiego. To była 

reakcja na indoktrynację i propagandę. Czytanie przeciw czemuś lub przeciwko komuś jest 

zjawiskiem powtarzającym się w historii czytelnictwa. Są to jednak zawsze sytuacje 

wyjątkowe i nie muszą się powtarzać.

Słowo drukowane nie znajduje zainteresowania u licznej grupy młodzieży gorzej 

edukowanej, ze świadomością braku szans na łepsze życie po ukończeniu szkoły. Młodzi 

łudzie widzą odgradzające się od nich osiedła wiełkomiejskie, zamknięte, strzeżone, 

niedostępne. Są przekonani, że księgarnia, bibłioteka również nie są dla nich. Toteż omijają 

je. Język, którym się posługują, jest ubogi, służy do porozumiewania się w grupie. Wszystko 

to razem budzi agresję. Ci młodzi wiedzą, że ich umiejętności zaprezentowania się wobec 

potencjalnego pracodawcy są nikłe. Otwarcie granic europejskich niewiele zmienia w ich 

życiu. Koczują na obcych dworcach, nie są w stanie opanować najprostszego zasobu słów w 

obcym języku, stoją w kołejkach po darmową zupę. Nie czytali, więc nie wiedzą, że są 

głównymi bohaterami książki Zygmunta Baumana Życie na przemiał.



Gwoli sprawiedliwości wypada jednak stwierdzić, że oprócz przegranych na starcie 

życiowym są i tacy, którzy wierzą, że wykształcenie jest wartością, że daje szansę, nie 

wszystkim jednakową, ale jednak. Podejmując więc konkurencję w szkole i na uniwersytecie, 

traktując ją  jako zaprawę przed wejściem na rynek pracy, starają się nie wątpić we własne 

możliwości, przyjmują reguły pozytywnego myślenia, demonstrują własną indywidualność, 

ale też umiejętności działania w zespole, czytają podręczniki z dziedziny psychologii, 

socjologii społecznej, o prawach rynku, zarządzaniu i marketingu. Wiedzą doskonale, o co 

toczy się gra i jaką cenę przyjdzie im zapłacić. To są ci, którzy czytają również literaturę 

piękną, zwłaszcza w sytuacji, gdy środowisko zawodowe narzuca w tym zakresie swoje 

standardy. Nie można wykluczyć, że będąc beneficjentami słowa drukowanego stworzą nowe 

wzorce czytelnicze i pociągną za sobą innych (Grzeszczyk, 2003).

Niezależnie od podziałów dokonujących się w strukturze społecznej, zanikaniu jednych, 

pojawianiu się innych grup zawodowych, piśmienność w dalszym ciągu dzieli ludzi na tych, 

którzy wygrali i tych, którzy już przegrali oraz tych, którzy mają szansę.
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ABSTRACT

While reading, we are changing ourselves, environment, the world... We belong to the special group of 
beneficiaries. This article proves, that the previous statement was, is, and still will be valid.
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ESEJ: NOW Y PARADYGMAT, CZYLI OD SYSTEMU DO SIECI

Metafora sieci wywiera coraz większy wpływ na współczesne postrzeganie i objaśnianie świata, 
wyznaczając nowy paradygmat myśłeiua. W eseju rozważane są właściwości tego kształtującego 
się sposobu konceptualizacji świata, a także jego związek z rozwojem Internetu i tełefonii 
komórkowej oraz zakres i głębokość zmian, które już ewokuje nowoczesna technołogia 
informacyjna i komunikacyjna w niemal wszystkich sferach łudzkiej egzystencji.

Cały wiek XX, zwłaszcza w nauce i technice stał pod znakiem pojęcia systemu, które 

jest jedną z największych i najpłodniejszych z dotychczasowych konceptualizacji, czy jak kto 

woli metamodełi, świata. To jedna z tych trzech czy czterech gigantycznych idei, które 

pojawiają się raz na sto łat, a które zmieniają nie tylko naszą percepcję i rozumienie 

otaczającej rzeczywistości, ałe wpływają na to jak ją  przekształcamy i jak w niej żyjemy. 

I choć wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne samo pojęcie systemu jest bardzo świeżej, 

bo dwudziestowiecznej daty. My odnosimy wrażenie, że pojecie to istniało od zawsze, dla nas 

bowiem świat w oczywisty sposób jest systemem, który z kolei składa się z mniejszych 

systemów, co tworzy skomplikowaną i rozległą hierarchię. Mamy systemy ochrony zdrowia, 

systemy nauczania, systemową terapię rodzinną, systemy alarmowe, systemy bezpieczeństwa 

... wszystko jest systemem. Naturalnie my sami też jesteśmy systemami, które funkcjonują w 

ekosystemach. Ta układanka właściwie nie ma końca. Wydawało się, że pojecie systemu 

koronuje intelektualne wysiłki, które zmierzają do opisu świata, że oto nastąpił koniec 

poszukiwań metamodełi rzeczywistości. I tu nagłe, pod koniec ubiegłego wieku, pojawiła się 

interesująca mutacja tego konceptu, która -  jak sądzą niektórzy -  wyznaczy sposób myślenia i 

postępowania w wieku obecnym. Tym nowym pojęciem jest sieć. Dziś częściej mówi się o 

sieciach niż o systemach i nie jest to wyłącznie zmiana terminologii, jest to raczej zmiana 

paradygmatu. W tym miejscu potrzebne są trzy komentarze.



Po pierwsze, „moda” na sieci pojawiła się wraz z inwazją i rewolucją spowodowaną 

przez telekomunikacyjne techniki mobilne oraz Internet, który jest par excellence siecią, a 

właściwie siecią sieci. Po drugie -  sieć nie jest wynalazkiem chwili obecnej. Mamy przecież 

od dawna sieci energetyczne, mamy kolei, która swą historią sięga do wieku XIX, i bez 

wątpienia jest podręcznikowym przykładem sieci, nie mówiąc już o bitych przez Rzymian 

sieciach dróg, czy siatkach szpiegowskich, które istnieją od zarania ludzkiej historii. Po 

trzecie -  sieć jest także systemem. To na co kładziemy dziś szczególny nacisk, gdy mówimy o 

sieci, i co wiąże się z naturą zachodzących obecnie procesów transformujących całą 

cywilizację dotyczy komunikacji i transmisji dóbr symbolicznych, które stają się podstawą 

rodzącej się na naszych oczach nowej formy kapitalizmu, czy jakkolwiek nazwiemy tę nową 

formację. Sieć dziś, to przede wszystkim wehikuł komunikacyjny, platforma przesyłania 

informacji, nowa agora, na której toczą się ważne wydarzenia, zarówno te o charakterze 

politycznym, gospodarczym, jak i -  a może przede wszystkim -  społecznym i towarzyskim 

(w końcu najwięcej czasu użytkownicy Internetu spędzają na pogaduszkach i raczeniu się 

wirtualną erotyką). Internet, jego rola i sposób funkcjonowania, stają się podstawową 

metaforą dzisiejszej cywilizacji. Osią tej metafory jest pojęcie sieci. Anglosasi komentują tę 

sytuacje krótko: think network.

Tak, jak do niedawna na świat patrzyliśmy przez systemowe okulary, teraz wolimy 

coraz częściej posługiwać się okularami sieciowymi. Takie zjawiska i sprawy, jak 

zarządzanie, wojny, terroryzm, sojusze, dyplomacja, handel, funkcjonowanie organizmów 

żywych, organizowanie się społeczeństw, czy funkcjonowanie rynków finansowych wolimy 

przedstawiać i analizować jako procesy zachodzące w sieciach złożonych z węzłów i 

łączących je zależności. W ten sposób lepiej rozumiemy dynamikę tych zjawisk i ich 

złożoność, łatwiej też jest proponować ulepszające modyfikacje. Podejście sieciowe ma 

niewątpliwie ambicje holistyczne, chodzi w nim o możliwie całościowe uchwycenie zjawisk, 

ze wszystkimi tego faktu pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami. Ta ostatnia uwaga 

zasługuje na specjalne potraktowanie, na co niestety nie pozwala ograniczona objętość tego 

artykułu.

A zatem, niech żyje sieć. W ten oto sposób z naszego języka odchodzi (naturalnie nie 

całkowicie i nie na zawsze) termin system, a jego miejsce zajmuje sieć. Le systeme est mort, 

vive le reseau!

Ta transformacja myślenia od systemu do sieci zbiega się w czasie i jest wspomagana 

przez wciąż powstające i rozwijające się na każdym kroku sieci. Sieci bowiem, zwłaszcza te 

nowe, a wiec Internet i telefonia komórkowa zwiększają zasięg oddziaływania każdego



uczestnika sieci na innych, włączając w sferę naszego bezpośredniego i pośredniego 

oddziaływania coraz większą grupę ludzi, organizacji i spraw. Gęstniejąca sieć sprawia, że 

zwiększa się kapitał społeczny, a to oznacza, że społeczności i społeczeństwa maja szanse 

stać się -  dokładnie w Popperowskim sensie -  coraz bardziej otwarte, a zachodzące w nich 

procesy coraz przejrzystsze. Właśnie na tym polega sens i nadzieje związane z przemianami 

powodowanymi przez nowe techniki komunikacyjne i informacyjne. Naturalnie nie ma 

gwarancji, że sieć z samej swej natury uruchamia, czy wspiera procesy o charakterze 

demokratycznym. Nie ma też gwarancji, że wspiera nasze człowieczeństwo i ulepsza jakość 

życia. Nie sprawia, że automatycznie stajemy się wrażliwsi w planie etycznym i zyskujemy 

potężne oręża w zmaganiach dobra ze złem, prawdy z kłamstwem. Nie dajmy się uwieść 

zapewnieniom, że techniki informacyjne i sieci są z całą pewnością „technologiami 

wolności”, które zaprowadzą nas do nowej Arkadii, wolnej od wad współczesnego świata. 

Istnieją niestety przykłady poświadczające tezę przeciwną, potwierdzającą najczarniejsze 

scenariusze z Orwellowskiego „Wielkiego brata”, czy Matrixa.

Warto zauważyć, że tam, gdzie naprawdę rządzi sieć prawie nikt nie posługuje się 

terminem społeczeństwo informacyjne, którego znaczenie od kiedy pojawił się on na stałe w 

słowniku polityków uległo znacznemu rozszerzeniu, rozmyciu i nabrało cech ideologicznych. 

Wolimy używać za Manuelem Castellsem określenia społeczeństwo sieciowe, co kładzie 

nacisk na sposób komunikacji, a nie na jej treść. Z metodycznego, czy jak kto woli, z 

naukowego punktu widzenia jest to zabieg godny pochwały, bo dyskursowi na temat 

przemian cywilizacyjnych powodowanych wynalazkami i nowymi technologiami nadaje 

bardziej obiektywny charakter, ograniczając wpływy głosów zabarwionych ideologicznie. 

Uwolnieni w ten sposób od ideologicznego balastu możemy swobodnie poruszać się, by nie 

powiedzieć nawigować, w świecie sieci. Czynimy to bez łatwego optymizmu, tak 

charakterystycznego dla entuzjastów podejścia technołogie tiber ałłes, dostrzegając liczne 

zagrożenia związane z sieciami i nowymi technologiami. Jesteśmy wszak zwolennikami 

postawy, którą można nazwać asymetryczną: w sieciach dostrzegamy więcej potencjału 

pozytywnego i korzyści dla człowieka współczesnego niż możliwych szkód i 

niebezpieczeństw.

Z historii wiemy, że pojawienie się nowego środka komunikacji i/lub transportu musi 

doprowadzić do głębokich zmian gospodarczych i, co za tym idzie, transformacji 

społecznych. Nowe media wielokrotnie były w przeszłości zaczynem głębokich przemian, by 

wspomnieć o czterech wielkich przełomach, o wzajemnie porównywalnej doniosłości i 

znaczeniu. Pierwszy z nich był rezultatem wprowadzenia alfabetu fonetycznego, co w swych



najgłębszych konsekwencjach spowodowało linearyzację postrzegania i myślenia oraz 

oddzieliło sferę ludzkiego działania od sfery myślenia. Kolejna rewolucja dokonała się po 

wynalezieniu przez Gutenberga maszyny drukarskiej, co bez wahania można uznać za 

początek wszystkich głębokich przemian społecznych, gospodarczych i kulturowych, bez 

których nie rozpocząłby się projekt oświeceniowy, a których owoce zbieramy do dziś. 

Następna rewolucja miała miejsce za sprawą radia i telewizji -  jej skutki nie do końca zostały 

zaabsorbowane i rozpoznane przez społeczeństwa. Ostatnim wielkim wydarzeniem było 

wynalezienie komputera wyposażonego w ogromne pamięci i globalnej sieci Internet. No 

właśnie, wynalezienie nowego rodzaju sieci. Zakresu i głębokości zmian, które już wpływają 

z tego tytułu na bodaj wszystkie sfery ludzkiej egzystencji, dziś nie jest w stanie nikt 

dokładnie przewidzieć.

Oto kilka spostrzeżeń na temat tych zmian. Jedną a z nich jest konwergencja i 

zacieranie się granic pomiędzy cyberświatem (hiperprzestrzenią) realizowanym w sieci, a 

światem rzeczywistym. W skrajnych przypadkach można zauważyć nawet zamianę tych 

uniwersów miejscami, gdyż to umysł mieszkańca, czy też tylko podróżnika po 

hiperprzestrzeni staje się ekranem, na którym wizualizują się treści przez nią wysyłane. Ta 

nieco schizofreniczna sytuacja, rodem z metafory Matrixa, jest już przedmiotem troski 

pedagogów. Spokrewniona z tym przypadkiem jest inna możliwość, w której tradycyjne akty 

tworzenia, działania kreatywnego zastępuje się ciągami aktów symulacji w hiperprzestrzeni, 

poszukując eksperymentalnie satysfakcjonującego rezultatu. Bywa, że ten sposób pracy 

prowadzi do alienacji aktu twórczego i autonomizacji dyskursu. Naturalnie nie zawsze tak być 

musi. W badaniach naukowych, gdzie stosuje się techniki eksploracji danych i odkrywania 

wiedzy {ang. data mining, knowledge discovery) powstają wizualizacje, które są modelami 

świata abstrakcyjnego, nieprzedstawionego (liczby, funkcje, procesy), a nie świata 

rzeczywistego. Prace te dają często owocne wyniki, pozwalają bowiem odkrywać nowe 

światy i porządki. W takich przypadkach operacje w hiperprzestrzeni służą odkryciom 

epsitemologicznym w świecie rzeczywistym.

Cyberświat jest obszarem często opartym na kulturze wideoklipu, na „kulturze MTV”, 

która polega na rozgrzewaniu percepcji i zmysłowego podniecenia, co rodzi podejrzenie, że 

chodzi tu o wypełnianie myślowej i emocjonalnej pustki niepokojem, po to by zastąpić 

refleksję pobudzeniem. Nie to jednak niebezpieczeństwo uważamy za najgroźniejsze. Tym co 

wydaje się nieść najwięcej zagrożeń jest to, że świat rzeczywisty i świat sieciowy poruszają 

się z różnymi prędkościami. Sprawy w tym pierwszym toczą się ze znaną nam niezbyt dużą 

prędkością, podczas gdy w tym drugim uniwersum prędkość zdarzeń jest znacznie większa i



na dodatek rośnie. Szybka dywergencja świata rzeczywistego i świata wykreowanego może 

rodzić tylko problemy o skali przerastającej nas samych. Można więc przypuszczać, że 

hiperprzestrzeń nie stanie się, tak jak kiedyś literatura, Sthandalowskim zwierciadłem, które 

odbije sprawy świata rzeczywistego Tworzy się raczej zupełnie nowa, wirtualna kogito- i 

ikonosfera równoległa, w znacznym stopniu niezależna od kogito- i ikonosfery świata 

fizycznego.

Pablo Picasso uznał kiedyś komputery za urządzenia bezużyteczne, gdyż jedyne co 

potrafią, to udzielać odpowiedzi. Ta dowcipna opinia dziś już nie ma uzasadnienia. Światy 

wykreowane za pomocą komputerów stały się źródłem niezliczonych pytań o doniosłości, 

którą zaledwie możemy przeczuwać. Odpowiedzi na te pytania wyznaczą nasz los.

ABSTRACT

The metaphor of network morę and morę influences modem perception and explanation o f world, 
defiiung a new paradigm of thinking. Qualities o f this emerging way o f world conceptualization 
are considered in the essay, as well as its relation to development o f the Internet and mobile 
telephony, and rangę and depth of change, which has already been evoked by modem information 
and commuiucation technology in almost all spheres of human existence.
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KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

DANIELA BELLA

Daniel Bell jest najbardziej znaezącym teoretykiem „społeczeństwa postindustrialnego”, terminu, 
którego używał zamiennie ze „społeczeństwem informacyjnym”. Uważa, że mamy do czynienia z tą 
formacją wtedy, gdy zatradnienie w usługach i innych zawodach związanych z informacją zaczyna 
przeważać nad pracą w przemyśle i roliuctwie. Koncepcja Bella opiera się na założetuu, że przejście do 
tej nowej formacji społecznej jest rueuchrorme i wymuszone przez postęp technologii. Identyfikuje 
społeczeństwo informacyjne z taMrru zjawiskarru, jak: rozwój technologii komurukacyjnej i 
informacyjnej, ekononuzacja wiedzy i wzrost zatradruerua w zawodach informacyjnych. Bell jednak 
podkreśla, że jego teoria społeczeństwa postindustrialnego rue jest projekcją aru ekstrapolacją 
istruejących trendów, ale tworzeruem zasad nowej formacji społecznej. Jego krytycy zarzucają mu 
technokratyzm i chęć ustanowierua nowej, „neutralnej” klasy profesjonahstów informacji.

1. WSTĘP

Nikt nie wywarł większego wpływu na koncepcję społeczeństwa informacyjnego niż 

amerykański socjolog Daniel Bell (Webster, 2002, s.l4). Tworząc ją w latach 60. i 70. 

poprzedniego stulecia Bell odpowiedział na potrzebę określenia kierunku współczesnych 

przemian. Pokazał też drogę, na którą wejście zapewniło Stanom Zjednoczonym długi okres 

wzrostu i dobrobytu. Wielkim korporacjom dał pewność wyboru właściwej strategii. 

Ogromną nośność propagandową tez Bella zapewnili jego zdolni popularyzatorzy - z Alvinem 

Tofflerem (Toffler, 1980) i Johnem Naisbittem (Naisbitt, 1982) na czele. Innym źródłem 

sukcesu Bella była promocja nowej klasy - profesjonalistów informacji. Objął nią 

intelektualistów, wykładowców wyższych uczelni, menedżerów, urzędników, nauczycieli i 

dziennikarzy, a więc amerykańskie elity opiniotwórcze. Twierdził, że zajmą najwyższe 

miejsce w hierarchii społecznej, że ich wiedza będzie się liczyła bardziej niż kapitał. Nic więc



dziwnego, że uznały one tezy Bella za swoje i zajęły się ich masową popularyzacją. Już 

dawno nie było teorii społecznej lansowanej w mediach z takim zacięciem.

Koncepcja społeczeństwa informacyjnego, jeżeli nie jest ideologią w tradycyjnym 

tego słowa rozumieniu, ma podobne do niej ambicje. Jej popularyzacja została oparta jednak 

nie na masowym ruchu społecznym, ale na propagandzie w mediach. Była ona skuteczna, 

ponieważ społeczeństwo informacyjne przedstawiano jako kolejną fazę rozwoju 

społeczeństwa dobrobytu, z której korzyści mieli odnieść wszyscy. Była koncepcją szybkiego 

wzrostu opartego na rozwoju nauki i technologii informacyjnej. Bell głosił triumf nauki, 

komputeryzacji i racjonalnego zarządzania, zapowiadając, że będą miały decydujący wpływ 

na powstanie nowego postindustrialnego świata - odwoływał się więc do wartości nie 

budzących większych kontrowersji. Jego program można nazwać filozofią społeczną dla 

każdego, filozofią z gruntu optymistyczną! utylitarną.

Od czasu wydania głośnej książki The Corning o f Post-industrial Society, 

podstawowego wykładu koncepcji Bella, minęło w zeszłym roku trzydzieści lat (Bell, 1973)1. 

Bell postawił w niej swą sławną tezę o nadejściu nowej formacji - społeczeństwa 

postindustrialnego. Ta okrągła rocznica skłania więc do refleksji, zwłaszcza, że tezy Bella 

wywarły poważny wpływ na wszystkich związanych z informacją (jakże mogło być inaczej?), 

którzy, jeśli szukają szerszego społecznego kontekstu dla swoich prac, to niemal zawsze 

właśnie w koncepcji społeczeństwa informacyjnego. Koncepcja ta stała się, nie bez wpływu 

samego Bella, dominującą metaforą współczesnego świata. Trzeba pamiętać, że chociaż Bell 

częściej używał innej metafory, a więc „społeczeństwa postindustrialnego”, to w istocie 

uważał ją  za synonim „społeczeństwa informacyjnego” (Webster, 2002, s. 114).

2. TEZY BELLA

Bell stawia w swojej książce tezę, że Ameryka w latach sześćdziesiątych XX wieku 

zaczyna przechodzić od fazy przemysłowej do fazy poprzemysłowej^. W społeczeństwie 

postindustrialnym strategicznymi zasobami są wiedza i informacja, które pełnią podobną rolę, 

co praca i kapitał w społeczeństwie przemysłowym. Zależne od rozwoju technologii 

informacyjnej nowe społeczeństwo charakteryzują następujące zasady:

1) przejście od produkcji dóbr materialnych do usług;

' Znaną krytykę książki Bella napisał Kumar (Kumar, 1978). Książki popularyzujące tezy Bella powstały 
stosunkowo późno (Tofller, 1980, 1990; Naisbitt, 1982). Bella grę rzeczywistości z mitem nowoczesności 
omawiali Jameson i Lyotard (Jameson, 1991; Lyotard, 1984).
 ̂Bell przejął tradycję racjonalizacji procesu historycznego, której początek dał Giambattista Vico (Vico, 1966).



2) kodyfikacja wiedzy teoretycznej;

3) powstanie nowej technologii intelektualnej wspierającej podejmowanie decyzji 

(Bell, 1980, s. 500-501).

Rozwój technologii informacyjnej w społeczeństwie postindustrialnym ma podobny 

wpływ na zmiany społeczne, jak rozwój przemysłu w społeczeństwie industrialnym. 

Teoretyczna wiedza stała się zasobem równie podstawowym, jak kapitał w społeczeństwie 

przemysłowym i zapasy żywności w społeczeństwie agrarnym. Wartość dodana pracy została 

zastąpiona wartością dodaną wiedzy^.

Konwergencja telekomunikacji i technologii komputerowej ma więc decydujący 

wpływ na tworzenie się społeczeństwa informacyjnego. Przez technologię intelektualną Bell 

rozumiał coś pomiędzy sztuczną inteligencją a systemem eksperckim i wierzył, że umożliwi 

zarządzanie nawet najbardziej skomplikowanymi strukturami. Chciał zarządzać 

społeczeństwem masowym za pomocą komputerów i odpowiedniego oprogramowania, które 

tworzyć miała właśnie technologia intelektualna (Bell, 1973, s. 344).

Industrializm i postindustrializm dzieli przede wszystkim charakter innowacji 

technicznych. Dawniej innowacje wynikały z praktyki gospodarczej - teraz wynikają z badań 

teoretycznych (Masuda, 1980). Bell zakładał, że w świecie współczesnym, to właśnie 

innowacje techniczne powodują największe zmiany społeczne. Uzależnienie społeczeństw 

współczesnych od wiedzy sprawia, że zasadniczo są one społeczeństwami informacyjnymi, 

zaś wymiana informacji i jej przetwarzanie stały się podstawą wszelkiej aktywności.

Dawniej wynalazcy pracowali niezależnie od świata nauki. Znakomitym tego 

przykładem był Thomas Edison, wynalazca światła elektrycznego, kamery filmowej i 

gramofonu, który nie był człowiekiem wykształconym. Aleksander Graham Bell, wynalazca 

telefonu, nic nie wiedział o pracach Jamesa Maxwella na temat elektromagnetyzmu, podobnie 

Guglielmo Marconi, wynalazca radia, miał niewielkie pojęcie o zjawiskach fizycznych, z 

których korzystał.

Postęp technologiczny w społeczeństwie poprzemysłowym jest uzależniony od 

rozwoju nauki. Rozwój technologii w coraz większym stopniu przypomina badania naukowe 

- korzysta bowiem z ich metod i wyników. Z tego właśnie powodu pierwszym prawdziwie 

nowoczesnym przemysłem współczesności był przemysł chemiczny.

Tak jak rozwinięte w wieku XX nowoczesne gałęzie przemysłu nie wyparły 

przemysłu powstałego w XIX wieku, tak też postindustrializm nie zastąpi całkowicie

' Bell zaproponował nową teorię wartości opartą na wiedzy, anie -jak u Marksa-na pracy (Bell, 1973„ s. 190).



industrializmu - ostrzegał Bell. Postindustrializm nakłada się bowiem na poprzednie formy 

produkcji i wymiany rynkowej - tworząc palimpsest. Rolnictwo nadal pozostaje ważną 

dziedziną gospodarki, chociaż radykalnie zmniejszyła się liczba zatrudnionych w nim osób, a 

zajęcia z nim związane utraciły dawny prestiż. Podobnie kluczowy, zarówno dzisiaj, jak i w 

przeszłości, jest przemysł energetyczny, wydobycie surowców czy transport morski i lądowy. 

A jednak nawet w tych tradycyjnych dziedzinach przemysłu i transportu wzrost wartości 

towaru następuje dzięki wiedzy, a nie, jak to było w przeszłości, pracy włożonej w jego 

wytworzenie.

Bell radykalnie zrywał z przeszłością. W związku z tym odrzucił wszelką krytykę, 

która wychodzi poza przyjęty przez niego model, traktując ją  jako anachroniczną i związaną z 

przemijającym społeczeństwem przemysłowym. Krytycy nie pozostali mu dłużni, oskarżając 

go o manipulowanie czytelnikami (Poster, 1990, s. 25). Sam Bell podkreślał, że jego teoria 

nie jest projekcją lub ekstrapolacją istniejących trendów, ale zbiorem nowych zasad 

organizacji życia społecznego (Bell 1989, s. 164-167). Podkreślał, że zmiany społeczne 

wywołane przez rewolucję informacyjną są nieuniknione. W książce Bella wiele jest tez 

sprzecznych, a ona sama jest bardziej zbiorem esejów na rozmaite tematy, niż zwartą całością 

(Liebowitz, 1985).

Bell różnie nazywał swoje tezy: konstrukcją analityczną, modelem, scenariuszem, ale 

w gruncie rzeczy traktował swoje prognozy jako opis rzeczywistości, która już ma miejsce, 

lub nieuchronnie będzie miała miejsce w niedalekiej przyszłości. Opisywane zmiany zostaną 

wymuszone przez rozwój telekomunikacji, masową komputeryzację i komercjalizację 

informacji, a więc zjawiska składające się na rewolucję informacyjną. Według Bella, 

najważniejszą aktywnością społeczeństwa postindustrialnego jest produkcja informacji, która 

pełni podobną rolę, co produkcja dóbr materialnych w społeczeństwie przemysłowym.

Technologia informacyjna prowadzi więc do transformacji społecznej. Badania nad 

technologią informacyjną Bell podzielił na trzy kategorie. Z perspektywy mikro można ją 

traktować jako fenomen komunikacyjny. Z perspektywy makro technologia informacyjna 

tworzy podstawową infrastrukturę społeczną. Z perspektywy życia społecznego najbardziej 

interesujący jest wpływ technologii informacyjnej nażycie codzienne.

3. GRY SPOŁECZNE

Według Bella, społeczeństwo agrarne oparte było na grze człowieka z naturą, 

społeczeństwo przemysłowe oparte było na grze ze sfabrykowanym środowiskiem, zaś



społeczeństwo postindustrialne jest grą pomiędzy ludźmi: politykiem a wyborcą, 

nauczycielem a uczniem, lekarzem a pacjentem, czy pomiędzy zwolennikami odmiennych 

szkół myślenia (Bell, 1973, s.126-127). Najważniejszym doświadczeniem egzystencjalnym 

współczesnego człowieka stała się więc gra z innymi ludźmi i z samym sobą oraz relacje, 

które temu towarzyszą. Ta gra decyduje teraz o jego losie, powodzeniu w pracy zawodowej i 

w życiu osobistym, a nawet przetrwaniu. Wobec relacji międzyludzkich, walka z naturą i 

produkcją zeszła na plan dalszy. Jest to sytuacja nowa, nie mająca wcześniej precedensu. O 

ile gra z innymi i samym sobą zawsze była charakterystycznym zajęciem elit, to w nikłym 

stopniu dotyczyła większości dawnych społeczeństw. Jedyne analogie tej nowej kondycji 

człowieka można znaleźć w epoce przemysłowej, która na wielką skalę wprowadziła do życia 

codziennego relacje człowieka z maszyną. Chociaż już wcześniej korzystano z rozmaitych 

skomplikowanych urządzeń, z których na pierwszym miejscu postawić trzeba żaglowiec, to 

relacje z maszynami przemysłowymi były o wiele intensywniejsze, bardziej skomplikowane i 

powszechne. W odróżnieniu od wcześniejszych maszyn napędzanych siłą wody, wiatru i 

mięśni, maszyna parowa dysponowała własną, a nie zapożyczoną energią i była od nich o 

wiele wydajniejsza. Stosowanie energii do budowy coraz to nowych maszyn, w tym maszyn 

produkujących maszyny, umożliwiło zbudowanie sfabrykowanego otoczenia, w którym 

żyjemy.

Nasze środowisko stało się do tego stopnia sztuczne i przystosowane do naszych 

potrzeb, że człowiek współczesny ma problemy przede wszystkim w relacjach z innymi 

ludźmi oraz z samym sobą, a nie z naturą. W sztucznym, miejskim środowisku kontakty z 

naturą zeszły bowiem na daleki plan, zaś masowa produkcja przemysłowa sprawiła, że 

zdobycie niezbędnych do życia artykułów przestało być problemem. Łatwość nabywania dóbr 

nie dotyczy jednak dóbr prestiżowych - tego materialnego przedłużenia gry pomiędzy ludźmi, 

będącej w istocie walką o zajęcie wyższego, uprzywilejowanego miejsca w hierarchii 

społecznej.

We współczesnym świecie doszło do zwielokrotnienia kontaktów między ludźmi, a 

stało się tak głównie dzięki urbanizacji, rozwojowi transportu i telekomunikacji. To 

zwielokrotnienie kontaktów spowodowało, że technologia informacyjna jest wykorzystywana 

we wszystkich dziedzinach życia. Sprawia ona, że wszystko teraz dzieje się w czasie 

rzeczywistym, że doszło do implozji przestrzeni. Zmiana skali wielkości instytucji, możliwa



dzięki technologii informacyjnej, umożliwiła łączenie się wielkich firm ze sobą, a co za tym 

idzie - przyśpieszenia procesu monopolizacji"^.

Koncepcja społeczeństwa postindustrialnego radykalnie zrywa z przeszłością, z 

pewnym wszakże wyjątkiem. Bell adaptował wiele kategorii społeczeństwa przemysłowego, 

co daje podstawy do twierdzenia, że w gruncie rzeczy traktował społeczeństwo przemysłowe 

jako formę nowoczesną (Rosę, 1996, s. 33).

4. TECHNOLOGICZNY DETERMINIZM

Koncepcja rewolucji informacyjnej pełni funkcje ideologiczne. Pozostawia niewiele 

miejsca dla tych, którzy rolę technologii widzą inaczej. Mamy tutaj do czynienia z totalnym 

zawłaszczeniem rzeczywistości, opartym na technologicznym determinizmie. Przeciwnicy 

deterministycznej wizji społeczeństwa informacyjnego sprowadzeni zostali do roli 

anachronicznych technofobów. Determiniści sądzą, że technologia jest do tego stopnia 

autonomiczna, że nie podlega naszej kontroli (Winner, 1977).

Technologiczny determinizm oparty jest na dwóch założeniach: że techniczna 

infrastruktura społeczeństwa determinuje również jego życie spcrfeczne, oraz - że zmiany 

technologiczne są najważniejszym źródłem przemian społecznych. W większości opracowań 

na temat społeczeństwa informacyjnego te założenia zostają przyjęte explicite lub implicite. 

Wiara w technologiczny determinizm niewątpliwie wynika z wiary w postęp (Segal, 1985). 

Postęp związany jest przecież z postępem technicznym. Dla technologicznego determinizmu 

charakterystyczny jest pogląd, że odpowiednie rozwiązania techniczne mogą rozwiązać 

problemy społeczne, a więc, że problemy społeczne można opisać językiem techniki.

Poglądy Bella są kontynuacją tego sposobu myślenia, do którego opinia społeczna 

została już wcześniej dobrze przygotowana. Były one odpowiedzią na kryzys lat 70. na 

Zachodzie, wynikający z rosnących wątpliwości, co do słuszność strategii rozwoju opartej na 

szybkim rozwoju nauki i technologii. Pomimo wszelkich wcześniejszych obietnic problemy 

społeczne, polityczne i ekonomiczne zdawały w tym czasie rosnąć, a nie maleć. Bell 

przekonał elity opiniotwórcze, że problemy wynikają przede wszystkim ze zbyt powolnego 

odchodzenia od przemysłowej formacji społecznej, a jedynym lekarstwem jest przyśpieszenie 

zmian^. Wszystko wskazuje, że recepta Bella była słuszna. Bell wszakże widział wady

Powiada się, że naturalnym dążeniem kapitału jest gospodarka tynkowa. Nie jest to prawda - naturalnym 
dążeniem kapitału jest próba zawłaszczenia rynku. Wolny rynek jest w interesie konsumentów, a nie 
producentów.
 ̂ Poster podsumowuje tezy Bella równaniem: komputery + telekomunikacja = społeczeństwo postindustrialne 

(Mark Poster, 1990, s. 24).



swojego rozwiązania. Zaliczył do nich przede wszystkim rosnącą przepaść między 

racjonalizmem techniki i ekonomii, a irracjonalizmem kultury, która z czasem może 

doprowadzić do starcia technokratyzmu z populizmem.

Bell pomija inne czynniki zmian spcrfecznych, pomija wszystko, co nie mieści się w 

jego schemacie. Technologia jest według niego dominującym, posiadającym własną logikę 

rozwoju i niezależnym od polityki czynnikiem oddziaływującym na społeczeństwo (Ellul, 

1964). Oczywiście tak przedstawione prawa rozwoju technologii pełnią funkcje ideologiczne. 

Dla krytyków Bella jego koncepcja była tylko kolejną fazą kapitalizmu z charakterystycznymi 

dla niego sprzecznościami. Bell proponował dalszą ekonomizację życia społecznego, chciał 

bowiem poszerzyć rynek o informację. Powiadał, że dawna walka o przetrwanie zamienia się 

teraz w walkę o przystosowanie do zmian. W walce tej świat wartości społecznych zostaje 

podporządkowany rynkowi. Bell podkreśla ekonomiczny wymiar informacji, zwracając 

jednocześnie uwagę na znaczenie badań podstawowych dla rozwoju wiedzy. Jeśli chodzi o 

badania podstawowe, chce mecenatu państwa; zaznacza, że społeczność naukowa powinna 

mieć do nich otwarty dostęp. Widać z tego, że nawet w tak fundamentalnej dla rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego kwestii, jak badania naukowe, jeden, komercyjny model ich 

organizacji nie wystarczy. Bell pominął milczeniem sprzeczność między publicznym 

charakterem wiedzy, a jej wartością rynkową. Istnieje bowiem granica komercjalizacji nauki, 

której przekroczenie może zahamować jej rozwój. Wbrew temu, co pisał Bell, nauka i wiedza 

nie są takim samym towarem, jak każdy inny.

Uprzywilejowanie komputeryzacji i informacji pełni w teorii Bella funkcje 

ideologiczne, a ich zadaniem jest maskowanie kapitalistycznego charakteru przemian. W 

społeczeństwie postindustrialnym prawa kapitalizmu zostają pozornie zawieszone, a kapitał 

jest uznawany za czynnik mniejszej wagi niż wiedza. Jednakże Bell pomija kwestię 

finansowania badań naukowych, które przecież nie mogą się obyć bez środków finansowych. 

Podobnie rzecz się ma z inwestowaniem w zaawansowaną technologię, która jest związana z 

dużym ryzykiem. W jaki sposób badania naukowe można oddzielić od źródeł ich 

finansowania, tego Bell nie wyjaśnia. Zabieg zamiany ról i postawienie wiedzy na czele 

hierarchii wartości społecznych jest więc dość sztuczny, zwłaszcza, że produkcja wiedzy ma 

zastąpić produkcję towarów, innymi słowy - wiedza ma być produkowana przemysłowo. Taki 

sposób produkcji wymaga koncentracji kapitału i w jego ręce oddaje decyzje, zarówno, co do 

przedmiotu badań, jak i charakteru sprzedawanej wiedzy. Przesunięcie wiedzy na czoło 

hierarchii wartości jest więc zabiegiem głównie propagandowym, maskującym rzeczywiste, 

kapitalistyczne podstawy komercjalizacji informacji. Mamy tu do czynienia z marketingiem



idei. Gdyby Bell jawnie wpisał rozwój technologii w stary kapitalistyczny schemat, to jego 

teoria utraciłaby urok nowości. Poza tym, Bell potrzebował zmiennej niezależnej i znalazł ją 

w komputeryzacji, z którą zresztą, jak większość współczesnych mu badaczy, wiązał 

przesadne nadzieje. Był na przykład przekonany, że problem nadmiaru informacji zostanie 

rozwiązany dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Bell używał pojęcia społeczeństwa informacyjnego jako metafory wspćrfczesnej 

Ameryki^. Zakładał, że technologia informacyjna jest autonomiczna, neutralna i przyjazna 

człowiekowi (Feenberg, 1991). Tymczasem nie ma neutralnej technologii - jako przedłużenie 

naszego życia podlega ona tym samym prawom, co i inne jego dziedziny, i jest polem 

konfliktu interesów. Mit o neutralności technologii, który podtrzymywał Bell, jest coraz 

trudniejszy do utrzymania. Głośnym krytykiem neutralności technologii był Martin Heidegger 

(Heidegger, 1977). Zwracał on uwagę, że technologia ma na nas największy wpływ właśnie 

wtedy, gdy wierzymy, że jest neutralna^. Szereg kwestii społecznych i politycznych - kto ma 

prawo głosu, kto ma w ręku władzę, autorytet, wiedzę i jej reprezentację -  ma bezpośredni 

lub pośredni wpływ na technologię. Koncepcja autonomicznej technologii jest obecnie, po 

wszystkich naszych doświadczeniach z Internetem, nie do utrzymania.

Powszechnie przyjęte przekonanie, że mamy do czynienia z końcem jednej epoki i 

rozpoczęciem nowej, jest jednak dość podejrzane. Świat bowiem nie dzieje się tak prosto. 

Jeden schemat myślenia zbyt łatwo został zastąpiony innym. Schematyczność myślenia nie 

jest może jawnie formułowanym wymogiem metodologicznym, ale na pewno jest wymogiem 

komunikacyjnym. Potrzeba rozmowy i wymiany zdań jest domeną żywej mowy i osobistych 

kontaktów, a w znacznie mniejszym stopniu - kultury pisma.

Zaznaczeniu interregnum służą teorie post. Jest to forma nazywania nowej epoki 

imieniem starej, na której zrębach jest budowana. Ten zręczny chwyt retoryczny jest chętnie 

stosowany i należy do kilku najbardziej znanych metafor symbolizujących świat współczesny. 

Największy sukces mają te teorie, które łatwo jest przekazać w mediach, a nie te, które 

najwięcej tłumaczą. Okazało się, że nasza wiedza o komunikacji może zagrażać poznaniu. 

Relacje pomiędzy informacją a komunikacją są często antagonistyczne, ponieważ przekaz 

medialny narzuca informacji swoje prawa. Dopiero Internet częściowo uwolnił informację od 

jej medialnych serwitutów.

® Postmodernizm prawdopodobnie lepiej oddaje rzeczywistość luż inne popnlame metafory współczesnego 
świata, takie jak: społeczeństwo postindustriałne czy informacyjne (Rosę, 1991).
’ Wpływ technologii na społeczeństwo ma rówiueż swoich krytyków, z których w pierwszej kolejności 
wynueińć trzeba M. Heideggera (Heidegger, 1977) i J. Ełłuła (Ełlnl, 1964; 1980; 1990).



5. PROFESJONALIŚCI INFORMACJI

Konsekwencją powstania społeczeństwa informacyjnego jest powstanie nowej klasy 

profesjonalistów informacji, która z czasem ma przejąć rządy (Cortada, 1998, s. 102). Sam 

Bell widział ten proces jako coraz bardziej nabrzmiewający konflikt między technokratami a 

populistami. Technokratom chciał dać do ręki nowy oręż; jego koncepcję można traktować 

jako nową teorię technokratyzmu. Społeczeństwo rządzone przez technokratów miało być 

racjonalne i planowe, w którym politykę - opartą na negocjacjach i kompromisie - zastąpiłaby 

analiza systemowa (Robin i Webster, 1987). Dlatego Bell kładł nacisk na konieczność 

rozwoju technologii intelektualnej, widząc w skodyfikowanej, teoretycznej wiedzy podstawy 

nowego wieku rozumu.

Wyłaniająca się klasa profesjonalistów informacji, sprawnie władająca technologią 

intelektualną, niezbędną do rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów, powinna- 

zdaniem Bella - uzyskać uprzywilejowaną pozycję. Jeśli najbardziej prestiżowymi postaciami 

społeczeństwa przemysłowego byli przedsiębiorca i inwestor, to teraz miał ich zastąpić 

naukowiec i inżynier wiedzy (Bell, 1973, s. 343-345). Najwyższy prestiż miały zyskać zajęcia 

związane z tworzeniem technologii intelektualnej.

Bell odnowił technokratyczne koncepcje lat dwudziestych XX wieku (Bendix, 1974). 

Nowa elita miała się wyłonić w czasie przejścia od gospodarki opartej na produkcji, do 

gospodarki opartej na wiedzy. Była to koncepcja "przyjaznego" kapitalizmu, racjonalnego i 

wydajnego, który miał zastąpić kapitalizm produkujący nierówności społeczne. Bell 

proponował centralizację produkcji wiedzy, ponieważ był przekonany, że proces ten musi być 

kontrolowany przez administrację rządową. Swoją teorię adresował do elit opiniotwórczych I 

rzeczywiście, technokraci i biurokracji przyjęli teorię Bella za swoją, a koncepcja 

społeczeństwa informacyjnego stała się wręcz ich manifestem.

Przekonanie, że profesjonaliści informacji będą bardziej wpływowi niż inwestorzy, 

okazało się iluzją. Nazwanie procesu nabywania wiedzy - konsumpcją, dowartościowuje nie 

wiedzę, ale konsumpcję. Krytycy Bella podkreślają, że wielkie, scentralizowane koncerny 

wcale nie należą do najbardziej innowacyjnych firm. Koncentracja i centralizacja produkcji 

wiedzy wcale nie musi przynosić najlepszych rezultatów.

Oczywiście, teoria społeczeństwa informacyjnego została w pełni przejęta przez 

komputerowy establishment. Stawia ona przecież programistów i producentów sprzętu 

komputerowego w awangardzie nowej elity (Roszak, 1986). Mit rewolucji komputerowej, a 

później internetowej, zastąpił mit rewolucji społecznej. Rewolucji informacyjnej



towarzyszyło odrzucenie purytańskiej dominacji pracy nad innymi formami aktywności, a 

zwłaszcza nad zabawą i rozrywką. Maszyny ośmieszyły pracę fizyczną, bo wydajnością „biły 

ją  na głowę”. Wobec takiego pokazu mechanicznej siły, proponowanie ciężkiej pracy jako 

moralnego wzorca zostało ośmieszone. Z uwagi na koszty zakupu i utrzymania w ruchu 

maszyn, to właśnie im podporządkowana została cała organizacja pracy. Taśma produkcyjna 

zmusza robotnika do wydajności bez odwoływania się do jego wewnętrznej motywacji, z 

jedynym wyjątkiem - strachem przed utratą pracy. Za sprawą maszyn praca została 

pozbawiona religijnego odniesienia.

Pojęcie konsumpcji zostało poszerzone i zaczęło oznaczać również proces zdobywanie 

wiedzy. W pułapkę przemysłowej produkcji wiedzy wpadli profesjonaliści informacji. 

Traktowanie akademickiej edukacji jak towaru podważyło prestiż akademików jako 

niezależnych ekspertów. Wykształcenie akademickie stało się częścią oferty konsumpcyjnej. 

Przyjęcie takiego modelu niewątpliwie prowadzi do fragmentacji wiedzy. Rynek nauki i 

wiedzy zostaje podporządkowany ideologii postępu. O ile przyjęcie założenia o neutralnej 

technologii wzbudza kontrowersje, to jeszcze bardziej kontrowersyjne jest założenie, że nowa 

klasa inżynierów wiedzy będzie neutralna społecznie. Teza, że rynek powinien należeć do 

producenta, a nie konsumenta nie ma szans na społeczną akceptację, zwłaszcza w egalitarnym 

społeczeństwie masowym.

Nowa generacja ambitnych polityków i biznesmenów zrobiła karierę na walce z 

establishmentem politycznym i finansowym, na poparciu przeciętnego obywatela mającego 

dość egoistycznych elit. Kultura masowa stała się bardziej wpływowa niż elitarna kultura 

wysoka. Populistyczni przedsiębiorcy połączyli swój biznes z mediami i mają ambicje 

polityczne. Rynek desperacko szuka innowacji, to one bowiem stanowią prawdziwą podstawę 

jego wzrostu. Zamiłowania nie związane bezpośrednio z konsumpcją są spychane na 

margines (np. czytelnictwo). Masowa konsumpcja nie pozostawia wiele miejsca dla 

nietypowych nabywców (wbrew wcześniejszym przewidywaniom). Telewizja ma teraz wiele 

kanałów, ale ich oferta programowa jest coraz mniej zróżnicowana. Koncentracja własności 

na rynku mediów jest większa niż w innych dziedzinach, co oczywiście ma wpływ na ich 

program. Co ciekawe, w czasie, kiedy technika pozwala na niemal dowolną dywersyfikację 

treści, mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym - podobieństwa tematycznego.

Polityka w coraz większym stopniu zależy od telewizji. Elitarne instytucje tracą na 

znaczeniu, podobnie jak uniwersytety zamienione w fabryki produkujące taśmowo 

absolwentów. Instytucje niezależne, niepodporządkowanie rządowi, mediom i grupom 

nacisku, tracą na znaczeniu. Zwycięża populizm, tak charakterystyczny dla kultury masowej.



Następuje koncentracja władzy na szczeblu rządowym i lokalnym. Autonomia instytucji 

publicznych zostaje ograniczona, a władza przekazana administracji. Jest wola reformowania 

starych instytucji, ale nie bardzo wiadomo, jak mają wyglądać nowe.

Przesunięcie decyzji na szczebel centralny powoduje coraz mniejszą świadomość 

społecznych konsekwencji podejmowanych decyzji. Podejmowaniu decyzji towarzyszy 

zatem brak wiedzy o ich rzeczywistych skutkach, a więc proces odwrotny do zapowiadanego 

przez Bella. Media zajęły próżnię powstałą po utracie wpływów przez instytucje niezależne. 

Media stały się wszechobecne i są główną platformą walki politycznej. Coraz mniejsze 

zróżnicowanie prezentowanych w mediach opinii związane jest właśnie z tym zjawiskiem. 

Prezentowane są jedynie te opinie, które mogą liczyć na masową widownię.

6. TECHNOKRATYZM

Technokratyczne rozwiązanie problemów społecznych proponował już Henri de Saint 

Saimon, a za nim, Ortega y Gasset i Thorsten Yeblen (Bell, 1973, s. 49-50). Yeblen namawiał 

do przekazania rządów inżynierom, podobnie jak Bell -  profesjonalistom wiedzy. Koncepcja 

rządów technokratycznych ma długą historię, która sięga aż do Platona. Bell wziął ideę 

rządów technokratycznych od swoich poprzedników, zaś od Giambatisty Yico przekonanie o 

istnieniu faz społecznego rozwoju. Podobnie jak przed nim Edward Bemays (Bemays, 1952; 

1956) i Edmund Wilson (Wilson, 1956), używał terminu "inżynier" w innym niż powszechnie 

przyjęte znaczeniu - jako mechanika materii społecznej.

Profesjonaliści informacji tworzą tak pożądaną przez Bella merytokrację - inżynierów 

wiedzy. Ich nazwa ma wskazywać, że możliwe jest uzyskanie równie pewnej wiedzy o 

zjawiskach społecznych i politycznych, jak i materialnych. Bell sądził, że ponieważ problemy 

społeczne mają charakter techniczny, to sami technicy powinni je rozwiązywać. Technika 

sprawowania władzy obejmuje również wiedzę na temat propagandy, marketingu i reklamy, a 

więc i umiejętność przekonywania i narzucania innym swoich opinii. Tam, gdzie różnice 

społeczne są głębokie, a stosunki społeczne pełne sprzeczności, technokrata traci rację bytu, 

ponieważ problemy, przed rozwiązaniem których staje, mają charakter strukturalny, a nie 

techniczny. Wzrost przymusu ekonomicznego, upadek klasy średniej, ponowne pojawienie 

się ludzi luźnych, rosnąca liczba ludzi pozbawionych wszelkich praw (nielegalni imigranci) - 

to są problemy, których inżynierowie wiedzy nie rozwiążą. W społeczeństwie ogarniętym 

strukturalnymi sprzecznościami, „twarda wiedza” inżynierów jest mniej skuteczna niż 

„miękka wiedza” polityków i ludzi mediów.



Technokracja, przynajmniej od czasów Michaił Bakunina [1814 -  1876], postrzegana 

była jako ruch elitarny i antydemokratyczny. Bakunin wskazywał na jej arogancję, na 

niebezpieczeństwo powstania nowej klasy gardzącej motłochem. Poszukiwaniu legitymizacji 

dla nowej elity, towarzyszy wiara, że problemy społeczne mogą rozwiązać eksperci - bez 

udziału samych zainteresowanych. Grozi to niebezpieczeństwem powstania

postkapitalistycznego społeczeństwa, w którym dominacja będzie oparta na monopolu na 

wiedzę^.

Technokratyczna wizja spcrfeczeństwa informacyjnego zakłada brak fundamentalnego 

konfliktu interesów. Na tym zasadza się wiara technokratów w możliwość prowadzenia 

obiektywnej, racjonalnej polityki. Technokraci przyznają pierwszeństwo postępowi

technicznemu, wierząc, że prowadzi on do rozwiązania przynajmniej części konfliktów 

społecznych. Bagatelizują konflikt pomiędzy producentami wiedzy, a jej konsumentami, 

ufając, że da się go rozwiązać na drodze odpowiednich regulacji prawnych. Tymczasem, na 

co wszystko wskazuje, mamy do czynienia z fundamentalnym konfliktem interesów, którego 

na drodze prawnej rozstrzygnąć się nie da. W tym sporze konsumenci wcale nie są skazani na 

porażkę. Nie wygasły również inne fundamentalne konflikty, jak choćby między kapitałem i 

pracą, który technokraci bagatelizują, dowodząc, że był charakterystyczny dla społeczeństwa 

przemysłowego i obecnie nie gra większej roli.

Bell twierdził, że nowa klasa profesjonalistów informacji będzie zbyt wielka i zbyt 

rozproszona, żeby zaczęła realizować swoje grupowe interesy, ale ten sąd łatwo podważyć. 

Stawiał również tezę, że w społeczeństwie informacyjnym nastąpi zanik alienującej pracy 

przemysłowej oraz wzrost lepiej wynagradzanej pracy opartej na grze pomiędzy ludźmi. 

Prognozował zmierzch hierarchii pracy, rosnącą samodzielność pracowników oraz wspólne 

podejmowanie decyzji, a więc - demokratyzację pracy.

Zastanawia podobieństwo koncepcji Bella do myśli Henri de Saint-Simona (Frankel, 

1987 i Liebowitz, 1985). Saint-Simon jako jeden z pierwszych zauważył powstawanie 

społeczeństwa industrialnego^. Technokrata występuje w roli filozofa-króla, którego 

przeciwnikiem jest irracjonalny ludowy demagog. Konflikt technokracji z populizmem jest 

jak najbardziej realny. Informacja zaś karmi się konfliktem i ryzykiem. To właśnie konflikt i 

poczucie zagrożenia utrzymuje wymianę informacji na wysokim poziomie.

* O poglądach na nową klasę, w szerokim przeglądzie, od Bakunina po Bella, piszą Szelenyi i Martin (Szelenyi i 
Martin, 1988-1989).
® Świadomość życia w wieku industrialnym torowała sobie drogę przez prawie sto lat (Rifkin, 2003, s. 145).



Bell wychodzi od industrializmu i przejmuje wiele jego kategorii. To istnienie 

społeczeństwa przemysłowego jako osobnej formacji daje podstawę rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego. Nic więc dziwnego, że teoretycy industrializmu przyciągają uwagę badaczy, 

którzy zauważyli uderzające podobieństwo myśli Saint-Simona i Bella^°. Jeden zapowiedział 

wiek żełaza, drugi - zbudowany na jego gruzach - wiek informacji.

Idea postępu opartego na rozwoju nauki i racjonałnego myślenia to jeden z "mitów 

założycielskich" współczesnej cywilizacji. Bell sądził, że profesjonaliści informacji będą 

równie wpływowi jak bankierzy. Kariera Biłła Gatesa zdaje się potwierdzać jego intuicje. 

Trzeba jednak pamiętać, że Gates jest nie tyłko profesjonalistą informacji, ale również 

utalentowanym inwestorem. Potęga Microsoftu i IBM-u opiera się nie tylko na 

oprogramowaniu i posiadaniu licznych patentów i licencji, ale również na zgromadzonych 

poważnych środkach finansowych. Jedno idzie w parze z drugim.

7. KOMERCJALIZACJA INFORMACJI

Towar definiowany jest zazwyczaj jako seria wytworów traktowanych autonomicznie 

- bez względu na sposób ich wytworzenia. Informacja zdefiniowana jako towar nie jest w 

istocie autonomiczna, chociaż w takiej postaci jest sprzedawana. Występuje pod postacią 

"podzielonych pod względem wielkości jednostek zawierających pewną liczbę liter, 

drukowanych lub cyfrowych, uzupełnionych różnymi graficznymi dodatkami" (Beniger, 

1986, s. 31). Podobnie można zdefiniować książkę. Książka jako towar, to forma ekspresji 

składająca się z oddzielnych porcji pewnej liczby liter, drukowanych lub cyfrowych, 

uzupełnionych różnymi graficznymi dodatkami, traktowanych autonomicznie. Trzeba 

przyznać, że definicja książki jako towaru robi komiczne wrażenie. Jeśli książka jest 

towarem, to na pewno nie autonomicznym. Każdy bowiem autor wpisuje się w długi szereg 

innych autorów, a jego dzieło wpisuje się w kontekst innych dzieł. Twórczość to forma 

ekspresji zbiorowej w tym samym stopniu, co indywidualnej.

Komercjalizacja informacji związana jest z pracami Fritza Machlupa (Machlup, 1962, 

1980; 1982; 1984) i Marca Porata (Porat, 1977; 1978). Machlup jako jeden z pierwszych 

zauważył pojawienie się przemysłu wiedzy i zaczął go badać. Stosował terminy: "przemysł

Henry de Saint-Simon, mistrz Augusta Comte'a i jeden z ojeów soejologii, od roku 1816 wydawał 
nieregularnie zeszyty L'lndustrie, popularyzujące industrializm. Według Saint-Simona w nowym, industrialnym 
społeczeństwie rządzić nueli inżyiuerowie i producenci, zastępując wodzów, kler i feudalnych panów (Bell, 
1973, s. 49). Podobnie sądził T. Veblen (Yeblen, 1963). Powstanie nowej klasy zapowiadał również A. 
Tocqueville (Tocqueville, 1996).



wiedzy" oraz "produkcja wiedzy". Marc Porat próbował zmierzyć "ekonomię informacji" i 

wyznaczył drogę, którą podążyli inni. Statystykę opisującą strukturę zatrudnienia przejął Bell 

od Machlupa (Duff, 2000, s. 137). To właśnie Machlup opracował dane statystyczne 

potwierdzające tezę o wyłonieniu się przemysłu wiedzy (Machlup, 1962). Według tych 

statystyk już w latach 60. ponad jedna trzecia Amerykanów była zatrudniona w usługach.

Podstawowym założeniem teorii Bella była teza, że jesteśmy świadkami 

przechodzenia od gospodarki opartej na produkcji dóbr materialnych, do gospodarki opartej 

na produkcji wiedzy^\ Produkcja wiedzy opiera się na nowym modelu produkcji, dystrybucji 

i konsumpcji informacji wykorzystującym na masową skalę komputery i telekomunikację. 

Wartość dodana wiedzy zastąpiła wartość dodaną pracy. Polityczne implikacje 

komercjalizacji informacji są poważne, ponieważ jest ona sprzeczna z założeniem, że 

uczestnictwo obywateli w życiu politycznym i społecznym wymaga swobodnego dostępu do 

informacji. Zazwyczaj wyciągany jest z tego wniosek, że szeroki i równy dostęp do 

informacji jest podstawą demokracji (Dahlgren, 1987). Przez zwolenników wolnego dostępu 

do informacji jest ona postrzegana jako dobro wspólne. Marc Poster słusznie zauważył, że 

komercjalizację informacji proponuje się wtedy, gdy środki masowej komunikacji oraz sieci 

komputerowe umożliwiają szybką, powszechną i tanią dystrybucję informacji. Powstały 

warunki techniczne do radykalnej demokratyzacji wiedzy. W tej sytuacji Bell proponuje, by 

dostęp do informacji był płatny, co nasuwa podejrzenia, że pragnie go ograniczyć (Poster, 

1990, s. 27).

Bellowi chodziło o poszerzenie rynku o informację. Chciał, żeby została 

uprzemysłowiona, myślał o scentralizowanej produkcji informacji. Przemysłowy model 

produkcji towarów chciał wykorzystać do produkcji wiedzy. Stąd była mu potrzebna 

merkantylizacja informacji (Lyotard, 1984). Przyjęcie takiego stanowiska pośrednio było 

atakiem na kulturę wysoką. Stąd atak na książkę drukowaną^^. Na śmietnik historii miało 

pójść wszystko, co nie poddaje się komercjalizacji. Bell przez rynek rozumiał rynek 

towarowy. Nie darmo jednak William Thackeray [1811 -  1863] (Thackeray, 1950) pisał o 

jarmarku próżności. Mówi się o rynku idei, stylów życia, mody, religii itd. Nie ma jednego 

rynku, a rynek towarowy wcale nie jest jedynym rynkiem godnym uwagi, jak zakładał Bell. 

Transakcja kupna i sprzedaży nie zawsze ma do czynienia z autonomicznym, jednostkowym

" Co do dominacji wiedzy we współczesnych świecie, można mieć wątpliwości, z wiedzą bowiem wygrywa 
rozrywka. Wiedza przegrywa z rekreacją. Społeczeństwo próżiuacze góruje nad społeczeństwem wiedzy. W 
społeczeństwie wiedzy szkoły, uczeliue i biblioteki lue byłyby tak zaiuedbane, jak są w społeczeństwie 
próżiuaczym.

Bell uważał, że książka drukowana ustąpi miejsca książce elektroiucznej, i że ten proces nastąpi szybko. O 
bibliotekach pisał, iż w przyszłości będą stanowiły jedynie smutny ponmik przeszłości (Bell, 1980, s. 529).



wytworem. Najlepiej sprzedają się marzenia, o czym doskonale wiedzą media, przemysł 

turystyczny i loteryjny. Rynek idei, niegdyś rozumiany metaforycznie, został przez Bella 

potraktowany dosłownie, jako rynek produktów na sprzedaż (Fromm, 1991, s. 25).

Bell wybrał merkantylizm rynkowy z uwagi na prostotę tego modelu. Bell-ideolog 

wygrał tutaj z Bellem-badaczem. Twórca pojęcia społeczeństwa postindustrialnego okazał się 

wielkim zwolennikiem industrializacji informacji (Lyotard, 1984; Herron, 1988). Trudno o 

większy paradoks! Merkantylizacja informacji idzie jednak z wielkimi oporami, czego 

najlepszym przykładem jest Internet i powodzenie ruchu Open Source. Połączenie 

komputerów i telekomunikacji otwiera nowe możliwości w procesie podejmowania decyzji. 

Rozwój sieci komputerowych w krajach rozwiniętych nie tylko nie spowodował powstania 

elity informacyjnej w kształcie proponowanym przez Bella, ale jeszcze zapewnił powszechny 

dostęp do informacji. Koncepcja płacenia za dostęp do informacji napotkała większy opór niż 

się wcześniej spodziewano. Industrializacja informacji polega na produkcji informacji i 

wiedzy dla zysku. Najlepiej nadaje się na sprzedaż informacja pozbawiona kontekstu i 

podzielona na fragmenty (Postman, 1995).

Społeczeństwo informacyjne to oczywiście nie to samo, co społeczeństwo dobrze 

poinformowane. Informacja i wiedza tworzą wzajemnie ze sobą powiązane, ale osobne 

kategorie. Wykładniczy wzrost informacji wcale nie prowadzi do wykładniczego wzrostu 

wiedzy. Wiedza jest paradygmatyczna, zaś informacja pragmatyczna. Interpretacja informacji 

bez posiadania konceptualnej wiedzy nie jest możliwa. Założenie, że łatwość dostępu do 

informacji i szybkość jej przetwarzania jest wystarczającym warunkiem rozwoju wiedzy, jest 

jednym z mitów społeczeństwa informacyjnego. Nasza zdolność do przyswojenia informacji 

jest ograniczona i nie należy jej mylić ze sprawnym zarządzaniem zasobami informacyjnymi. 

Wiedza i informacja to nie to samo. Tymczasem Bell oparł swoją koncepcję społeczeństwa 

informacyjnego na założeniu, że informacja = wiedza = postęp.

Przedstawianie wszelkich potrzeb człowieka jako informacyjnych wtedy ma 

uzasadnienie, gdy traktuje się informację jako interakcję człowieka z otoczeniem. Jeśli tak 

szeroko zdefiniujemy pojęcie informacji, to właściwie wszystkie relacje człowieka ze 

światem i z sobą samym można potraktować jako informacyjne lub pochodne. Staramy się 

zamknąć świat w królestwie naszego umysłu. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego z 

ducha jest neoplatońska.

Podstawowym towarem nowej epoki jest więc wiedza, a społeczeństwo informacyjne 

opiera się na jej konsumpcji. Oznacza to konieczność podzielenia wiedzy na fragmenty, które 

w formie samodzielnych wytworów oferowane są na sprzedaż.



Znaczenie prywatnej własności we współczesnym świecie nie jest kwestionowane. 

Prywatna własność stanowi fundament społeczeństwa kapitałistycznego. Nic więc dziwnego, 

że to w jego instytucjonałnych ramach chciał Bełł zmieścić swoje społeczeństwo 

postindustriałne. Społeczeństwo informacyjne, w ujęciu Bełła, jest nową fazą demokracji 

łiberałnej. Kapitałizm zawsze był systemem ekspansywnym, a innowacyjność jest jedną z 

jego podstaw (Bełł, ł973, s. łł5).

Nawiasem mówiąc, łatwiej jest wykazać uniwersałną naturę informacji niż prywatnej 

własności. Informacja jest bowiem czymś znacznie bardziej pierwotnym niż własność. 

Własność związana jest z przestrzenią, łecz ten związek nie jest uniwersałny; wiąże własność 

z przestrzenią, ałe nie odwrotnie. Własność upraszcza rełacje społeczne, ponieważ regułuje 

granice wzajemnych zobowiązań. Pojęcie własności wymyka się jednak definicji. W jeszcze 

większym stopniu odnosi się to do pojęcia własności intełektuałnej. Pojęcie własności jest 

zbyt zmienne w czasie, żeby traktować je jako prawo naturałne. Dłatego sprowadzanie 

informacji do towaru, do czegoś, co można sprzedać, jest wiełką redukcją. Wbrew Bełłowi, 

własność intełektuałna związana jest zarówno z pracą, jak i wiedzą. Nie darmo nad rozwojem 

dużych pakietów oprogramowania pracują przez całe lata tysiące programistów. Stawianie 

wyżej wiedzy niż pracy jest chwytem retorycznym - wiedzy i pracy niezbędnej do jej 

wytworzenia nie można oddzielić.

Rełacje własnościowe są odpowiednie dla gospodarki, której głównym zadaniem jest 

produkcja i sprzedaż dóbr materialnych, a nie gospodarki, która zajmuje się przede wszystkim 

produkcją wiedzy. Rynek zajmuje się wtedy obrotem przedmiotów trudnych do wyceny, które 

nie są autonomiczne, nie są łatwe do identyfikacji i nie podlegają procesowi zużycia.

8. WIEK INFORMACn

Bełł chciał nie tylko przewidywać przyszłość, ałe również ją  zmieniać. Swoją 

koncepcją odpowiedział na potrzeby czasu. Oferowała ona rozwiązanie głównych problemów 

stojących przed społeczeństwem amerykańskim. Pomimo wszystkich sprzeczności i 

niekonsekwencji, jego sposób wyjaśniania rzeczywistości trafił do przekonania opinii 

publicznej. Bełł podpowiadał kierunek wyjścia z problemów trapiących społeczeństwo 

amerykańskie. Głosił, że Ameryka będzie bogatsza i szczęśliwsza, o ile tylko nie zejdzie z raz 

wybranej drogi - budowy społeczeństwa informacyjnego.



Koncepcja Bella była atrakcyjna dla wpływowych kręgów opiniotwórczych. 

Przewidywał on przecież niezwykły wzrost wpływów profesjonalistów informacji. To oni w 

pierwszym rzędzie mieli zrobić kariery w społeczeństwie informacyjnym. Była to ze strony 

Bełła przemyśłana i zręczna strategia. Miał on bowiem ambicję nie tylko przewidywania 

przyszłości, ałe i jej kształtowania, co nie byłoby możliwe bez posiadania wpływowych 

zwołenników. I rzeczywiście, pogłądy Bełła, choć brane z drugiej ręki, stały się powszechnie 

znane. Jak się wydaje, jego największą pomyłką było zadeklarowanie, że porządek 

społeczeństwa informacyjnego zostanie wprowadzony szybko. Tymczasem mamy do 

czynienia z dość powołną i pełną sprzeczności ewolucją, w której rozwój technologii 

informacyjnej daleko wyprzedza umiejętności jej wykorzystania, a instytucje społeczeństwa 

informacyjnego wciąż są w powijakach.

Najważniejsze są zmiany na rynku pracy, który wyraźnie się kurczy. Jedno wydaje się 

pewne, społeczeństwo informacyjne nie jest nową formą społeczeństwa dobrobytu. Nie może 

być o tym mowy w sytuacji rosnącego bezrobocia, odwrotu od zabezpieczeń socjałnych oraz 

osłabienia pozycji ekonomicznej klasy średniej. Przyczyny powstania państwa dobrobytu 

były połityczne, a nie ekonomiczne, i kiedy po upadku komunizmu ustały, kapitał postanowił 

uwołnić się od niepotrzebnych mu już serwitutów. Odchodzenie od społeczeństwa dobrobytu 

ma przyczyny połityczne i nie jest związane z rewolucją informacyjną. Nie ma zmian 

społecznych i połitycznych nieuchronnych nawet, jeśli pracują na nie komputeryzacja do 

spółki z tełekomunikacją

Koncepcja Bełła nałeży do kategorii tak zwanych samospełniających się 

przepowiedni. Najpierw jednak musiał Bełł przekonać opinię publiczną, że zmiany, o których 

pisał, rzeczywiście są nieuchronne. Jesteście na dobrej drodze, mówił od Amerykanów Bell, 

która zapewni Ameryce dobrobyt i siłę. Musicie tyłko inwestować w badania naukowe i 

komputeryzację. Była to kontynuacja modernizmu z jego radykałnym zerwaniem z 

przeszłością, technołogiczna wersja rewołucji społecznej, opartej nie na wałce kłas, ałe na 

komputerach (Waters, ł996).

Tezy Bełła szczegółnie przemówiły do łiderów opinii pubłicznej. Szybko doceniłi oni 

jej perswazyjny potencjał. Nawiasem mówiąc, niektóre jego idee nie tyłko nie straciły na 

znaczeniu, ałe jeszcze go zyskały, jak np. teza o znaczeniu gry własnego „ja” z otoczeniem, 

czy też teza o nakładaniu się na siebie różnych form produkcji na podobieństwo pałimpsestu. 

Nie wymyśłono dotychczas łepszej odpowiedzi na pytanie, dłaczego nasza rzeczywistość jest 

tak skompłikowana i pełna sprzeczności.



Społeczeństwo informacyjne, czy postindustrialne, to oczywiście metafora, która 

wyjaśnia, przynajmniej częściowo, współczesną rzeczywistość. Szczególnie istotne są zmiany 

na rynku pracy wynikające z zastosowania na wielką skalę technologii komputerowej. 

Infomediacja, którą można zdefiniować jako mediację za pomocą narzędzi informatycznych, 

obejmuje coraz większy obszar codziennego życia (Yalaskakis, 1982). Powstaje nowa 

formacja społeczna, oparta na produkcji i konsumpcji informacji (Lukę, 1989). Dzięki 

zmianom społecznym powodowanym przez infomediację, kapitalizm, który jest systemem 

dynamicznym, utrzymuje się w idealnym dla siebie stanie stałego napięcia.

Wzrost znaczenia klasy specjalistów związanych z infomediacją, zapowiada 

pojawienie się nowej formacji społecznej opartej na komercyjnej wymianie informacji. 

Informacyjne maszyny zawładnęły zwłaszcza wyszukiwaniem informacji. Tradycyjne 

wyszukiwanie informacji jest bowiem tak pracochłonne i kłopotliwe, że wyszukiwanie 

informacji w sieci błyskawicznie zdominowało wszystkie jego formy.

Najbardziej uderzającą cechą koncepcji społeczeństwa informacyjnego jest jej 

normatywny charakter - prace Bella i jego następców pełne są rozważań na temat, co już 

należy do społeczeństwa informacyjnego, a co jeszcze nie należy. Do społeczeństwa 

informacyjnego zaliczają oni oczywiście tylko te zjawiska, które ich teorię potwierdzają. Ta 

formacja wciąż nadchodzi, wciąż jest w stanie budowy, niczym gotycka katedra. 

Normatywizm teorii Bella zbliża ją do ideologii i taką też funkcję koncepcja społeczeństwa 

informacyjnego często pełni. Masowy ruch polityczny został w tym przypadku zastąpiony 

przez media; są one dzisiaj tak wpływowe, że mogą same kreować politykę (i polityków), a 

nie tylko ją  komentować (jak było do niedawna). Jeśli gdzieś szukać potwierdzenia tezy o 

potędze informacji, to właśnie we wzroście politycznego znaczenia mediów. Dawna czwarta 

władza często teraz jest pierwsza, z tą wszakże różnicą, że z reguły nie ponosi żadnych 

konsekwencji podejmowanych działań. Media dla własnych potrzeb zamieniają politykę w 

spektakl, którego jedynym grzechem jest nuda. Królują więc w mediach barwne 

uproszczenia. Obszar tematów nieporuszanych w mediach wciąż rośnie, gdyż merytoryczne 

decyzje podejmowane przez technokratów nie są spektakularne i trudno je ciekawie 

przedstawić.

W przypadku koncepcji społeczeństwa informacyjnego, to teoria szuka praktyki, a nie 

odwrotnie. Żeby zmieniać rzeczywistość, potrzebna jest społeczna akceptacja tych zmian. 

Proponowany przez Bella porządek przemian jest wymierzony w tradycję, a nowe 

społeczeństwo ma zast^ić stare (Segal, 1985). Żeby technologia powodowała pożądane 

zmiany społeczne, dobrze jest ją  wyposażyć w cechy boskie. W teorii społeczeństwa



informacyjnego postęp oparty jest więc na instrumentalnie, w gruncie rzeczy, traktowanym 

determinizmie technologicznym. Tymczasem postęp techniczny wynika najczęściej z prób 

doskonalenia tego, co już jest, a nie tworzenia czegoś zupełnie nowego. Inspiracja technologią 

ma ograniczony wpływ na powstawanie nowych instytucji, ich źródła bowiem mają charakter 

społeczny. Zwykłe nową epokę rozpoczyna wynałezienie nowej energii. Tego kryterium 

formacja zwana społeczeństwem informacyjnym jeszcze nie spełniła, trudno bowiem jako 

nową energię traktować energię atomową, czy energię retro, a więc wykorzystanie do cełów 

energetycznych wiatru, pływów morza czy płodów rołnych.

Perspektywą docełową interesującą Bełła był rok 2000. Z tej właśnie perspektywy 

rozpoczął Bełł pracę nad koncepcją społeczeństwa postindustriałnego - przewodnicząc 

komisji poświęconej amerykańskiemu społeczeństwu w roku 2000, zorganizowanej przez 

Academy of Arts and Science^ .̂ Komisja zajmowała się możłiwymi scenariuszami rozwoju 

korzystając z metody dełfickiej opracowanej w Rand Corporation. Bełł od początku miał 

tendencję do traktowania swoich prognoz jako rzeczywistości. W dziedzinie informacji 

naukowej z podobnych skłonności znany jest F. W. Lancaster.

The Corning o f Postindustrial Society jest zbiorem esejów, które często są ze sobą 

sprzeczne. W kołejnej swojej książce, erudycyjnych Kulturowych sprzecznościach 

kapitalizmu {The cultural contradictions o f capitalism, wydane w 1978; przekł. poi.: Bell, 

1994) Bełł, jeżeli nie zaprzeczył swoim postindustrialnym tezom, to je poważnie podważył*" .̂ 

Ten autor po prostu lubi paradoksy i nie boi się sprzeczności. Bell pragnął szybkich, a nawet 

rewolucyjnych zmian społecznych i wierzył, że technologia będzie ich katalizatorem (Bell, 

1989). Przy okazji zrobił znakomity marketing współczesnemu, opartemu na informatycznych 

narzędziach, przemysłowi wiedzy. W dziele Bełła triumfuje nauka, technologia i naukowe 

zarządzanie.

Nowoczesność to przede wszystkim przekonanie, iż dzięki rozwojowi nauki i 

technologii czeka nas nieustanny rozwój. Nowoczesność została ukształtowana przez 

pozytywizm i scjentyzm. Oparta jest na przekonaniu, że świat da się poznać rozumowo, 

zaprojektować racjonalnie i uformować zgodnie z obowiązującą doktryną postępu. Zachodnią 

cywilizację opanował mit nowoczesności. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji tego mitu 

było uznanie ekonomii za naukę dającą równie pewne wyniki, jak nauki matematyczno-

Raport tej komisji Bell wydal w roku 1968 (Bell, 1968).
Bell potraktował w niej rozdzielnie ekononuę, politykę i kulturę, co jest zabiegiem sztucznym, bo dziedziny te

nie są przecież od siebie izolowane.



przyrodnicze. Dlatego Bell w swojej książce zajmował się przede wszystkim ekonomią, a nie 

socjologią - nic więc dziwnego, że potraktował informację jak towar.

Tymczasem podstawowe idee nowoczesności, a więc idea liberalnego globalnego 

rynku, czy idea społeczeństwa informacyjnego, funkcjonują bardziej jako mity niż 

podlegające weryfikacji tezy naukowe. Wielki wpływ na nasz sposób myślenia o świecie 

wywarł Herbert Spencer [1820-1903], filozof i socjolog, który był przekonany, że postęp 

cywilizacji ma charakter nieunikniony i teleologiczny.

Nowoczesność należy odróżnić od pełniącego funkcje ideologiczne mitu 

nowoczesności. Tymczasem większość tego, co robimy na co dzień oparte jest na zdrowym 

rozsądku, a nie jakimś wybranym modelu teoretycznym. Rynek funkcjonuje w warunkach 

niepełnej i asymetrycznej informacji i, w związku z tym, często się myli. Rosnący brak 

pewności powoduje konieczność rezygnacji z rutynowych rozwiązań, ponieważ przestają się 

one sprawdzać. Zmianom zwykle towarzyszy brak wiedzy. Nagle okazuje się, że nasza 

wiedza o świecie zostaje unieważniona, że przestajemy świat rozumieć.

Masowa demokracja zakłada, że lud jest dobry - z samego założenia. Można mieć 

wątpliwości, czy zasadę tę wyznają technokraci. Technokracja to powrót do autokratyzmu. 

Technologia rzeczywiście może inspirować zmiany społeczne, zwłaszcza, jeśli zmienia 

charakter pracy i strukturę zatrudnienia. Nowe technologie otwierają również nowe rynki i 

tworzą nowe gałęzie gospodarki. Postęp technologiczny jest szczególnie widoczny w 

telekomunikacji i informatyce, a biorąc pod uwagę, że obie te dziedziny są blisko ze sobą 

związane, to rozwój jednej napędza jeszcze rozwój drugiej.
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ABSTRACT

Daniel Bell is the most important theorist of „postindustrial society”, a term virtually synonymous with 
„information society”, and used as such in Belks writing. His suggestion is that we have achieved an 
information society when the preponderance of occupations is foimd in information work. Substantial 
increases in such informational work can be said to announce the arrival of an information society. At the 
back of Daiuel Belfs concept of post-industrialism lies detenniiustic account o f change which fmds its 
major expression in the application of technology. He seeks to identify the information society by 
counting phenomena which they assume the new social order. These are information and communication 
technology, the economic worth of knowledge, and the increase in information occupations. However, 
Bell insisted that “postindustrial society” is not a projection or extrapolation o f existing trends in Western 
society but a new principle of social organization. His critics concluded that BelTs theoiy is explicit 
technocratic and constitutes a new “neutral” class o f information professionals.



społeczeństwo informacyjne, wiedza, informacja, 
rewolucja informacyjna, Internet

Wojciech JANUSZKO 
Krajowa Izba Gospodarcza

CZY PODĄŻANIE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW  

W STRONĘ STRUKTUR SIECIOWYCH 

STWARZA SZANSE CZY ZAGROŻENIA?

w  opisach i analizach, które dotyczą współczesnego społeczeństwa pojawiają się miedzy innymi 
takie słowa kłnczowe jak: społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo 
konekcjonistyczne. Powiada się, że w tworzących i rozwijających się obecnie struktnrach 
gospodarczych i społecznych informacja i wiedza mają być (są?) najważniejszymi czynnikami ich 
rozwoju. Rewolucja informacyjna doprowadziła do utworzenia globalnej sieci komputerowej 
(Internetu) oraz milionów sieci lokalnych stałe albo okresowo z nim połączonych. Większość 
dochodu narodowego rozwiiuętych gospodarek pochodzi z sektora informacyjnego a realokacja i 
globalny dostęp do informacji sąkłnczowym czyimikiem wzrostn wydajności i konknrencyjności 
przemysłu. W tym samym czasie powstają zagrożeiua rozwarstwieiua społecznego dotyczącego 
osób, grup społecznych, krajów i narodów, na tych, którzy do tych zmian są dobrze przygotowaiu 
i na tych, którzy lue będą w stanie im sprostać. Mogą pojawić się konflikty spowodowane 
ograniczaniem dostępn do wiedzy i informacji oraz naruszaniem własności intelektualnej. 
Występuje koncentracja przemysłowego kapitału w rękach niewielu osób, luekontrołowane 
„potopy informacyjne”, uniformizacja knłtuiy, dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych w 
tym rodziny, marginahzowania regionów. Czy jesteśmy więc świadkami sukcesn rewolucji 
informacyjnej czy powrotu (tylko w innej formie) do epoki barbarzyńskiej ?

1. WSTĘP

Informacja i wiedza mają być (są?) najważniejszymi czynnikami rozwoju 

społeczeństw, a ich intensywne zastosowanie w wywoływaniu i prowadzeniu procesów 

gospodarczych i społecznych ma przekształcić narody w globałne społeczeństwo 

informacyjne. Przekonanie o zachodzeniu takiego procesu zachęciło wiełu łudzi nauki do 

postawienia tezy o tym, że tworzy się obecnie Nowy Ład Gospodarczy. Za fundamentałną 

przyczynę zachodzących zmian uważa się rewołucję informacyjną, a zwłaszcza jej wymiar 

„sieciowy”, którego koronnym przykładem jest Internet. Z tego właśnie powodu sądzi się, że



bardziej adekwatne jest mówienie o społeczeństwie sieciowym (lub społeczeństwie 

konekcj oni stycznym), niż o społeczeństwie informacyjnym.

Obserwując powyższe przeobrażenia, można zadać pytanie: Czy podążanie 

współczesnych społeczeństw w stronę struktur sieciowych stwarza szanse czy zagrożenia?

2. SZANSE I ZAGROŻENIA

Przypominając znaczenie terminu społeczeństwo informacyjne / społeczeństwo 

sieciowe poza opisem szans, warto też odnieść się do możliwych zagrożeń. Lista, która 

zostanie podana poniżej naturalnie nie jest wyczerpująca, sądzę jednak, że powinna 

wystarczająco dobrze scharakteryzować naturę zmian, jakie zaszły (zachodzą) w stosunku do 

poprzedniej formacji, tzn. społeczeństwa przemysłowego. Rejestr ten oparłem na 

sformułowaniach zawartych w licznych opracowaniach dotyczących tej problematyki, w tym 

własnych (m.in.: Januszko, 2001; Kaku, 2000; Martin i Schumann, 1999; Toffler A i H, 

1997).

2.1. WIEDZA

Otóż dość zgodnie uważa się, że społeczeństwo staje się społeczeństwem 

informacyjnym, gdy siła robocza składa się w większości z pracowników informacyjnych, a 

większość dochodu narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora 

informacyjnego. W oczywisty sposób ta ewolucja powoduje zasadnicze zmiany w obszarze 

zatrudnienia, powodując, że wiele zawodów czy nawet branż przestaje istnieć, a zatrudnieni w 

nich pracownicy muszą w szybkim czasie posiąść nowe umiejętności. Istniejącym 

zagrożeniem jest to że wielu z nich, pracując łatami na tym samym stanowisku nie jest w 

stanie sprostać nowym wyzwaniom, powiększając grono bezrobotnych i sfrustrowanych. 

Dzieje się to w krajach będących w okresie transformacji (kraje postkomunistyczne i 

rozwijające się), dodatkowo utrudniając ich rozwój. Stwarza to zagrożenie załamania 

procesów demokratyzacji i pojawienie się tendencji populistycznych lub nacjonalistycznych.

To co w przeszłości było źródłem bogactwa -  zasoby naturalne, zasoby ludzkie, 

terytoria -  staje się aktualnie mniej przydatne. Najważniejszym źródłem bogactwa staje się 

dziś wiedza, a z nią zasoby informacyjne. Można się zatem spodziewać, że tak jak w czasach 

minionych ludzkość była świadkiem i uczestnikiem konfliktów o zasoby naturalne, tak w 

nadchodzących łatach możemy mieć do czynienia ze sporami i konfliktami spowodowanymi



dostępem do wiedzy i informacji oraz naruszaniem własności intelektualnej. Przytoczyć 

można w tym miejscu słowa Josepha S. Nyc, Jr i Williama A. Owensa: „Wiedza bardziej, niż 

kiedykolwiek jest potęgą. Ten kraj, który może najlepiej przewodzić rewolucji informacyjnej, 

będzie potężniejszy od pozostałych” (Nyc i Owens, 1996). Obserwując otaczającą 

rzeczywistość, można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że krajem takim stają się Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej. Przejawem tej przewagi jest między innymi fakt, że 70% 

sieci składających się na Internet znajduje się w USA, czyli występuje koncentracja 

globalnych sieci dostępu do baz danych. Jest rzeczą trudną do przewidzenia, czy ta dzisiejsza 

jednostronna przewaga stwarza szanse czy zagrożenie. Właściwszym wydaje się jednak 

funkcjonowanie kilku światowych centrów rozwoju, co zauważają stratedzy europejscy 

buduj ąc Europej ską Wspólnotę.

2.2. GOSPODARKA

Jednocześnie postępująca internacjonalizacja i globalizacja procesów gospodarczych 

powoduje rosnącą konkurencję między wewnętrznym i zewnętrznym rynkiem pracy, 

zmuszając rynek wewnętrzny do wykazywania większej zdolności do adaptacji, 

przyjmowania innowacji i podnoszenia wydajności w celu odparcia konkurencji zewnętrznej. 

Z drugiej zaś strony ilość różnorodnych sygnałów jest tak duża, że wymagane jest posiadanie 

umiejętności dokonywania wyborów w warunkach nadmiaru informacji, niekiedy nawet w 

swego rodzaju chaosie informacyjnym Konieczne jest podejmowanie szybkich decyzji z dużą 

dozą ryzyka, lub instalowanie potężnego oprogramowania analitycznego do analizy wiedzy, 

na które nie wszystkich stać. Ryzyko to, mimo że istnieją zwiększone szanse na duże zyski, 

wyraża się w znacznej liczbie upadających firm. W przypadku gospodarek ustabilizowanych, 

zjawisko upadających fum równoważone jest powstawaniem nowych. W przypadku 

gospodarek będących „na początku drogi” zjawisko to może być bardzo groźne powodując 

wzrost bezrobocia.

Wspomniana globalizacja procesów gospodarczych doprowadziła do pojawienia się 

światowej sieci ponadnarodowych korporacji. Ich działalność łagodzi nierówności w rozwoju 

poszczególnych państw i regionów, jak również te nierówności pogłębia przez eksploatację 

zasobów i ludzi, przez lokowanie szkodliwej dla środowiska naturalnego produkcji, drenaż 

mózgów, a w warunkach skrajnych -  powodowanie problemów społeczno-politycznych w 

wyniku np. gwałtownych migracji. Korporacje te przez swoją zachłanność i niekontrolowany 

rozwój podatne są na upadki po okresie prosperity. Naraża to gospodarki krajów, w których te



korporacje inwestują na dodatkowe trudności. Klasycznym tego przykładem jest firma 

„Daewoo”, której kłopoty z „gigantyzmem” są odczuwalne w polskiej gospodarce. Występuje 

także zjawisko koncentracji kapitału w rękach niewielu osób (w 1999 r. majątek 358 

najbogatszych osób równy był dochodom 2,5 miliarda ludzi (Martin i Schumann, 1999). 

Wyrazem niepokoju związanym z negatywnymi skutkami globalizacji są gwałtowne protesty 

ekologów i drobnych przedsiębiorców. Według protestujących globalizacja powoduje 

pogłębianie i tak znacznych różnic występujących pomiędzy wielonarodowymi korporacjami 

i drobnymi wytwórcami.

Krańcowo zmieniają się reguły prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej. 

Produkcja masowa i seryjna zastępowana jest w wielu przypadkach produkcją 

zindywidualizowaną przy czym występuje zjawisko unifikacji produktów. Elastyczność 

produkcji pozwala na oferowanie stosunkowo krótkich serii, wręcz zindywidualizowanych 

wyrobów. Usługi i produkty są coraz bardziej atrakcyjne -  można powiedzieć, że nie ma już 

pralek, telewizorów, kremów do rąk, pasty do zębów o złej jakości, wszystkie są jednakowo 

dobre. Wspomaga (lub utrudnia) wybór pomiędzy produktami i usługami reklama, 

posługująca się coraz częściej technikami na granicy prawa, podając nierzadko informacje 

zniekształcone lub wręcz nieprawdziwe. Pojawia się nieznane wcześniej zjawisko darmowego 

rozdawania produktów (np. przeglądarek internetowych) po to, aby za sprawą ich 

użytkowania oferować i sprzedawać inne produkty. Nowa gospodarka bardziej więc 

przypomina łyżwiarstwo figurowe niż łyżwiarstwo szybkie -  punkty zbiera się za wrażenie 

artystyczne i trzeba poznać sposób rozumowania sędziów -  w tym wypadku odbiorców 

produktów.

W społeczeństwie informacyjnym dzięki technikom teleinformatycznym ulegają 

zmianie formy organizacji pracy. Możliwy staje się tzw. „tele-working”, czyli praca 

wykonywana z dala od siedziby pracodawcy, w zmiennych godzinach pracy, albo w podróży. 

Szybko rośnie liczba ludzi, maszyn i organizacji, które mają dostęp do sieci globalnej i mogą 

praktycznie natychmiast wymieniać informacje, mogą też pracować zespołowo nad 

wspólnymi projektami mimo oddalenia geograficznego poszczególnych osób, zasobów 

informacyjnych. Może to jednak powodować masową utratę miejsc pracy (lepsza organizacja, 

dostarczanie towarów bezpośrednio od producenta do odbiorcy bez pośrednictwa 

kogokolwiek, robotyzacja) i w konsekwencji doprowadzić do modelu „20 : 80”, który ma 

oznaczać, że tylko 20% populacji wystarczy do zaspokojenia potrzeb gospodarczych 

ludzkości a 80% ludzi pozostanie bez pracy.



2.3. PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO I RODZINA

Wobec globalizacji zjawisk społecznych, handlu, kultury masowej, rynków 

finansowych, czy masowej turystyki pojawia się problem „państwa wirtualnego” oraz schyłek 

państwa narodowego. Wybór zatrudnienia, zamieszkania, spędzania czasu wolnego wobec 

znoszenia granic i innych ograniczeń staje się sprawą osobistą jednostek lub rodzin, coraz 

mniej mając związek z identyfikacją z określonym państwem. Ułatwia to także dominacja 

języka angielskiego jako powszechnego języka wieku informacji. Stwierdza się, że w blisko 

80% wszystkich opracowań naukowych, w ponad 80% całej informacji zgromadzonej 

komputerach, w 85% międzynarodowych rozmowach telefonicznych używany jest język 

angielski (Wierzbołowski, 1996). Stanowi to więc wyzwanie z punktu widzenia niezależności 

i tożsamości narodowej poszczególnych organizmów państwowych.

Społeczeństwo informacyjne tworzy nowe formy demokracji dzięki zwiększonemu 

dostępowi obywateli do informacji, zwielokrotnionym możliwościom wyrażania i badania 

opinii publicznej oraz łatwości organizowania się i uczestnictwa jednostek i grup w 

społecznym obiegu informacji (Społeczeństwo ..., 1994). Ale pojawia się tu

niebezpieczeństwo przejmowania przez administrację państwową (a więc w większości 

anonimowych jej reprezentantów) danych, które mogą być bardzo łatwo użyte 

instrumentalnie na rzecz a także przeciw interesom obywateli. Pozostawiamy bowiem coraz 

więcej niekontrolowanych śladów własnej aktywności, np. poprzez rejestr telefonów, rejestr 

płatności z wykorzystaniem kart płatniczych, używanie różnego rodzaju kart lokalnych 

(benzyna, karty rabatowe itd.), nie zdając sobie sprawy, że wszystkie te dane są rejestrowane, 

przechowywane i mogą być wykorzystane przeciwko nam.

Postępująca integracja pracy i życia domowego, czasu pracy oraz czasu odpoczynku i 

życia prywatnego zmienia więzi i relacje społeczne oraz psychologiczne a także modyfikuje 

ogólny model życia. Sprzyja temu agregacja technologiczna, czyli proces prowadzący do 

zastąpienia w procesach technologicznych, pracy biurowej, szkolnictwie, obsłudze 

finansowej, szeroko pojętej rozrywce jak również w gospodarstwie domowym wielu urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych jedną siecią komputerową. Wyposaża się nasze domy w 

możliwości, których potrzebujemy, a także których nie potrzebujemy i nie chcielibyśmy. 

Występuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych, w tym rodziny. Rośnie wskaźnik 

rozwodów, wiele osób nie decyduje się na małżeństwo, seryjna monogamia przerywana jest 

od czasu do czasu luźnymi związkami. Wspólne posiłki i rozrywka przechodzą do 

przeszłości. Występuje liberalizacja naszych zachowań w każdej dziedzinie życia, wyrażająca



się w nieskrępowanych możliwościach wyboru począwszy od miejsca zamieszkania, kierunku 

studiów, sposobu odżywiania, aż do wzorów zachowań i wyborów moralnych. Dostęp do 

informacji w sieci weryfikuje autorytety. Wobec naturalnej potrzeby istnienia przywódców 

pojawiają się różnego rodzaju charyzmatyczni liderzy, którzy wykorzystując zjawisko 

pomieszania się wartości stwarzają osobom przytłoczonym masą niespójnych i sprzecznych 

ze sobą sygnałów poczucie pewności i dowartościowania.

Pojawiają się zjawiska modyfikowania rzeczywistości. Przedsmak takich zmian dają 

doświadczenia prowadzone przez Steve Manna -  profesora Uniwersytetu Toronto i zarazem 

jednego z założycieli laboratorium komputerów ubieralnych: okularów połączonych z 

ekranem komputera i kamerą (Mann, 2002). Osoby używające ubieralnych komputerów mogą 

stale wymieniać się informacjami i sygnałami, stając się ruchomymi częściami Internetu. 

Przetworzony obraz rzeczywistości może różnić się w dowolny sposób od realiów do tego 

stopnia, że oglądając świat za oknem mieszkania można będzie przenieść się na przykład na 

szlaki tatrzańskie. Zbudowano i zastosowano elektroniczne oko złożone z ultraminiaturowej 

kamery, której obrazy są przetwarzane przez minikomputer na impulsy elektryczne, 

pobudzające elektrody wszczepione do mózgu człowieka, gdzie wywołują wrażenia 

wzrokowe. Fascynujący jest nie tylko fakt zbudowania urządzenia i jego zastosowania, ale 

możliwość łączenia go z Internetem i innymi mediami elektronicznymi.

2.4. MEDIA

Technologicznym fundamentem społeczeństwa informacyjnego jest proces 

powiązania telekomunikacji i informatyki z radiem i telewizją, powstawanie sieci 

multimedialnych opartych w znacznym stopniu na instalacjach światłowodowych o ogromnej 

przepustowości (autostrad informacyjnych lub infostrad) oraz przenikanie wynikających z 

tego technik informacyjno-komunikacyjnych do wszystkich dziedzin życia. Media są z jednej 

strony elementem szerszego, zintegrowanego sektora telekomunikacyjno-informatycznego, a 

z drugiej -  otwartego, światowego systemu mediów, cechującego się nieskrępowanym przez 

granice przepływem różnorodnych treści. Stanowią rosnący dział gospodarki, miejsce 

zatrudnienia rosnącej liczby ludzi, są uczestnikiem międzynarodowego obrotu dziełami 

audiowizualnymi, źródłem liczącej się części dochodu narodowego.

Wzrost roli mediów, a zwłaszcza telewizji i wielkonakładowej prasy, w życiu 

społecznym oraz ich wpływ na kształtowanie wzorców komunikacji społecznej, przejawia się 

powstaniem i rozwojem tzw. kultury masowej, będącej zagrożeniem dla narodowych wartości



kulturowych i intelektualnych. Występuje zjawisko uzależnienia od mediów oraz wzorców 

kreowanych przez media. Zalew informacji, na którego odbiór masowi konsumenci są 

nieprzygotowani, może mieć wpływ na kształtowanie (świadomie lub nieświadomie) 

nastrojów społecznych.

2.5. OŚWIATA

Społeczeństwo informacyjne nie może powstać bez rozwiniętej, nowoczesnej oświaty 

(zapewniającej m.in. powszechną edukację informatyczną), systemu kształcenia 

ustawicznego, rozwiniętych badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 

Warunkiem jego rozwoju jest inwestowanie w wysoce wykwalifikowanych pracowników, 

potrafiących posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi i stale podnoszących 

swoje kwalifikacje, zdolnych także nabywać umiejętności w nowych dziedzinach. Brak takiej 

kadry oraz systemu jej doszkalania i przekwalifikowania, tworzy zagrożenie 

marginalizowania znacznej części społeczeństwa, wzrostu bezrobocia, niezdolności wielu 

ludzi do korzystania w pracy i w domu z podstawowych technik informacyjno- 

komunikacyjnych. Praktyczne upowszechnienie szkolnictwa wyższego dochodzi w 

najbardziej rozwiniętych krajach świata do 50% osób w wieku studenckim. Przekształcenie 

edukacji masowej w edukację nadzorowaną lokalnie, dostosowaną do lokalnych rynków 

pracy, przy czym znaczące stają się rzeczywiste umiejętności i gotowość do stałego 

podnoszenia kwalifikacji (tzw. edukacja permanentna), staje się warunkiem rozwoju, 

albowiem zdobyta wiedza staje się szybko nieaktualna.

3. PODSUMOWANIE

W konkluzji należy przypomnień zdanie sformułowane w znanym Raporcie 

Bangemanna: „kraje, które nie wejdą w erę społeczeństwa informatycznego, mogą w 

najbliższym dziesięcioleciu stanąć w obliczu załamania się inwestycji i kryzysu rynku pracy” 

(Bangemann, ed., 1994).

Z drugiej zaś strony trzeba być świadomym zagrożeń występujących na tej drodze. 

Otwartość i demokratyzacja będące cechą dnia dzisiejszego rodzi pokusę dla fanatyków, 

terrorystów, hakerów mogących i mających niepowtarzalna szansę zachwiać podstawami 

krajów, narodów czy cywilizacji. Niebezpieczeństwem może tu być fakt narastającego 

rozwarstwienia społecznego grup społecznych, krajów i narodów na tych, którzy do tej epoki



będą dobrze przygotowani i na tych, którzy nie będą w stanie jej sprostać. Nie można zatem 

dopuścić aby syndrom „20 : 80” wyraził się efektem: 20 % populacji odpowiadać będzie za 

80 % konsumpcji. Należy dążyć do tego aby w sekwencji „dane -  informacja -  wiedza -  

mądrość” nie pozostawać na utożsamianiu informacji z wiedzą i aby mądrość nie była 

przywilejem mniejszości.
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ABSTRACT

In descriptions and analyses of contemporary societies the key words that emerge are: information 
society, network society, connected society. It is said that nowadays in rising economic and social 
stmctures information and knowledge must be (they are?) the most important factors of societies’ 
development. The information revolution brought to existence of global Computer network (Internet) 
and millions o f local networks constantly or temporary connected with him. Morę of incomes are going 
from information sector, reallocation and accessibility to information and globalization are key factor of

http://www.foreignaffairs.Org/1996/2.html


competitive industry’s increase. In the same time rising menaces of social stratum / division on those 
who will prepare well to that era and those who will not be up to it. This division concem single person, 
social groups, countries and nations, conflicts that emerge are results of access to knowledge and 
information and violation o f intellectual properly. We are looking: concentration o f industrial Capital in 
hands o f few people, uncontrolled “information floods”, unifontuzation of culture, disintegration of 
traditional social stmcture also family, marginalization o f regions. Are we witnesses o f iiiformation 
revolution’s success or return earth society to the barbarian age?



mierzalność społeczeństwa informacyjnego, 
społeczeństwo informacyjne,

informacja publiczna.
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Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

MIERZALNOSC SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

ZA POMOCĄ WSKAŹNIKÓW PROSTYCH

Rozwój społeczeństwa informacyjnego, a także powstanie szeregu strategii państwowych (i 
ponadnarodowych) z nim związanych, postawił decydentów przed probłemem kontroli jakości i 
efektywności poszczególnych inicjatyw. Problem jest tym większy, że brak jest jednej, powszechnie 
przyjętej temńnologii. Często mówi się o społeczeństwie wiedzy, społeczeństwie globalnym, czy 
społeczeństwie sieciowym. Dotychczas stosowane rozwiązanie -  wskaźniki proste -  coraz częściej budzi 
wiele pytań i wątpliwości. Wąska analiza tylko pewnych aspektów społeczeństwa informacyjnego nie 
odzwierciedla złożoności związanych z nim procesów ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Z 
drugiej strony, rozpatrywanie wielu wskaźników utradnia przeprowadzanie analizy i jest ińeczytelne. 
Dlatego coraz częściej mówi się o wskaźnikach złożonych.

I. WSTĘP

W 1994 roku Martin Bangemann przedstawił Komisji Europejskiej strategię rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego dła Unii Europejskiej. Jego raport (zwany Raportem 

Bangemanna) nie tylko spopularyzował termin „społeczeństwo informacyjne”, ale był 

również pierwszym dokumentem, w którym zdefiniowane zostały możliwe drogi pobudzania 

sektora informacyjnego przez władzę centralną (Bangemann, 1994). Wytyczne zawarte w 

Raporcie Bangemanna były logiczną kontynuacją tendencji obserwowanych w 

społeczeństwie już od pewnego czasu. Np., w 1979 roku Marshall McLuhan stwierdził: 

Komputer jako narzędzie do badań i komunikacji może usprawnić odzyskiwanie informacji, 

wyprzeć potężne biblioteki, przywrócić jednostkom funkcję encyklopedyczną oraz umożliwić 

szybki i płatny dostęp do starannie wybranych danych (McLuhan, 2001).



Od 1994 roku Unia Europejska przygotowała i wdrożyła szereg strategii, od eEurope 

(w której przedstawiono wytyczne dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE) aż do 

Strategii Lizbońskiej (określającej drogę do osiągnięcia przez Unię do 2010 roku statusu 

najbardziej konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy). Każda wiązała się z 

dużymi nakładami finansowymi. Do pierwszych prób określenia wskaźników służących do 

mierzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego doprowadziła więc potrzeba 

wartościowania i porównywania różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego, 

wynikająca z:

-  udziału środków publicznych (który wymuszał stworzenie metod kontroli efektywności 

ich wykorzystywania) oraz

-  realizacji strategii w różnych realiach politycznych, spcrfecznych i gospodarczych 

panujących w poszczególnych regionach Unii Europejskiej (co w znacznym stopniu 

utrudniało porównywanie skuteczności poszczególnych rozwiązań).

W tym samym czasie szereg instytucji międzynarodowych (np. OECD, ITU), tudzież wielu 

specjalistów zajmujących tą tematyką, podjęła własne próby zmierzenia tego zjawiska.

2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE?

Rozwój badań nad społeczeństwem informacyjnym doprowadził do rozdrobnienia 

terminologicznego i powstania wielu konkurujących ze sobą teorii. I tak, na przykład, Manuel 

Castells używa terminu społeczeństwo sieciowe (Castells, 2003), a Ałvin Toffler -  trzecia fala 

(Toffler, 2003). Każde z tych pojęć podkreśla inne aspekty nowego społeczeństwa 

(intuicyjnie wiązane jest silniej z pewną grupą aspektów). Część z nich, wraz z kluczowymi 

wyróżnikami, przedstawiono w tabeli 1.



Tabela 1. Główne wyróżniki nazw społeczeństwa nowego typu

TERMIN GŁÓWNE WYRÓŻNIKI

społeczeństwo informacyjne -  gospodarka oparta na informacji -  szeroko 
rozumiany sektor usług
-  rozwój technologii komunikacyjnych i 

informacyjnych
-  rozwój sektora edukacji
-  rozwój informatyki, biotechnologii, 

genetyki itp.
-  tworzenie nowych struktur społecznych 

bazujących na przekazie informacji
społeczeństwo wiedzy -  masowość edukacji, szczególnie rozwój 

szkolnictwa wyższego
-  kształcenie ustawiczne
-  gospodarka oparta na wiedzy
-  transfer technologii
-  innowacyjność gospodarki

społeczeństwo sieciowe -  sieciowa struktura gospodarki (np. 
outsourcing)
-  sieciowa struktura społeczna - tworzenie 

struktur społecznych opartych na sieciach (np. 
Internecie)

społeczeństwo postindustrialne -  zwiększenie zatrudnienia w 
nieprzemysłowych i nierolniczych zawodach
-  nowe gałęzie gospodarki (gospodarka 

oparta na wiedzy)
trzecia fala -  jeden z nielicznych terminów, o 

charakterze kompleksowym - historyczne 
porównanie przejścia od społeczeństwa 
agrarnego do społeczeństwa industrialnego i 
przejścia od społeczeństwa industrialnego do 
informacyjnego

społeczeństwo globalne -  rozwój technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (ICT) oraz transportu -  
złamanie barier przestrzennych i czasowych 
w ekonomii, kulturze itp.

społeczeństwa informatyczne -  rozwój technologii informatycznych i ich 
wykorzystania

Głównym problemem w organizacji terminów odnoszących się do nowego 

społeczeństwa jest aspektowość niektórych {społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo 

informatyczne') i kompleksowość innych {społeczeństwo informacyjne, trzecia fałd). Próba 

określenia wzajemnych relacji między tymi terminami -  nadrzędności i podrzędności -  czy 

też chociażby zdefiniowania obszarów wspólnych, jest z góry skazana na niepowodzenie. Im



dokładniej analizujemy poszczególne terminy tym bardziej zacierają się granice pomiędzy 

nimi. Dlatego, biorąc pod uwagę kompleksowość zagadnienia, a także szeroki zakres zmian 

społecznych, gospodarczych i kulturowych, na potrzeby tego artykułu przyjęto termin 

społeczeństwo informacyjne.

3. KONTROLA REALIZACJI STRATEGII Z ZAKRESU 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Realizacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego wymusza określenie 

mechanizmów kontroli i oceny, które dają możliwość zebrania informacji zwrotnej 

(określenia jak grupa docelowa reaguje na dane działanie) i wprowadzenia ewentuałnych 

zmian. W Unii Europejskiej doprowadziło to do powstania inicjatywy SIBIS (Statisticał 

Indicators Benchmarking the Information Society), której zadaniem jest stworzenie procedur 

oceny reałizacji strategii eEurope w 25 krajach członkowskich UE oraz w Bułgarii i Rumunii.

Podstawową wadą SIBIS, który oferuje szerokie spektrum wskaźników, jest to, że 

wszystkie one mają charakter narodowy. Nawet w opracowaniach tematycznych 

poświęconych poszczegółnym krajom, w których można by oczekiwać danych przynajmniej z 

poziomu województw, przedstawiona jest głównie charakterystyka porównawcza wybranych 

państw (Połand: Country Report No. 7, 2003).

Również w Połsce, od czasu wdrożenia strategii ePolska, coraz częściej mówi się o 

potrzebie mierzenia różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego. Jak pisze Ełżbieta 

Syrda: najbliższe wyzwania i kierunki rozwoju statystyki publicznej będą związane z rozwojem 

Społeczeństwa Informacyjnego (Syrda, 2003).

Probłem jest tym bardziej istotny, że pomimo coraz większej rołi technołogii 

komunikacyjnych i informacyjnych w życiu przeciętnego człowieka, w Połsce brak jest 

zregionałizowanych statystyk w tym zakresie. Większość z nich ma charakter głobałny i 

odnosi się do całego kraju, niełiczne prezentowane są w podziałe na województwa.

Próby mierzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Połsce podejmują między 

innymi:

-  Główny Urząd Statystyczny (zmiany koniunktury konsumenckiej w zakresie technołogii 

informacyjnych i komunikacyjnych oraz powszechności tych technołogii z punktu widzenia 

całego kraju i z poziomu województw -  badania kwartałne),

-  TNS OBOP (badania związane z Internetem: powszechność dostępu, eCommerce itp),



-  Ministerstwo Infrastruktury (zleca badania firmom zewnętrznym -  z reguły trudno 

uzyskać jest wgląd do wyników takich badań).

Pomimo że regionalizacja wskaźników nie jest tematem tego opracowania, należy 

wyraźnie zwrócić uwagę na fakt, że bez dostępu do danych lokalnych władzom niezwykle 

trudno będzie prowadzić politykę skutecznie zwalczającą podział cyfrowy.

Kontrola stopnia realizacji strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego może 

odbywać się w oparciu o dwa rodzaje wskaźników:

-  proste (odnoszące się do pojedynczego, łatwo definiowalnego aspektu społeczeństwa 

informacyjnego -  np. liczba komputerów na 100 mieszkańców)

-  złożone (odzwierciedlające więcej niż jeden aspekt, tworzone w oparciu o określone 

formuły -  np. Digital Access Index (DAI)).

W niniejszym artykule uwagę skupiono na wskaźnikach pierwszego typu.

4. RODZAJE WSKAŹNIKÓW PROSTYCH

Wskaźniki proste jako pierwsze wykorzystywane były do badań nad rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego. Na potrzeby tego opracowania dokonano ich podziału na 

cztery grupy:

-  technika,

-  gospodarka,

-  edukacja i nauka,

-  użytkownicy.
„Technika” obejmuje te wskaźniki, które odnoszą się do powszechności i jakości technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (telefonia stacjonarna i komórkowa. Internet, komputery, 

telewizja kablowa, cyfrowa i satelitarna). Jednocześnie jest to grupa wskaźników, które są 

najczęściej cytowane i prezentowane w połączeniu z analizami związanymi ze 

społeczeństwem informacyjnym.

W grupie drugiej zebrano wskaźniki, które odnoszą się do struktury gospodarki i 

zatrudnienia, transportu oraz wykorzystania Internetu na potrzeby różnych procesów 

(eHealth, eGovernment, eCommerce). Budowanie społeczeństwa globalnego, społeczeństwa 

sieciowego, czy wreszcie społeczeństwa informacyjnego wiąże się ze wzrostem mobilności -  

towarów, osób i usług. Niekiedy oznacza to konieczność przemieszczania się (lub 

przewożenia towarów) na duże odległości w krótkim czasie. Dlatego, z tych samych



powodów co powszechny dostęp do Internetu, istotny jest łatwy dostęp do różnych metod 

transportu.

Edukacja i nauka najłatwiej identyfikowane są z terminem ‘społeczeństwo wiedzy’. 

Budowa społeczeństwa informacyjnego wymaga jednak nie tylko umiejętności korzystania z 

informacji (a więc budowania wiedzy), ale również tworzenia i dystrybuowania informacji. 

Co więcej - wzrost mobilności pracowników i szybko zmieniające się wymagania rynku 

pracy powodują konieczność korzystania z różnego rodzaju form kształcenia ustawicznego 

(ang. lifelong learning).

Ostatnia grupa, ‘Użytkownicy’ zawiera wskaźniki, które w znacznym stopniu są 

pochodną wskaźników przedstawionych w trzech wcześniejszych grupach (im bardziej 

rozpowszechnione są nowe technologie -  tym więcej użytkowników, im większy poziom 

wykształcenia społeczeństwa -  tym więcej użytkowników). Jak pisze Marshall McLuhan: 

Ważne jest uświadomienie sobie, że wielkie zmiany w sposobach mówienia i zachowania się 

ludzi na co dzień wiążą się z przyjęciem nowych narzędzi (McLuhan, 2001). Tak więc, o ile 

nowe środki -  technologie informacyjne, transportowe itp. -  mówią o postępie technicznym, 

to dopiero zmiany społeczne wynikające z korzystania z tych narzędzi przez użytkowników 

są dowodem na powstanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego.



Tabela 2. Wskaźniki proste stosowane w różnych obszarach pomiaru

OBSZAR PRZYKŁADOWY WSKAŹNIK

T e c h n i k a

Telefonia stacjonarna -  liczba łączy głównych*
-  łiczba abonentów telefonii stacjonarnej*
-  odsetek gospodarstw domowych 

posiadających telefon stacjonarny
-  liczba wykonanych połączeń 

tełefonicznych*
-  zmiany powyższych wskaźników na 

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)

Telefonia komórkowa -  łiczba abonentów telefonii komórkowej*
-  liczba wykonanych połączeń 

tełefonicznych, wysłanych SMS-ów oraz 
wysłanych MMS-ów*
-  zmiany powyższych wskaźników na 

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)

Komputery -  łiczba komputerów stacjonarnych*
-  łiczba komputerów mobiłnych (laptopy, 

palmtopy)*
-  liczba poszczególnych urządzeń 

peryferyjnych (drukarka, skaner)*
-  odsetek gospodarstw domowych 

posiadających sprzęt komputerowy
-  zmiany powyższych wskaźników na 

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)

Internet -  liczba łączy o okreśłonej szybkości (np. 
do 64kb, 64-128, 128-254, powyżej 254)*
-  łiczba łączy określonego typu (diał-up, 

ISDN, ADSL itd.)*
-  łiczba publicznych punktów dostępu do 

Internetu w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców
-  łiczba internautów*
-  zmiany powyższych wskaźników na 

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)

Telewizja kablowa i satelitarna -  łiczba abonentów telewizji cyfrowej 
(platform cyfrowych -  w Polsce: Polsat 
Cyfrowy i Cyfra Plus)*
-  liczba abonentów telewizji kablowej*



-  odsetek gospodarstw domowych 
posiadających odbiorniki telewizji kablowej 
lub satelitarnej
-  zmiany powyższych wskaźników na

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)___________________________

G o s p o d a r k a

Struktura gospodarki -  udział firm z branży IT w PKB
-  udział firm działających na obszarze 

zaawansowanych technologii (np. 
biotechnologia, genetyka) w PKB
-  zmiany powyższych wskaźników na

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)___________________________

Internet -  odsetek firm posiadających stronę
internetową
-  odsetek firm umożliwiających dokonanie 

transakcji drogą elektroniczną
-  odsetek firm działających wyłącznie w 

Internecie
-  odsetek instytucji publicznych, placówek 

służby zdrowia, urzędów itp. posiadających 
strony internetowe
-  odsetek instytucji publicznych, placówek

służby zdrowia, urzędów itp.
umożliwiających dokonanie transakcji drogą 
elektroniczną
-  zmiany powyższych wskaźników na

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)___________________________

Struktura zatrudnienia -  liczba pracowników firm z branży IT*
-  liczba pracowników firm działających na 

obszarze zaawansowanych technologii (np. 
biotechnologia, genetyka)*
-  liczba pracowników szeroko 

rozumianego sektora usług*
-  zmiany powyższych wskaźników na

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)___________________________

Transport -  liczba kilometrów autostrad w
przeliczeniu na 100 kilometrów
kwadratowych
-  liczba połączeń kolejowych i lotniczych,

krajowych i międzynarodowych, w
przeliczeniu na 100 kilometrów
kwadratowych
-  zmiany powyższych wskaźników na



przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)___________________________

E d u k a c j a i n a u k a

Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, 
średnie

-  liczba komputerów**
-  liczba komputerów podłączonych do 

Internetu**
-  udział zajęć związanych z ICT w 

programie nauczania
-  liczba uczniów w przeliczeniu na 100 

dzieci/młodzieży w danej grupie wiekowej
-  zmiany powyższych wskaźników na 

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)

Szkolnictwo wyższe -  liczba osób kontynuujących naukę na 
poziomie wyższym***
-  liczba osób kontynuuj ących naukę w 

szkołach policealnych***
-  liczba studentów studiów dziennych**
-  liczba studentów studiów

wieczorowych**
-  liczba studentów studiów zaocznych**
-  liczba studentów kierunków

inżynierskich**
-  liczba studentów studiów

podyplomowych w przeliczeniu na 100 
absolwentów szkół wyższych
-  liczba studentów studiów w formie e- 

learning w odniesieniu do ogółu studentów 
studiów danego rodzaju
-  zmiany powyższych wskaźników na 

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)

Nauka -  liczba naukowców badaczy

i badaczy
badawczą na

i badaczy
badawczą na

prowadzących działalność badawczą*
-  liczba naukowców 

prowadzących działalność 
obszarze it ****
-  liczba naukowców 

prowadzących działalność 
obszarze zaawansowanych technologii (np. 
biotechnologia, genetyka)****
-  procent PKB przeznaczany przez 

państwo na naukę
-  liczba zgłaszanych patentów z zakresu

zaawansowanych technologii - w
przeliczeniu na 100 naukowców/badaczy
-  innowacyjność gospodarki -  odsetek



zgłaszanych patentów, które są 
wykorzystywane w działalności 
gospodarczej
-  zmiany powyższych wskaźników na 

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)___________________________

U ż y t k o w n i c y

Internet -  częstotliwość korzystania z Internetu
-  cel korzystania z Internetu
-  czas spędzany online (w przeliczeniu na 

miesiąc, tydzień, dzień, połączenie)
-  stopień zaawansowania użytkowników -  

umiejętność korzystania z operatorów itp.
-  odsetek pracowników wykorzystujących 

różne formy pracy zdalnej (ang. eWork)
-  badania użytkowników z punktu 

widzenia powyższych wskaźników w 
aspekcie wieku, miejsca zamieszkania, 
wykształcenia, zamożności, płci itp.
-  zmiany powyższych wskaźników na

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)___________________________

Komputery -  cel korzystania z komputerów
-  stopień zaawansowania użytkowników
-  czas spędzany przy komputerze (w 

przeliczeniu na miesiąc, tydzień, dzień, sesję)
-  badania użytkowników z punktu 

widzenia powyższych wskaźników w 
aspekcie wieku, miejsca zamieszkania, 
wykształcenia, zamożności, płci itp.
-  zmiany powyższych wskaźników na

przestrzeni czasu (wzrost, spadek, 
utrzymanie)___________________________

* W przeliczeniu na 100 mieszkańców 
** W przeliczeniu na 100 uczniów/studentów
*** W przeliczeniu na 100 absolwentów szkół średnich w danym roczniku
**** W przeliczeniu na 100 naukowców i badaczy prowadzących działalność badawczą

Przedstawione w tabeli 2 wskaźniki nie wyczerpują wszystkich możliwości. 

Kompleksowość zagadnienia powoduje, że w zależności od omawianego tematu, można 

korzystać z różnych palet wskaźników, które mogą również być włączone do formuły 

wskaźników złożonych.

Warto zwrócić uwagę na powtarzającą się w drugiej kolumnie tabeli informację 

„Zmiany powyższych wskaźników na przestrzeni czasu (wzrost, spadek, utrzymanie)”.



Większość analiz odnoszących się do społeczeństwa informacyjnego bazuje na analizach 

stanu, ewentualnie przedstawieniu zmian wskaźników stanu w pewnym okresie. W przypadku 

tworzenia wskaźników złożonych, wskaźniki zmiany i wskaźniki stanu nie powinny być 

wykorzystywane w tej samej formule. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest mierzenie 

aktualnego stanu społeczeństwa informacyjnego (formuła oparta na wskaźnikach stanu) oraz 

tempa rozwoju społeczeństwa informacyjnego (formuła oparta na wskaźnikach zmian). 

Dzięki temu otrzymujemy modeł pomiaru oparty na tej samej zasadzie, co modeł pomiaru 

stanu gospodarki (PKB) i rozwoju gospodarki (zmiana PKB).

5. ZAKOŃCZENIE

Anałiza społeczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim okreśłenie stopnia jego 

rozwoju, na podstawie wskaźników prostych, z konieczności ma charakter aspektowy. Nie 

daje ona moźłiwości spójnego opracowania zagadnienia, które ze względu na swoją 

kompleksowość jest opisywane przez kilkadziesiąt różnych wskaźników, a każdy można 

dodatkowo rozpatrywać w odniesieniu do przekroju społecznego. Gdyby nawet podjęto taką 

próbę, byłaby ona nieczytelna i mało zrozumiała. Dlatego konieczne wydaje się stworzenie 

wskaźników złożonych, których formuła opierać się będzie na pewnej grupie wskaźników 

prostych.

Od pewnego czasu można już obserwować pierwsze inicjatywy w tym zakresie -  

Intemationał Tełecommunication Union (ITU) przygotował wskaźnik DAI, który łączy w 

sobie wiełe ze wskaźników prostych przedstawionych w tym artykułe w grupach 

‘Technołogia’ oraz ‘Użytkownicy’. Również w ramach projektu SIBIS tworzone są 

wskaźniki, których cełem jest ułatwienie kontroli stopnia wdrożenia inicjatywy eEurope w 

Unii Europejskiej.
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ABSTRACT

Development of the information society, as well as national and intemational strategies related to 
it, madę decision-makers facing the problem of verification of ąuality and efficiency of 
implemented actions. The matter is even morę complicated sińce there is no compromise in 
understanding of the new stage of the development of human kind, often called ‘iirformation 
society’, ‘knowledge-based society’, ‘network society’ -  to name only few. Simple indicators, 
which are commonly used, are morę and morę ąuestionable. Narrow, aspect-based analysis of the 
iirformation society does not reflect the complexity of the economical, social and cultural 
processes related to it. On the other hand analysis based on many indicators are unclear and veiy 
often too complicated. Hence, there is urgent need for complex indicators.
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NOTES ON THE CONCEPTOR AND CONSCIOUSNESS

Conceptor has been recently presented (Fiałkowski 2004) and some o f its features described there. 
Expanding this description, several levels are presented here, at which conceptor could be used as 
the consciousness model.

1. ZERO LEYEL OF CONCEPTOR PROCESSING (ZLCP)

At this level signals from the environment directly activate the knowledge base. In 

the conceptor, a concept identifier A (the name of the incoming concept) when identified in 

MM as the known concept, activates the own nest appropriate to the concept A. Respective 

illumination follows, reflecting the concept contest. A survey of the nests so illuminated can 

identify the accompanying objects to be sought in the environment as their potential presence 

is indicated by the content of the knowledge base. After their identification in the 

enyironment, appropriate actions may follow. With a correlator present, Pavlovian 

conditioning is possible as “part o f‘ or a double-inclusion relation may be established 

between the conditioning concept and the one being conditioned (see part A). This level of 

consciousness processing is implemented in the conceptor’s architecture and is, perhaps, also 

present in simple animals.

Already at this level intuition may appear. For example, if in three independent 

obseryations: the nettle leaf together with the nettle, the hazel leaf together with the hazel tree 

and the beech leaf together with the beech tree had been observed and memorized in the “part 

o f’ relation established for each pair, then whenever a new leaf is recognized in the 

enyironment, the three concepts are brought together in one illumination i.e. the nettle, hazel 

and beech-tree, despite their neyer haying been seen together. Thus, as a result of recognizing



the leaf in the environment, at this particular moment, intuition of a “forest” occurs (as if the 

objects connected to “leaf’ were previously seen together). This volatile configuration that 

has been permanently recorded anywhere as concept, however, differs from recognition of 

“foresf’ as a new concept, i.e. from the recognition of those elements brought together as a 

labeled concept and permanently recorded as such.

2. FIRST LEVEL OF CONCEPTOR PROCESSING (FLCP)

One novel feature of the FLCP is that of generating a concept identifier on reąuest. 
This means in biological terms that the concept can be “thought o f’. The follow-up is the 

same as for ZLCP where the concept identifier comes exclusively from outside. The feature is 

present in the conceptor, as the identifier can be generated at the programmer level by means 

of a directive, on reąuest. For animals, this would mean that the “thought o f’ object could be 

invoked independently of its presence in the environment. This non-behavioural act may 

result behaviourally in a search for the desired object in reality by looking for features 

connected to it in the knowledge base. In addition, as foreseen in the conceptor architecture, 

the existence of a relation between two concepts A and B could be checked.

Contrary to invoking particular concepts (obtaining the illumination of those 

concepts), processing concepts invoked on reąuest (processing the results of illumination i.e. 

Processing the content of short-term memory) is not envisaged in the conceptor architecture. 

When introduced, an internal scene is created.

The processing foreseen in the conceptor architecture entails the processing of the 

external scene (i.e. processing signals originating from the environment). Formally, the 

procedures for processing the external and internal scene could be identical. Only, for the 

latter, the concepts processed originate from illuminations caused by ad-hoc (thought of) 

generations. In particular, it means that current signals from the environment, already pre- 

processed in the form of a concept in the external scene, cannot enter the internal scene 

unless it is allowed to enter by a directive (that would be an eąuivalent to “recognition of an 

extemal evenf’ or “attention to the evenf’). That isolates the internal scene from uncontrolled 

entries that may interfere with processing being in progress. This solution is appropriate for an 

automaton. For modelling consciousness, however, it should be supplemented by a 

mechanism known in Computer terms as “an interrupf’. It means that when a change is 

detected in the environmental signals (being continuously processed at the extemal scene), it 

automatically activates the directive allowing the concepts resulting from this change to be



recognized in the intemal scene (attention is immediately drawn to any change in the 

environment).

An ERS that processes the content of the internal scene permits the creation of new 

concepts in the same manner as for the external scene. As in the intemal scene, the creation 

of new concepts progresses also automatically (i.e. unconsciously) and deals with any 

concepts present (i.e. consciously recognized) in the internal scene.

Thus, in the example of the three leaves (see ZLPC), instead of an intuition of a forest, 

the concept of “foresf ’ would be worked out and recorded in an own nest assigned to it. That 

would be a result of the ERS processing provided the “leaf’ concept had been invoked 

(“thought o f’). It should be noted that a concept being worked out in that manner is a model 

or a hypothesis, because the object that it represents might have been never seen in reality. 

The “foresf’ concept of the example has never been seen. It is a deduction. It is a qualitatively 

different concept from the sensory originated “foresf’ concept that can emerge solely when 

the forest has been seen in the environment. An emergence of a sensory-originated concept is 

automatic and derived from a processing of the extemal scene, whereas a model concept 

which also emerges automatically is a direct or indirect result of the generation on reąuest 

(“thinking o f’) process and is derived, for this case, from the content of the intemal scene. 

The model concepts (abbreviated to model or hypothesis) are stored in a permanent memory 

different from the memory utilized for storing the sensory-originated concepts. They are 

stored in their own nests called token own nests. Thus, an appearance of any concept 

identifier in the short-term memory (i.e. consciously recognized) results in an assignment 

thereto of a token own nest. The result of processing consciously recognized concepts (as in 

the example the “foresf’ concept, the result of the processing a consciously recognized “leaf’ 

concept), receives its own token nest. It reflects exactly the same procedurę as established in 

the conceptor for the sensory concepts of the extemal scene.

Also on being invoked (“thought o f’) a sensory concept identifier obtains, in parallel 

to its sensory own nest, a token own nest, thus enjoying the additional status of a token 

concept. Thus, one identifier could have two concept interpretations: the sensory and the 

token. The interpretation depends on the source of the concept’s origination: for the extemal 

scene source it is the sensory interpretation, whereas for the intemal scene source, it is token 

interpretation. It is similar to the arrangement in computers where the same binary string can 

be interpreted in the arithmetic unit as a number and as an instmction in the control unit.



Utilizing the internal scene i.e. the content of the short-term memory, the following 

task can also be achieved:

A seąuence of concepts {A} can be tested to establish whether they are related to 

concept B. For that purpose the concepts {A} are generated seąuentially on reąuest. 

Following the generation of Al, B’s own nest is “observed”. It means in other words that A l’ 

and B’ token concepts are established. When B is illuminated (i.e. Al related to B) B’ is also 

illuminated and a structural link between A l’ and B’ established. Thus, after completing the 

test of the {A} concepts, the B’ concept is linked to all (A’} concepts that are related to B, 

and only those concepts. The seąuence of “individual” relations between B and {A} at the 

sensory level is replaced by a “summarized” relation between B and all {A} selected for that 

correlation. This summarized relation is represented by the links between token concepts B’ 

and {A’} in the internal scene (i.e. at the conscious level) then subseąuently stored in the 

long-term token memory. This means that fragments of knowledge from observations are 

replaced by a result of “thinking over” those fragments.

All these deductions are madę for a relatively Iow FLCP level that perhaps reflects 

Skinner’s level according to classification introduced by Dennett (1996). One can ask whether 

it is in agreement with the behavioural facts observed at this level. This is beyond my 

judgement. However, the generation of identifiers on reąuest to the internal scene should yield 

such results.

3. SECOND LEVEL OF CONCEPTOR PROCESSING (SLCP)

At this level, a simple thought experiment of the FLCP, above presented, could be 

extended to memorizing of negative results. At the FLCP, solely that which is positively 

correlated with the object of interest B can be memorized. It is impossible to memorize what 

has been tested (from the set of {A} concepts) and is not correlated to object B. It would 

seem that the difference between these two approaches is profound, both in conceptual terms 

and in terms of the processing mechanism involved. From a designer point of view, it reąuires 

that a new level of processing complexity be introduced.

Hitherto (providing that the conceptor reflects some aspects of consciousness), despite 

the existence of the internal scene and the capacity for invoking concepts on reąuest, the 

conceptor does not dispose of an equivalence mechanism for comparing (non- 

behaviourally) the results obtained through its processing and reality. As follows from formal 

logie, the equivalence test is impossible without negation. Only by having an explicit



record of the lack of relation between two concepts in the memory (a negation of the relation) 

can a ąuestion be generated concerning the absence of this relation in the environmentally 

observed objects. Otherwise, there are no data for generating such a ąuestion. On seeing 

an outside object, it must be known what lacking elements are essential for the equivalence 

comparison. The horse and cow are similar objects, however the “horse” concept does not 

include the “hom” concept. Thus: (i) the lack of hom must be recorded together with the 

“horse” concept, and (ii) subseąuently checked, when testing an outside object similar to 

horse (e.g. cow), in order to verify whether it is indeed the horse (the element of the 

equivalence test applied to the “horse” and the outside object).

Introducing the memorizing of negative relations requires a change in the convention 

for representation on the internal scene. A designer can approach the problem in many ways. 

In this proposal, I have decided to proceed in linę with the evolutionary principle that existing 

structures should be re-used, if possible. I would propose a change in the interpretation of 

exi Sting types of connections instead of introducing a new type of connection.

By generating concepts on request sequentially (thinking of concepts) and linking 

them solely through structural connections (“part of ’ and its structural synonym “result in” as 

well as their opposites), the “accompany” links are not needed in the internal scene. In that 

context the “accompany” links may take on a modified meaning. They may mean “a concept 

was tested, however, it does not belong to the structure”. It is a possible evolutionary change, 

preserying the evolutionary continuity, as “accompany” also means “it is not part o f’.

I have adopted this change in meaning as a pre-assumption for the proposed conceptor design 

at the level discussed.

Once adopted, the pre-assumption requires that those “accompany” links that bear the 

new meaning should not be mixed with the “accompany” links of the former meaning. This 

requirement is fulfilled as independently and in parallel to the former environmentally 

oriented nests collecting sensory information, token nests have been introduced for the 

purpose of recording the internal scene content and the results of its processing.

The problem is as follows: “Using the content of the existing knowledge base for 

yerification, in a non-behavioural (i.e. processing) manner, fmd those of {A} concepts that 

result in appearance of the concept B, and those that do not”.
To fulfill that task, similarly as in the FLCP “thinking ovef ’ experiment, the following 

steps could be foreseen:



(i) Generation of B identifier (thinking of B) as an object of the experiment. Selecting B 

as the object of the experiment results in establishing a token nest B’, named “result in 

B”, connected to B with an “part o f’ link (B’ is part of B).

(ii) Generation of Al, as a potentially connected to B. Such selection results in the 

establishment of a token nest A l’ connected through “accompany” links to B’ and 

through “part o f’ to A and subseąuently stimulating Al. There are two possibilities: 

(a) after propagating through the conceptor network (the knowledge base) the 

stimulation will eventually illuminate B and, in tum B’. This means that Al causes B. 

The link on the route: B’—>A1’ is then changed to the “part of’ links (of the indicated 

direction); (b) After propagation of the stimulus through the network, B remains 

unstimulated. This means that Al does not cause B; whereupon all the links remain as 

they were.

(iii) Concepts A2 to AN are tested in the same manner as in (ii) until all concepts selected 

for the test have been put through the procedurę.

Upon conclusion of the procedurę, those from {A} that cause B (according to the 

previous experience stored in the knowledge base) are memorized in the token nest B’ 

differently (through different links), from those from {A} that were tested and do not cause 

B.

In order to illustrate the effect of the explicitly recorded negation, let us again consider 

two concepts: “horse” and “cow”. An inductive, sensory-originated processing of the 

conceptor would merge them into one concept (named HC) because such details as horns and 

taił differences would be neglected as non-essential during the concept growth (Fiałkowski, 

1995). Now, using the intemal scene and the negation records the following test can be 

performed:

(i) HC is selected for analysis. It means that a token concept HC’ is established and 

linked to HC.
(ii) The HORN concept is to be tested for an inclusion in the HC. It means (as in the 

previous example) that HORN’ is established, linked to HORN and connected through 

the “accompany” link to HC’.

(iii) The HORN’ activates HORN and through its stmctural connections activates the 

knowledge base.
(iv) As HORN is not stmcturally connected to HC, both HC and HC’ remain without 

illumination. It is thus, recorded that HORN’ is not part of HC’.



(v) When, in futurę, the cow concept coming from the environment is analyzed for its 

equivalence to HC’, both the positive and negative relations will be analyzed 

according to the HC’ links. Then the “lack of horn” test fragment will yield a lack of 

equivalence. Thus, apart from HC and in parallel to the HC’ already connected to it, a 

new HC” token concept will be established that differs from HC’ (at least) in the 

presence of the HORN relation. Thus, the HC’ token concept will be split into HC’ 

(“horse”) and HC” (“cow”) token concepts.

Consequently, through this procedurę, several morę precise token concepts can be 

established that are anchored in parallel to one original concept. Moreover, these token 

concepts could be later processed at the internal scene as morę exact proxies of the original 

concepts.

Now, the features of the internal scene (as opposed to the extemal scene) can be 

summarized as design recommendations:

(i) Objects on the internal scene are concept identifiers.

(ii) Once they enter the internal scene, those identifiers obtain the token concept status 

through establishment of the own nests for them. Those concepts (own nests) are 

connected through structural links (“part o f’ or “results in” type) and negation links. 

The connections reflect exclusively structural relations i.e. “what concepts are part of 

(result in)” and their opposites, as well as “what the concepts are not related to”. When 

token concepts originate directly as invoked (“thought o f’) identifiers of the sensory 

concepts they have direct references to the original (non-token) concepts.

(iii) Token concept identifiers originate through: (i) generation “on request” (on being 

thought of) from existing sensory-originated concepts identifiers, (ii) inputs from MM 

as concepts identifiers currently refined through conceptor processing from the 

sensory information and being “thought of ’ at the moment of refming, (iii) as results 

of naming the results of conceptor processing (both conscious as in “thinking over” 

experiment and unconscious, as in the origin of the “foresf’ concept outputted from 

ERS) applied to the concepts of (i), (ii), and (iii).

(iv) The internal scene is relatively “noise free” in comparison to the external scene. It 

contains solely structurally connected concepts (including “negation” connections). 

Thus, the processing results of the internal scene can be memorized after one single 

occurrence (without rough set filtration required for the sensory concepts).

(v) The content of the internal scene is processed according to processing directives that 

are called both automatically and “on requesf’(e.g. the “thinking over” experiment).



It is to be noted that in SLCP the equivalence test can be performed exclusively for 

two models, one of which is an input from the environment. Equivalence (and other) tests 
between two hypotheses (models), both of which are generated through processing the 

internal scene are not feasible. One of them must originate in the current environment (as in 

the cow/horse example). This is the basie limitation of the SLCP and is proposed as a 

definition for the SLCP. However the application of the equivalence test on request may be, 

perhaps, sufficient for a kind of self-consciousness, as a “feeling” of being different from each 

(but not all!) of the external objeets. A comparison of the two models, both loeated in the 

memory, would require morę complicated and qualitatively different processing as each of 

them should be represented as an independent and separate module featuring internal 

structures common to all of the class as well as procedures needed to operate on those 

analogical structures.

It should, however, be noted that the one single internal model of the SLCP could be 

sufficient for the behaviour of the chimpanzee Sułtan as described by Kohler(1925/1957); 

quoted by Macphail(1998, p. 116).

Byrne (1995, pp.96-99) reports on several tool-using and tool-making activities of 

apes and the apes’ limits that exclude tool manufacturing through the addition of one item to 

another and making tools whose sole fimetion is making another tool (p.96). Analyzing that in 

the conceptor framework, it seems that all those activities including Krumer’s fmdings (ibid., 

p.l05) are feasible in the scope of single model processing at SLPC. Those activities may be 

considered transformations of reality undertaken to achieve (or at least approach) equivalence 

to the previously established single model. The internal (mental) model should be holistic 

and cannot be (mentally) disassembled into several subject-specific models for further inter- 

model comparison. In other words, if the approach is correctly chosen, the problem lies in the 

inability to split the model mentally into “essence” and “negligible details”. It means that a 

tool cannot be completely mentally separated from its context in reality (as a distinct tool 

model) and later compared with another model, for example, a “perfect tool” model.

The approach proposed could be falsified. Although the single model cannot be 

disassembled “intemally” (mentally), we can do it extemally (i.e. disassemble it 

“perceptually”), in the experiment, through the artificial disassembly of reality and exposure 

of a selected fragment to be perceived as the one holistic representation and utilized, later, to 

work out a one single model. In other words only objeets selected by the experimenter are 

shown, and nothing else. For example, we could limit the reality perceived and dealt with by



the ape solely to tools and parts of a tool that could be added one item to another (an 

arrangement that never exists in the real environment). In other words, the “essence” and 

nothing but “essence” should be presented. Thus later, the single mental model should reflect 

solely these items that are essential to the experiment. If this is so, a “production “ of tools i.e. 

adding one item to another may follow based on such a model; a kind of assembly that was 

never reported earlier. Findings of Matsuzawa (1991) presented by Byrne (1995, p.97) 

describing the positioning of a sliver as a wedge below a loosely seated anvil stone to make it 

level constitute, in effect, an assembly of this kind. It is suggested here that this assembly was 

possible in the wild as, prior to assembly, some configurations of slivers, wedges and anvils 

were dealt with by apes as the sole objects of perceptions divorced perceptibly from other 

elements of reality (i.e. engagement of vision and other senses were limited solely to those 

objects). In that manner, a tool-specific single model has emerged.

4. THIRD LEVEL OF THE CONCEPTOR PROCESSING (TLCP)

It is proposed that comparisons of internally created concepts reflecting 

hypotheses (models), absent in SLCP, is a novum at the TLCP. I offer an illustration of that 

idea, stressing, however, that the use of natural language refers solely to the example itself 

and not to the intrinsic merit of that example.

A concept “juice” exists in the sensory-originated knowledge base. The brand of juice, 

however, did not entering to the juice concept grown in the conceptor. Confronted with 

several different brands of juice (provided the conceptor has sensors to examine them), the 

brands would have been dropped during the growth of the concept (Fiałkowski, 1995), as 

non-essential. Thus, the “juice” concept cannot be utilized for an equivalence test at the 

previously discussed SLCP, sińce “juice” as an object does not exist in the environment. Let 

us consider the following dialogue between persons X and Y:

X: Give me, please, a glass of water without juice. 

Y: Without what juice?

X: It can be without apple juice.

To our understanding, the last two sentences are obsolete but would, perhaps, be fully 

justified, were Y to have been an automaton at the previously discussed SLCP.



Provided three juices: apple, orange and tomato have been analyzed by the conceptor. 

Thus, for it to be applied for an extemal comparison “without juice” must have the form of 

concrete, observable juice and must therefore be specified.

Thus, the sentence:

X: Give me, please, a glass of water without apple juice,

would have had elear meaning at SLCP, whereas the previously presented sentence, without 

juice specification, has to have a supplement in order to be applicable for action.

The “juice” concept invoked from the sensory level to the internal scene and 

established there as a “juice’ ” token concept means common features of several known 

(recorded in the knowledge base) juices. It does not mean the common features of all juices

i.e. the features of a class of juice extended to all juices, also those that were never perceived 

and recorded in the knowledge base.

When a “juice” concept is established as a model (i.e. mentally), it should include, by 

defmition, the “coverage” of all juices to be a universal “juice” concept. It is divorced, in 

principle, from experience. To achieve that a specific mental procedurę must be used. First, 

the “non-juice concept should be established as an “empty” token concept and used in mental 

constructions that refer to “without juice” situations in a manner somewhat similar to the use 

of number “zero” in arithmetic. The “without juice” concept has the same standing as any 

other concepts, describes a concrete feature of the environment and could be used in the 

equivalence test. In other words a statement: “give me a glass of water without juice” has the 

same formal standing as the statement: “give me a glass of water with apple juice” (“without 

juice” and “apple juice” have the same standing as concrete kinds of juice, because exists 

solely one empty set).

In order to create a universal concept, the grouping of concepts it includes has to be 

performed as an intermediate step. As a designer, I would propose to do it utilizing de

Morgan’s tautology.

For the conceptor as a model for elements of consciousness, it is of crucial importance 

whether an execution of de Morgan’s tautology is to be included in the SLCP or not. In other 

words, it is important to establish whether at this level the conceptor is capable of performing 

the following transformation:



(not “apple”) and (not ”orange”) and (not ”tomato”) = not(“apple” or “orange” or “tomato”)

i.e. to transform three separately negated objects into a negated group of objects.

In order to tune the conceptor to modelling elements of consciousness, it has to be 

verified whether grouping objects for negation belongs to the capabilities of great apes, for 

which the SLCP, perhaps, might be an approximation (perhaps from below).

Leaving that ąuandary open, it is proposed that at the TLCP the conceptor (or a 

biological individual) is capable of performing De Morgan’s tautology extended to the empty 

set. For the example discussed this means that:

not( “apple” or “orange” or “tomato” or “without juice”) = (not “apple”) and (not ”orange”) 

and (not ”tomato”) and (“any other brand”), or morę formally:

—I (A lvA 2vA 3v0) = A—lAl a—iA2 a—iA3 a —10

as “not “without juice”” seems to mean for conceptor with “any other brand” whereas the 

right side of the eąuation means: “any other unknown brand”. This is a complimentary 

concept to the “known” brands.

There is an assumed critical point on the conceptor way to the universal concept. A 

universal concept seems to be logical sum of “known” and “unknown” brands of juices. In the 

context of universal concept, “unknown juices” are a complimentary concept to the logical 

sum of the “known juices”. This transformation is generał in character and always refers to 

the known and unknown or unspecified classes of objects. It is also applicable to single object 

classes (e.g. “I” concept, the known one, with an unspecified complimentary concept of 

“surrounding” or “environmenf’, and “everything” as the related universal concept).

The universal concept in the conceptor is a kind of hypothesis that, however, is not 

always true i.e. reflects reality. For example, an examination of several mammals as not flying 

animals would result in the universal concept of “mammals/not flying”. That is untrue, as the 

bat is an exception. Thus, the transformation facilitates an “easy” creation of universal 

concepts at the cost of precision in those concepts. An automaton or a living individual 

possessing these processing capabilities may not only process concepts as clear-cut entities 

(surpassing in many cases their real representation validity), but should also have potential 

capabilities to extend concepts to infmite sets.



5. LANGUAGE AND SPEECH IN THE CONCEPTOR FRAMEWORK

In proposing the conceptor as a model for elements of consciousness, the issue of 

language and speech cannot be completely neglected. It should be emphasized that in the 

framework discussed, language and speech are not equivalent to each other.

Statement of a relation between concepts A and B constitutes a phrase in a simple 

language. In the intemal scene, a phrase like that, is represented by two appropriately linked 

token concepts. A structure like that constitutes a basie element of the conceptor’s 
representation.

If the conceptor were exposed to speech learning, what would be changed in its 
Processing?

Elements of speech come from the environment in the form of acoustic signals. 

Processed like other sensory information, they could establish after approximately three 

repetitions their own nests at the sensory level. When being “thought o f’ (in the conceptor 

framework this means a generation of the identifier on reąuest) in parallel to the sensory 

nests, token nests would be established for them. In the process of teaching and as a result 

thereof, these token concepts would be structurally (e.g. with “part o f’) connected to those 

concepts that were target objects in the teaching process. In this context speech is a supplier 

of token concepts that may be subseąuently used as proxies for other concepts, as well as 

become names of concepts derived from the processing of token concepts. I found that such 

concepts without any internal structures had been proposed by Fodor (1998, p.l21) in his 

conceptual atomism approach.

Provided that sentences of spoken, natural language reflect the results of intemal 

Processing of information, the conceptor would have an “innate” ability to produce phrases of 

the following constmction:

“token concept B’ “token concept of relation R’ “/”token concept of A’ “ 

i.e. a word representing B bound to a word representing an action R; those two related to a 

word representing A. ̂

' This idea was further developed with B. K. Szymański and presented in two papers: K. R. Fiałkowski, B.K. 
Szymański: Conceptor: a model of emergence of basie speech stractures in early childhood as a part of 
consciousness development. Consciousness. Conference Proceedings 23 -  26 August 2000; K.R. Fiałkowski, 
B.K. Szymański: Conceptor: a model of selected consciousness features including emergence of basie speech



Referring to the processing example of “thinking over” discussed earlier, the “passive 

form” should be emphasized by the conceptor in its language productions as the concept 

reflecting the result of an action is a focal point and may record many causes of this action 

(many token concepts of A”s type). Moreover, B’ and R’ could be represented (but not 

necessarily) by one token concept.

Thus, in the conceptor framework, a basie syntactic construction is not necessarily 

an independent faculty of speech (or natural language) but may result from the modę of 

the internal Information representation in the brain.
The construction is common for internal records and is context-independent. It is a 

mechanism for pre-pairing syntactic properties with their semantic correlates, similar to the 

pairings proposed by Pinker (1984, p. 41).

It implies, however, that prior to speech there must have been a language-oriented 

modus operandi in brain. The idea has its origins in Chomsky’s view of the existence of a 

template for the grammar of all human languages, a view shared by other researchers 

including myself (Fiałkowski, 1994a,b)

It also implies that during child development, acąuisition of speech should follow or at 

least should be concurrent with emergence consciousness (as presented by Macphail, 1998), 

because despite the common construction of the internal records of token concepts that is 

innate, conerete word constructions are the result of a conscious process (invoking concepts to 

the internal scene on reąuest). Thus, during a child development speech construction cannot 

precede emergence of consciousness.

Another function of speech emerges from the conceptor framework that appears 

comparable in its social aspects to the communication function: a social acereditation for the 

token concepts (words) used. If the conceptor is a model of the brain’s ability to create 

concepts, the number of concepts, both those sensory-originated and those created by 

Processing the internal scene, is immense. The latter do not necessarily reflect adeąuately 

aspects of reality sińce, like all token concepts, they may be models (hypothesis) and/or 

originate from processing records generated as models (hypotheses). Speech only supplies 

those labels that are commonly used, thus, in a sense, those that are socially aceredited. 
Solely those concepts that are needed for social communication are named in this manner.

structures in early childhood. In: Art, Technology, Consciousness mind(a).larse . Edited by R. Ascott. Intellect 
Books, pp. 185-90.



Others remain labeled in the original (pre-speech) manner, possibly, as intemal “visual-like” 

symbols.

With the exception of babies and certain professional groups, people use (leamed) 

words rather than create them. Moreover, people think (recall concepts) almost exclusively 

through words. Thus, the set of concepts to be recalled is closed through vocabulary. Many, or 

perhaps most, concepts stored in the human memory are inaccessible through words. These 

concepts also include concepts that may deviate substantially from an adeąuate representation 

of reality. Such concepts are an individual’s own product and in many cases uniąue to him or 

her. Without the socially used label (word) these concepts can hardly be recalled (thought of). 

This means that the set of concepts easily available is closed by natural language 

utilization. As long as words are used to deal with concepts in the intemal scene, whatever 

could be thought of, it remains in the socially verified realm that bears a guarantee of being a 

reflection of the statistically (socially) accepted reality. This might be a very efficient 

mechanism to keep “ąueer” concepts not only out of circulation, but also keep them even 

beyond the easy access of the individuals who possess them.

One of few situations in which the concept set closed by natural language is 

insufficient for intemal processing (thinking) is in an analysis of new, unknown subjects. 

There is evidence that for intemal processing purposes, researchers working on new subjects 

freąuently use “vision-like” symbols (the pre-speech recall, called by Dennett (1991, p. 254) 

wordless “images”) instead of words (e.g. Einstein, (1914), pp. 739-42; (1957/1991), p.579) 

thus liberating themselves from the limitations of closeness of the concept set by natural 

language operations.

Thus, the conceptor framework yields a harder (added in the parenthesis) version of 

Wittgenstein’s statement: “Wovon man nicht reden kann, daruher nmss man schweigen” 

[und nur nut Miihe iiherdenkenj.

6. ANALOGY PROCESSING

From the continuity of evolutionary Solutions mentioned earlier, the same functional 

pattern used for the external scene should be maintained for the intemal scene i.e. the 

directives-cum-knowledge-base-functional pattern (Fiałkowski, 1995). This means that 

processing the intemal scene, should be in principle the same as processing the external 
scene enhanced solely by some morę advanced processing procedurę.



Similarly to the extemal scene, which is a “snapshot” of all data delivered by sensor 

transformers from the environment (Fiałkowski, 1995), the intemal scene is a “snapshot” of 

that whatever is illuminated i.e. invoked in the short-term memory. Póppel and Edingshaus 

(1994) discuss the time grade (the “shutter”) of those “snapshots” for humans. Contrary to the 

content of the external scene that consists of both attributes that are processed into concepts 

and random attributes that are filtered out in this process (Fiałkowski, 1995), the content of 

the internal scene consists solely of concept identifiers and therefore can be recorded without 

filtration in a structured form.

In particular, the structured token concepts reflecting speech representation are 

recorded. It should, however, be noted that in parallel to recording, these speech structures 

themselves, when entering as arguments of directives (being “though of’), invoke 

illuminations. Thus, information received through speech is increased by the relevant content 

of the knowledge base. This means that the information perceived through speech is 
enhanced and modified by that content in comparison to the information transmitted by 

speech.

Grammar of the natural language, although innate and commonly applied, could be 

investigated only indirectly by researching natural language products. I am of opinion that the 

grammar of the natural language is a particular instance of the innate ability of a morę generał 

character for the analogy processing that is specifically human. It is inline with Chomsky’s 

(1959, p.57) opinion that “human beings are somehow specially designed to do this, with data 

handling or ‘hypothesis-formulating’ ability of unknown character and complexity”.

Analogy processing means, in the conceptor framework, that apart from the directives 

that are called on reąuest (i.e. consciously), some other procedures also deal with structures of 

token concepts outside the internal scene (i.e. unconsciously). Similarly to automatic 

(unconscious) processing of sensory data, they processed automatically token concept 

structures. This processing is “of unknown character and complexity”. The procedures are 

flexible in the sense that they adjust themselves to regular pattems of the models, which they 

process and during the adjustment affix to these regulaiities. Caramazza and Hillis (1991) 

have shown convincingly that different brain mechanisms handle written and spoken words 

belonging to the same grammatical class. In the conceptor framework, it means that two 

different instances of analogy processing are involved, yielding the same grammatical results. 

The results are the same solely because the regulaiities of spoken and written pattems are the 

same and two different analogy-processing mechanisms adjust to them independently with the 

same result. In this context, the commonly accepted innate fixation to natural language



stnicture should be morę an exception (in the conceptor framework caused by the common 

structure of the memorized concepts that renders the fixation from the very beginning of the 

speech use) than a generał feature of the analogy processing.

In order to falsify this fixation hypothesis an extension of Reber’s (1993) experiment 

ąuoted by Macphail (1998) could be performed that deals with the unconscious utilization of 

artificial grammar. In these experiments Reber showed that the existence of a grammar in 

stiings of letters facilitates leaming those stiings despite the fact that the existence of this 

grammar was not revealed to individuals participating in the experiment. If the conceptor’s 

fixation framework constitutes a correct model for leaming, an extension of the grammar 

(adding new mles) should not substantially influence the results, whereas substituting any mle 

for another during the experiment should substantially decrease, at least temporarily, the 

accuracy of leaming. That would prove a “fixation” of an analogy (grammar) to the pattem 

during the experiment.

A striking resemblance to the results of Reber’s experiments is borne by the reports on 

grand masters and novices memoiizing complex chess board configurations presented by 

Byme (1995, p.85) based on de Groot (1966) fmdings. The grand masters memorize such 

configurations much better than novices provided the configurations have resulted from real 

games of chess. They are eąually poor in memorizing them, were the configurations merely a 

random placement of chess pieces on the board. It is suggested here (without regard to the 

original interpretation of the experiments) that the configurations resulting from real games 

have a grammar (similar to strings of letters in the Reber’s experiments) that is acąuired 

unconsciously by the masters. It is a mechanism different from the conscious analysis through 

the application of the chess mles i.e. applying the algorithmic transformation to derive the 

configurations being considered from the initial layout. The difference is similar to the 

difference between a “feeling” for correctness of the grammatical stmcture of natural 

language constmction and its verification through the application of grammatical mles.

Such experiments indicate, in my opinion, an innate capability for analogy processing. 

Objects of analogy processing are models that may be as simple as words or as complicated as 

a model of personalities of other individuals; anything that can be mentally separated and 

labelled as a stmctural and/or functional complex that belongs to a class of such objects.

Through analogy processing (in particular through the grammar of natural language), 

an individual can intuitively identify an entirely new string of words, a social behaviour, or 

an artificial pattem as being, respectively, either grammatical, fair, beautiful, or not. In other 

words for an unknown object(s) the individual can judge, without conscious analysis.



whether it belongs to certain analogy class or not. It could be speculated that the unknown 

mechanism for analogy processing might bear some functional resemblance to the creation of 

the universal concepts. In the both cases based on several examples a description of a class is 

achieved, the validity of which surpasses the experience accumulated. Perhaps intelligence 

can be a measure of the quality of the analogy processing revealed by the individual.
It also implies that the grammar of natural language is one of many instances of 

analogy processing exercised by humans. It was detected and formally described because its 

Products (correct sentences of the natural language) are explicitly recorded in the outside 

storage (by writing) and are thus easily accessible for analysis.

It seems that a selection of a new scientific theory from many hypotheses available 

might be also an example of analogy processing. As Wigner (1991, p. 533-534) put it: “ ... the 

only physical theories, which we are willing to accept, are beautiful ones. It stands to argue 

that the concepts of mathematics, which invite the exercise of so much wit, have the ąuality of 

beauty.”

In this framework, the expected patterns of behaviour resulting from the “theory of 

mind” (and its main function of predicting the behaviour of others) would be a reasonable 

candidate for research into analogy processing in order to detect a kind of “social grammar”. 

It should be stressed that the essential features of analogy processing resulting in an intuitive 

judgment (feeling) as well as absence of conscious recognition of such judgment has been 

investigated (see Macphaiks (1998, p.l48) comments on the Reber’s experiments). In this 

context, it might be worth extending the Reber’s (1993) experiment ąuoted above to verify 

whether the group that (unconsciously) acąuired artificial grammar is in position to 

spontaneously divide new words into those that satisfy the grammar, as being: better (?), morę 

harmonious (?), and those that are not. Contrary to the ąuoted {ibid) results of the second 

experiment, the group should not know about existence of a grammar but rely fully on a 

“aesthetic-like” choice. That may result in a better score than the 70 per cent ąuoted.

Ali this implies that the inbom deficiencies of analogy processing should limit not 

solely one but several manifestations of this processing. Povinelli (1993) indicated that autism 

might be a manifestation of a failure to develop a theory of mind. I was of a similar, however 

morę generał, opinion conceming autism in the evolutionary context (Fiałkowski, 1994b).

An analogy processing capability would be innate and specific to humans. As the 

sensory processing at the lowest level, it is unconscious although it is part of the highest level 

of processing where, in the conceptor framework, the directives are generated. In the 

framework discussed, it seems that consciousness is like a single lit floor in the middle of a



dark building. In this context, it would also seem that experiencing the “internal eye” may 

result from an inability in natural language (in which we consciously process) to reflect an 

arrangement that is uniąue and foreign to all other our experiences: when the actor and the 

scene are the same. Dealing with an unprecedented arrangement like that, by default, “I” i.e. 

“internal eye” is added bringing the actor and the scene in the usual relationship present into 

all other our experiences.

During my recent intense encounter with the consciousness problematiąue I found a 

number of interesting speculative hypotheses. One of them is Penrose’s (1989, 1997) 

hypothesis according to which the capabilities of the human brain result from an unknown 

feature of the brain tissue (hardware) that he attempted to identify. I refer to his hypothesis not 

in order to comment on it but to use it as an alibi for presenting a hypothesis at a level of 

speculation not exceeding his. I am of the opinion that the tacitly assumed fact that the human 

brain has reached an upper limit in the spectrum of the complexity of information processing 

is not necessarily correct. I am of opinion that morę advanced, qualitatively different 

Processing capabilities may exist and, moreover, that we already now exercise elements of 

morę advanced processing, without realizing it. The situation might be comparable to the 

example presented at ZLCP, when an intuition of “foresf ’ that was worked out, can only be 

realized as a concept at a higher level of processing. With an external memory and processing 

skills (writing and/or computers) the human brain works on generał laws of naturę that are 

only acąuired indirectly (through understanding them, however not automatically “feeling” 

them as one “feels” the grammar of the natural language). Perhaps the spontaneous, 

unexpected (and usually short-term) “feeling” of the laws reported by several researchers (e.g. 

Poincare), as well as a Platonie kind of intuition, is an entry into a higher level of the 

processing (a kind of metha-analogy processing), feasible solely for some brains loeated at 

peripheries of normal distribution of human cerebral capabilities. It is pure speculation; 

however, according to the criterion of Ockham’s razor it does not exceed the level of 

speculation shown by Penrose. In comparison to his speculation, it is human-specific and free 

of the ąuandary, which Penrose should have answered: at which level of the evolution of 

brain did the special feature of the brain tissue begin to originate and/or manifest itself. The 

Yolume of brain should not be at issue in this respect, as human microcephaly are not too 

distant from the volumes of the great apes.

Continuing to speculate on the conceptor framework, it seems that the equivalence 

relation together with complementary concepts may yield an explanation for the dualism of 

body and soul. It is known that the use of the equivalence relation is necessary to explain a



priori knowledge of our own mortality that cannot be derived from the individual’s 

experience. Solely our equivalence to other people can yield that knowledge. The 

complementary concept to the “I” concept (i.e. everything except me) together with 

equivalence may have yielded the following problem. When someone sleeps, he or she 

experiences a discontinuity of being, whereas from the equivalence to other people he or she 

knows that during sleep there is no discontinuity of his or her bodily presence. Thus, body and 

self are not the same. It might be a subject for philosophers, whether without the phenomenon 

of sleep this dualism could have emerged. Perhaps the ancient Greek saying that sleep is a 

brother of death may have morę profound routes.
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ABSTRAKT

W poprzedium tomie opisane zostało urządzetue do przetwarzatua informacji, zwane 
konceptorem, oraz pewne jego własności (Fiałkowski, 2004). W tutuejszym artykule jako 
rozwiiuęcie tego opisu, przedstawiono kilka poziomów przetwarzaiua informacji, na których 
konceptor mógłby być wykorzystany jako model świadomości.



systemy organizacji wiedzy, Internet, biblioteki cyfrowe, intranet, 
listy słownictwa kontrolowanego, ,klasyfikacje, kategoryzacje ,taksonomie, 

tezaurusy, sieci semantyczne, antologie formalne

BARBARA SOSINSKA-KALATA
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

SYSTEMY ORGANIZACJI WIEDZY W ŚRODOWISKU SIECIOWYM

Termin system organizacji wiedzy (SOW) oznacza wszelkiego typn narzędzia orgaiuzowania informacji, 
które wspierają zarządzanie wiedzą w różnych środowiskach i dla różnych celów. Najbardziej 
reprezentatywnynu obszarami współczesnych poszukiwań i zastosowań SOW w środowisku sieciowym 
są bibhoteki cyfrowe, internetowe i intranetowe systemy i serwisy informacyjne rozmaitych orgaiuzacji 
oraz projekt Semantycznego Weba. SOW stosowane w tych systemach obejmują narzędzia bardzo 
różnorodne, od stosunkowo prostych hst słowiuctwa kontrolowanego do taksonomii, schematów 
klasyfikacyjnych i kategoryzacyjnych oraz tezaurasów, sieci semantycznych i ontologii formalnych. W 
artykule wskazano podstawowe cechy wspólne wszystkim SOW oraz wyróżiuono i omówiono ich 
najważniejsze typy.

1. WSTĘP

Termin organizacja wiedzy (ang. knowledge organizatioń) wszedł do języka 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej za sprawą monografii z zakresu teorii klasyfikacji 

piśmiennictwa Henry’ego E. Blissa pt. Organization o f Knowledge in Lihraries and the 

Subject Approach to Books (Bliss, 1933). W zamierzeniu autora wskazywał najważniejsze 

zadanie, którego realizację powinno zapewnić rzeczowe uporządkowanie kolekcji 

bibliotecznej: umożliwienie wglądu w zawartość wiedzy zapisanej w składających się na nią 

dokumentach. Przez blisko sześćdziesiąt lat termin ten był rzadko stosowany, choć 

sporadycznie sięgali do niego kolejni autorzy, np. Christopher Needham w tytule książki 

Organizing knowledge in libraries wydanej w 1964 r. (Needham, 1964). Renesans 

Blissowskiego patrzenia na narzędzia porządkowania zasobów informacji, który nastąpił w 

końcu lat osiemdziesiątych XX wieku, wiąże się z co najmniej trzema wzajemnie 

powiązanymi czynnikami:



-  dążeniem do uniwersalizacji metod wypracowanych w bibliotekarstwie i bibliografii,

-  coraz szerszym zainteresowaniem metodami organizacji dostępu do informacji w 

środowiskach pozabibliotecznych, w tym przede wszystkim informatyków i specjalistów 

zarządzania działalnością biznesową,

-  coraz silniejszą świadomością interdyscyplinarnej natury metodologii porządkowania 

informacji i potrzeby wykorzystania w jej rozwoju doświadczeń różnych dziedzin wiedzy.

Od 1989 r. istnieje International Society for Knowledge Organization (ISKO), 

międzynarodowe towarzystwo naukowe, które integruje środowisko badań nad metodami i 

narzędziami konceptualnego porządkowania wiedzy, wypracowanymi i stosowanymi w 

różnych dziedzinach, takich jak np. organizacja zasobów baz danych, bibliotek, słowników i 

Internetu (ISKO, 2005). Widoczny obecnie rozwój zainteresowania tą problematyką wiąże się 

jednak przede wszystkim z doskonaleniem informatycznych narzędzi zarządzania treścią 

zasobów informacyjnych oraz z oczekiwaniem jak najbardziej efektywnego wykorzystania 

tych narzędzi w działalności bibliotecznej i informacyjnej, która w coraz większym stopniu 

migruje do środowiska sieci komputerowych.

Od końca lat dziewięćdziesiątych coraz większą popularność zdobywa termin systemy 

organizacji wiedzy (SOW; ang. knowledge organization systems, KOSs), który oznacza 

wszelkiego typu schematy porządkowania informacji ułatwiające zarządzanie wiedzą w 

różnych środowiskach i dla różnych celów (Hodge, 2000). SOW obejmują zatem 

niejednorodny zestaw narzędzi o różnym stopniu złożoności, tworzonych i 

wykorzystywanych w różnych zastosowaniach przez specjalistów wywodzących się z 

różnych dziedzin. Stąd też narzędzia podobne, a czasami takie same pod względem cech 

funkcjonalnych i strukturalnych, są różnie nazywane. Bywa również, że SOW istotnie 

różniące się, w uproszczony sposób są ze sobą identyfikowane. Wytworzony chaos może 

prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień, toteż warto podjąć próbę rozróżnienia i 

scharakteryzowania podstawowych typów systemów organizacji wiedzy stosowanych do 

porządkowania informacji w sieciowym środowisku cyfrowym.

2. POCHODZENIE METOD ORGANIZACJI INFORMACJI CYFROWEJ

Najbardziej reprezentatywnymi obszarami współczesnych poszukiwań i zastosowań 

różnego typu systemów organizacji wiedzy zapisanej w formie cyfrowej są biblioteki 

cyfrowe, internetowe i intranetowe systemy i serwisy informacyjne rozmaitych organizacji 

oraz projekt Semantycznego Weba.



Od bibliotekarzy i specjalistów informacji wymaga się dziś nie tylko gromadzenia 

informacji w formie elektronicznej, ale też jej organizowania w postaci bibliotek cyfrowych. 

Jednym z najważniejszych aspektów tego organizowania jest zapewnienie zrozumiałego, 

łatwego i możliwie precyzyjnego dostępu do zgromadzonych zasobów. Niezależnie bowiem 

od wiążących się z tym wątpliwości, biblioteki cyfrowe są postrzegane przede wszystkim 

właśnie jako punkty dostępu do informacji, z których użytkownicy korzystają samodzielnie, 

bez tradycyjnego pośrednictwa bibliotekarzy (Chowdhury, 2002).

Biblioteki cyfrowe przyjmują różną formę. Ich zasoby mogą być tworzone i 

przechowywane lokalnie, albo też mogą być rozproszone w globalnej sieci i integrowane za 

pomocą bibliotek wirtualnych. Zarówno wielkość, jak i zakres zasobów bibliotek cyfrowych 

są w praktyce bardzo zróżnicowane. Zasięg bibliotek cyfrowych może być lokalny, 

narodowy, a także międzynarodowy. Założoną grupą odbiorców mogą być bardziej lub mniej 

liczne środowiska o dobrze zdefiniowanych, specyficznych potrzebach informacyjnych, albo 

też szeroka i niejednorodna publiczność. Bez względu na rodzaj biblioteki cyfrowej, sposób 

gromadzenia i udostępniania jej zasobów informacyjnych, ich zakres tematyczny i 

przeznaczenie, w każdym przypadku podstawą jej udanej implementacji jest skuteczne 

zarządzanie tymi zasobami. Warunkiem sine qua non tej skuteczności jest profesjonalna 

organizacja zasobów biblioteki za pomocąjednego lub wielu systemów organizacji wiedzy.

Częstym zjawiskiem jest przenoszenie do bibliotek cyfrowych metod organizacji 

tradycyjnych kolekcji bibliotecznych, takich jak powszechnie znane klasyfikacje i systemy 

haseł przedmiotowych. Środowisko sieciowe otwiera przed nimi nowe możliwości 

zastosowań, ale też stawia nowe warunki. Tradycyjne SOW były opracowywane jako 

narzędzia pracy bibliotekarzy i specjalistów informacji, a umiejętność posługiwania się nimi 

należała do ich podstawowych kompetencji zawodowych. Udostępnienie zasobów biblioteki 

cyfrowej do samodzielnego przeszukiwania przez użytkowników wymaga, aby zastosowane 

w niej systemy organizacji wiedzy ułatwiały to przeszukiwanie bez konieczności uprzedniego 

opanowania złożonych umiejętności operowania samym SOW. Stąd też systemy tradycyjne 

stosowane jako narzędzia organizacji informacji cyfrowej są modyfikowane lub 

rozbudowywane, tak aby spełniały ten istotny warunek.

Tradycyjne SOW przenikają do środowiska sieciowego także za sprawą migracji do 

niego serwisów bibliograficznych. Zjawisko to odnosi się przede wszystkim do takich SOW 

jak tezaurusy i specjalistyczne klasyfikacje. Podobnie jak w przypadku systemów 

wykorzystywanych w bibliotekarstwie, systemy organizacji wiedzy przez lata rozwijane dla 

potrzeb serwisów bibliograficznych cechuje duży stopień złożoności. W latach



sześćdziesiątych serwisy bibliograficzne zaczęto udostępniać w formie elektronicznej za 

pośrednictwem sprzedawców usług informacyjnych takich jak DIALOG lub BRS. Później w 

dystrybucji ich produktów zastosowano również CD-ROM-y, a obecnie coraz więcej 

producentów informacji bibliograficznej udostępnia ją  w Internecie. W wielu przypadkach 

zapewnione jest również przeglądanie i przeszukiwanie w sieci elektronicznej wersji 

specjalistycznych systemów organizacji wiedzy wykorzystywanych w tych serwisach. Coraz 

lepsze wyszukiwarki internetowe, umożliwiające realizację coraz bardziej złożonych pytań 

oraz rosnąca niezależność użytkowników przeszukujących zasoby serwisów 

bibliograficznych, prowadzą do modyfikowania stosowanych w nich tradycyjnych SOW. 

Większość tych narzędzi zachowała jednak swoją wartość, a w sieciowych zastosowaniach 

wyposażana jest przede wszystkim w dodatkowe możliwości prezentowania zawartego w 

nich słownictwa wyszukiwawczego i objaśniania zasad jego użycia.

Bibliograficzne serwisy internetowe prowadzą również wydawcy książek i czasopism 

naukowych, organizując je często za pomocą specjalnie tworzonych systemów tematycznego 

porządkowania i przeszukiwania. Wiele takich serwisów, poza informacją bibliograficzną i 

streszczeniem, udostępnia także pełne teksty artykułów naukowych. Dynamiczny wzrost 

zasobów czasopism online wymusza dziś odchodzenie od -  charakterystycznego do niedawna 

dla tych serwisów -  wyłącznego stosowania technik prostego przeglądania spisów treści i 

stosowanie również zaawansowanych narzędzi wyszukiwania pełnotekstowego oraz 

systemów tematycznej organizacji wiedzy. Dobrą ilustracja tego procesu jest rozwój serwisu 

wydawnictwa Elsevier (http://www.elsevier.com/wps/fmd/homepage.cws_home), 

zapewniającego dostęp do informacji bibliograficznej i abstraktów kilkudziesięciu tysięcy 

publikacji naukowych oraz do pełnych tekstów artykułów z kilkuset czasopism.

Środowisko sieciowe integruje działalność informacyjną prowadzoną w różnych 

dziedzinach, w których od dawna funkcjonują specyficzne systemy organizacji wiedzy. 

Należą do nich wykazy znormalizowanego nazewnictwa (np. Polska Scalona Nomenklatura 

Towarowa Handlu Zagranicznego, Urzędowy Wykaz Leków, wykazy nazw geograficznych 

polskiej Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych, rozmaite słowniki terminologii 

specjalistycznej) oraz specjalistyczne schematy klasyfikacyjne, np. standaryzowane w skali 

krajowej i międzynarodowej klasyfikacje gospodarcze: (International Standard Industrial 

Classification of Economic Activities (ISICEA), Standard Occupational Classification (SOC), 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWU), Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), 

Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD,) Standard Industrial Classification (SIC), North 

American Industrial Classification (NAIC) itp.) lub klasyfikacje chorób stosowane w

http://www.elsevier.com/wps/fmd/homepage.cws_home


wymianie informacji medycznej (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów 

Zdrowotnych ICD-10, Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9). W miarę rozwoju 

internetowych serwisów informacyjnych różnego typu organizacji do porządkowania 

sieciowych zasobów informacyjnych wykorzystuje się coraz więcej tego rodzaju SOW, 

powstaje też wiele systemów nowych.

Środowiskiem, w którym stosowana jest prawdopodobnie największa rozmaitość 

systemów organizacji wiedzy są korporacyjne serwisy intranetowe i ekstranetowe. 

Projektanci systemów zarządzania informacją i wiedzą w korporacjach oraz systemów 

komunikacji z ich środowiskiem biznesowym dostosowują do lokalnych potrzeb lub tworzą 

setki specjalistycznych klasyfikacji, słowników terminologicznych i schematów 

kategoryzacyjnych. Za specyfikę klasyfikacji i kategoryzacji lokalnie tworzonych dla takich 

systemów uznać można powiązanie ich struktury ze strukturą organizacyjną firmy, albo z 

procesami charakterystycznymi dla jej działalności lub też z głównymi kategoriami 

gromadzonej informacji {raporty, projekty, propozycje, pracownicy, klienci itp). Innymi 

popularnymi metodami organizacji wiedzy w korporacyjnych intranetach są tzw. think-maps 

oraz infomapy, wykorzystujące model relacyjnych baz danych i umożliwiające grupowanie 

informacji w klasach oraz wiązanie relacjami zarówno tych klas jak i ich elementów 

(Zaliwski, 2000, s. 57-77). Na potrzeby intranetów i ekstranetów wielkich korporacji 

implementowane są też najbardziej złożone SOW -  rozbudowane taksonomie i ontologie 

formalne wyrosłe z koncepcji Semantycznego Weba. Przykładem takiej rozbudowanej 

ontologii jest system Ariadnę Genomics, wykorzystywany do formalizacji danych o 

komórkach proteinowych. Ontologia ta definiuje rodzaje białek, klasyfikuje je oraz 

kodyfikuje relacje zachodzące między różnymi ich kategoriami, składnikami, własnościami, 

etc. (Ariadnę Genomics, 2005).

Obszarem kształtowania koncepcji nowych, zaawansowanych systemów organizacji 

wiedzy przeznaczonych do porządkowania, identyfikowania i selekcjonowania sieciowych 

zasobów informacyjnych jest właśnie wspomniany projekt Semantycznego Weba. Bogate 

archiwum tych działań zawiera witryna prowadzona przez W3C (World Wide Web 

Consortium; (http://www.w3.org/2001/sw/).

Według pierwotnego pomysłu Tima Bernersa-Lee, system WWW miał być globalną 

siecią komputerową zawierającą dane w formie, którą mogą automatycznie interpretować 

komputery, albo też w formie, z której można automatycznie przeprowadzić konwersję na 

zapis komputerowo interpretowalny. Przez interpretację rozumie się tu automatyczną 

identyfikację zawartości informacyjnej danych, czyli znaczenia (treści) zapisów

http://www.w3.org/2001/sw/


przechowywanych w formie cyfrowej. Zdaniem sceptyków, jeśli w ogóle realizacja takiej 

wizji globalnej sieci jest możliwa, to należy do odległej przyszłości. Optymiści, obserwując 

postęp w projektowaniu i implementacji kolejnych narzędzi Semantycznego Weba twierdzą, 

że powinien być on postrzegany jako logiczna konsekwencja obecnego Weba, która już dziś 

stopniowo się urzeczywistnia.

W oryginalnej koncepcji T. Bernersa-Lee można wyróżnić dwie części realizacji 

globalnej sieci informacyjnej. Pierwszą stanowi przekształcenie jej w medium zapewniające 

skuteczne współdziałanie. Druga część to przekształcenie jego zawartości w dane zrozumiałe 

dla maszyn, a zatem przetwarzalne komputerowo. Już wstępny pomysł Bernersa-Lee zakładał 

więc znacznie więcej niż wyszukiwanie stron HTML z serwerów sieci. Na często 

przywoływanym schemacie pierwotnej koncepcji Weba, opracowanym w 1989 r. dla CERN, 

widoczna jest specyfikacja związków między rozproszonymi w sieci informacjami. Są tam 

takie relacje, jak: „zawiera”, „opisuje”, „napisał”, „odnosi się do”, „na przykład”. Kolekcje 

dokumentów współpracujących ze sobą organizacji porządkują współwykorzystywane 

systemy hierarchiczne (zob. Berners-Lee, 1989). W rzeczywistości tego typu relacje między 

różnymi elementami zasobów sieci nie są obecnie zarejestrowane, a wspólne narzędzia są 

dopiero stopniowo rozwijane. Coraz szerzej stosowaną technologią, która służy identyfikacji i 

zapisaniu związków między informacjami jest RDF -  Resource Description Framework. 

Warto jednak odnotować, że już oryginalna wersja Weba obejmowała ideę dodatkowych 

metadanych tworzonych ponad i poza tym, co wykorzystywane jest we współczesnym Webie. 

To właśnie te dodatkowe metadane są podstawowym narzędziem organizacji wiedzy w 

Internecie, które warunkuje przetwarzanie zawartej w nim wiedzy przez komputery.

Idea rozproszonego współwykorzystywania i komputerowej interpretowalności 

danych wymaga, aby identyfikujące je metadane były niezależne od programów, które je 

wykorzystują. Warunkiem komputerowej interpretacji danych jest tworzenie „danych 

inteligentnych”, czy też „samosterowalnych” (ang. smarter data). Na kolejnych poziomach 

złożoności służyć mają temu takie narzędzia, jak: XML, RDF, taksonomie i ontologie 

formalne (Daconta i in., 2003, s. 3). Dwa pierwsze standaryzują zapis charakterystyk zasobów 

informacyjnych - niezależnie od dziedziny zastosowań. Taksonomie i ontologie formalne są 

systemami organizacji wiedzy, zapewniającymi kodyfikację pojęć zapisanych w 

różnorodnych dokumentach oraz zachodzących między nimi relacji, które stanowią podstawę 

obliczeń logicznych i automatycznego wnioskowania. W projekcie Semantycznego Weba 

oczywiście i one budowane są w sposób znormalizowany, co warunkuje komunikację między 

korzystającymi z nich programami.



3. ZAKRES TERMINU SYSTEM ORGANIZACJI WIEDZY

Według przytoczonej we wstępie definicji Networked Knowledge Organization 

Systems Working Group, termin system organizacji wiedzy (SOW) oznacza różnego rodzaju 

schematy porządkowania informacji ułatwiające zarządzanie wiedzą (Witten et al., eds., 

1998). Nazwa ta obejmuje więc zestaw narzędzi bardzo różnych, wywodzących się z różnych 

tradycji działalności praktycznej i przystosowanych do stosowania w różnych środowiskach 

technicznych.

Systemy organizacji wiedzy wykorzystywane w określonej sytuacji mogą odwoływać 

się do tradycji bibliotecznej, jak np. znane klasyfikacje, odpowiadające zakresowi 

tematycznemu kolekcji, własnościom składających się na nią materiałów i potrzebom 

założonego typu użytkowników. Liczne przykłady pokazują, że rolę SOW organizujących 

zasoby bibliotek cyfrowych skutecznie pełnią takie systemy klasyfikacyjne, jak: Klasyfikacja 

Dziesiętna Deweya, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna i Klasyfikacja Biblioteki Kongresu, 

a także: SAB Classification (Klassifikationssytem for Svenska bibliotek), duńska MOS Class, 

ACM Computing Classification System, Chinese Library Classification, Nederlandse 

Basisclassificatie, Mathematical Subject Classification, INSPEC Thesaurus, AVEL 

Thesaurus (por. Sosińska-Kalata, 2002, s. 221-225; Zeng, 2003). Bywa, że projektanci 

bibliotek cyfrowych sięgają do metod organizacji działalności komercyjnej, takich jak 

schematy kategoryzacyjne portali Yahoo i Excite lub internetowej księgarni Amazon. 

Systemy organizacji wiedzy są też tworzone lokalnie, odpowiednio do specyficznych, zwykle 

wąskich, specjalistycznych potrzeb określonej spcrfeczności użytkowników. Jeśli 

organizowane zasoby informacyjne mają służyć szerokiej publiczności, najkorzystniejsze jest 

stosowanie takich SOW, które albo są tej publiczności znane z innych popularnych 

zastosowań, albo z których korzystanie nie wymaga od użytkownika specjalnej wiedzy i 

dodatkowego wysiłku. Dostosowane do specyficznych potrzeb lokalne systemy organizacji 

wiedzy dominują wśród narzędzi stosowanych do organizowania cyfrowych zasobów 

intranetów wspierających zarządzanie wiedzą w rozmaitych instytucjach i organizacjach.

System organizacji wiedzy może być wykorzystywany do tworzenia rekordów 

metadanych dla każdego elementu zasobu informacyjnego i wyrażany za pomocą 

metaznaczników, przechowywanych razem z obiektami przez nie opisanymi. SOW może też 

być przechowywany niezależnie od cyfrowych zasobów informacyjnych, stanowiąc część 

mechanizmu dostępu do nich. Bez względu jednak na sposób wykorzystywania, pochodzenie



i rodzaj, każdy system organizacji wiedzy ma zawsze to samo zadanie: organizować treść 

(zawartość) zasobów informacyjnych i dzięki temu umożliwiać identyfikację i selekcję 

informacji relewantnych do pytań i potrzeb wyszukujących.

W bibliotekach, archiwach i muzeach cyfrowych oraz w korporacyjnych bazach 

wiedzy systemy organizacji wiedzy używane są do organizowania materiałów w celu ich 

wyszukiwania i zarządzania ich kolekcją. SOW służy jako pomost między potrzebą 

informacyjną użytkownika i materiałem w kolekcji. Za jego pomocą użytkownik może 

zidentyfikować interesujący go obiekt wcześniej nie mając o nim wystarczających danych. 

Czy to poprzez przeglądanie, czy bezpośrednie przeszukiwanie, czy poprzez tematy na 

stronach internetowych, czy za pomocą wyszukiwarki, SOW kieruje użytkownikiem w jego 

procesie odkrywania wiedzy. SOW pozwala też organizować informację stanowiącą wynik 

poszukiwań, odpowiednio do jej zakresu i przedmiotu.

Decyzja o wyborze systemu organizacji wiedzy ma zasadnicze znaczenie dla realizacji 

koncepcji i rozwoju każdej biblioteki cyfrowej i każdego systemu zarządzania wiedzą. SOW 

musi być odpowiedni do zadań, jakie stawia się przed nimi i do charakteru zgromadzonej w 

nich informacji. Musi być też odpowiedni do założonego sposobu opracowania zasobów za 

pomocą metod automatycznego indeksowania albo za pomocą indeksowania intelektualnego, 

czyli prowadzonego przez klasyfikatorów i indeksatorów. Kwestią ważną jest również to, że 

SOW, którym w poszukiwaniach informacji mają posługiwać się ludzie, musi być dla nich 

zrozumiały i dostosowany do ich wiedzy i umiejętności wyszukiwania informacji. Ma im 

pomagać w przeglądaniu jej zasobów i ich przeszukiwaniu, a nie tworzyć bariery utrudniające 

to zadanie.

Jest oczywiste, że nie istnieje system organizacji wiedzy, który akceptowaliby 

wszyscy. Choć opracowanie jednego, powszechnie przyjętego systemu, byłoby może ze 

względów praktycznych korzystne, to jest mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek taki 

system powstał. SOW, jak wszystkie wytwory ludzkiego intelektu, są uwarunkowane kulturą, 

z której i dla potrzeb której wyrosły. Co jest istotne dla jednej kultury niekoniecznie musi być 

istotne dla innej. Stąd żyjemy w świecie wielości i różnorodności, i dotyczy to również 

sposobów organizowania wiedzy. Mimo tej różnorodności dla wszystkich systemów 

organizacji wiedzy wspólne jest to, że:

-  każdy jest emanacją pewnego określonego sposobu patrzenia na rzeczywistość, który 

implikuje sposób patrzenia na organizowany zasób informacji i jego elementy;

-  każdy jest uporządkowanym zbiorem wyrażeń reprezentujących pojęcia, które 

składają się na tę projekcję rzeczywistości;



-  za pomocą różnych SOW ten sam obiekt (tekst, obraz, zapis dźwiękowy lub filmowy) 

może być w różny sposób scharakteryzowany, a zatem różne SOW mogą się wzajemnie 

uzupełniać;

-  swobodne i poprawne posługiwanie się każdym SOW przez człowieka posiadającego 

pewną wiedzę w dziedzinie poszukiwań wymaga zachowania wystarczającej jedności między 

pojęciem wyrażanym za pomocą SOW i obiektem, do którego pojęcie to się odnosi; osoba 

szukająca określonych materiałów używając SOW musi być w stanie powiązać zawartą w 

nim projekcję pojęć z własnym wyobrażeniem świata.

Zakres terminu można określić przez wyliczenie podporządkowanych mu terminów 

węższych. Innymi słowy, rodzaj definiować można przez wyliczenie należących do niego 

gatunków. Zabieg taki w odniesieniu do terminu systemy organizacji wiedzy wymaga jednak 

dodatkowych wyjaśnień. Na wstępie zasygnalizowany został problem niejednorodnego 

stosowania nazw różnych typów systemów organizacji wiedzy przez różne środowiska 

zajmujące się tą problematyką. Jest to problem dotyczący zarówno terminologii polskiej, jak i 

w innych językach. Nazwy różnych rodzajów SOW mają wprawdzie swoje definicje, 

niekiedy wprowadzane nawet za pomocą szczegółowych norm, nie są to jednak definicje 

ogólnie przyjęte, a autorzy wielu z nich zdają się po postu nie wiedzieć, że wprowadzany 

przez nich termin ma już znaczenie wcześniej przypisane w innych dyscyplinach. Odrębną 

kwestią jest to, że w wyniku coraz szerszego i coraz bardziej różnorodnego zastosowania 

przede wszystkim w środowisku cyfrowym, obiekty desygnowane przez te terminy podlegają 

dużym zmianom.

Reakcją na narastający chaos terminologiczny w nazewnictwie współczesnych SOW 

było zorganizowanie w 1999 r. specjalnego seminarium amerykańskiego National 

Information Standards Organization (NISO), na którym rozważano zakres tego problemu i 

możliwości jego rozwiązania (NISO, 1999). W lutym 2003 r. NISO przeprowadziła analizę 

stosowania w praktyce najważniejszej dla konstruktorów SOW normy Z39.19-1993 (R.1998) 

Guidelines for the Construction, Format, and Management o f Monolingual Thesauri. Jak 

wynika z tytułu, odnosi się ona do budowy tezaurusów i to w tradycyjnym znaczeniu, 

przyjętym w działalności dokumentacyjnej. Nie istnieją jednak krajowe ani międzynarodowe 

standardy budowy SOW innego typu.

Na podstawie ankiety stwierdzono, że norma Z39.19-1993 w wersji zrewidowanej w 

1998 r. w dużym stopniu nie spełnia oczekiwań twórców systemów organizacji wiedzy w 

serwisach elektronicznych. Respondenci zwracali uwagę na konieczność przystosowania 

normy do potrzeb tworzenia tezaurusów online i taksonomii, wyznaczających systematykę



terminów gromadzonych w tezaurusach. Podkreślali też potrzebę uwzględnienia w tej normie 

takich standardów, jak: Dublin Core (Z39.85), normy wielojęzyczne, brytyjska i 

międzynarodowa norma budowy tezaurusów jedno- i wielojęzycznych (BSI 5723, ISO 2788, 

ISO 5964), standardy dotyczące XFML i XML, a także ustalenia przyjmowane w projekcie 

Semantycznego Weba (ANSI/NISO, 2003).

Wiele z postulatów zgłoszonych na seminarium w 1999 r. oraz zgromadzonych w 

badaniu z lutego 2003 r. wykorzystano przygotowując rewizję normy Z39.19-2003. Nadal 

jednak odczuwana jest potrzeba pełniejszego uporządkowania terminologii i reguł tworzenia 

przede wszystkim systemów organizacji wiedzy w środowisku sieciowym. Wychodząc z 

założenia, że tworzenie i stosowanie narzędzi wyszukiwania i przeglądania informacji nie jest 

już dziś domeną wyłącznie bibliotekarzy, indeksatorów i innych specjalistów informacji, lecz 

stało się obszarem działań specjalistów różnych dziedzin i zawodów oraz służy rozmaitym 

celom szczegółowym, NISO podjęło prace nad tzw. „nową normą tezaurusową”. Kolejna 

rewizja normy Z39.19-2003 ma dostosować zalecenia budowy SOW do potrzeb twórców 

internetowych i intranetowych stron WWW, baz danych i serwisów informacyjnych. Nowy 

standard ma też uregulować zasady tworzenia systemów metadanych ułatwiających 

wyszukiwanie informacji niespecjalistom (NISO, 2005).

4. TYPY SYSTEMÓW ORGANIZACJI WIEDZY

Wszystkie systemy organizacji wiedzy są uporządkowanymi zbiorami wyrażeń 

reprezentujących pojęcia, które składają się na pewną semantyczną wiedzę dziedzinową. 

Zakres tej wiedzy wyznacza zakres tematyczny porządkowanych zasobów informacji. 

Podstawą rozróżnienia typów SOW, zarówno stosowanych w środowisku tradycyjnych 

zbiorów dokumentów, jak i w środowisku sieciowych zasobów informacyjnych, może być 

stopień i sposób uporządkowania tych wyrażeń, czyli przyjęta metoda strukturyzacji wiedzy 

dziedzinowej. O sposobie uporządkowania wiedzy wyrażonym w strukturze SOW decyduje 

zakres wykorzystania trzech podstawowych narzędzi: porządku formalnego oraz podziału 

dyscyplinarnego lub kategorialnego. O stopniu strukturyzacji wiedzy decyduje natomiast 

zakres identyfikacji i reprezentacji relacji, zachodzących między pojęciami reprezentowanymi 

przez wyrażenia zgromadzone w SOW (por. Sosińska-Kalata, 1999, s. 127-173).

W piśmiennictwie dotyczącym porządkowania cyfrowych zasobów informacyjnych 

spotyka się rozróżnienie dwóch głównych typów systemów organizacji wiedzy: dokładnych 

schematów organizacyjnych i niejednoznacznych schematów organizacyjnych (Rosenfeld i 

Morville, 2003, s. 77). Generalnie odpowiada ono znanemu z teorii i metodologii



opracowania rzeczowego podziałowi na systemy stanowiące podstawę alfabetycznych 

układów klasowych i przedmiotowych oraz logicznych układów działowych i 

systematycznych.

Schematy dokładne operują formalnymi metodami porządkowania wyrażeń 

reprezentujących wyodrębnione, zwykle szczegółowe, tematy lub pojęcia. Każde z tych 

wyrażeń wyznacza klasę z założenia jednoznacznie identyfikującą określone obiekty lub 

określoną treść, a zakres każdej takiej klasy jest rozłączny wobec zakresu klas pozostałych. 

Najczęściej podstawą porządkowania jest układ alfabetyczny, rzadziej -  chronologiczny lub 

geograficzny. Tego typu SOW zapewniają szybkie i łatwe odnajdywanie informacji za 

pomocą znanych użytkownikowi nazw interesujących go obiektów, np.: nazwisk 

pracowników pewnej organizacji, nazw towarów lub tytułów dokumentów zgromadzonych w 

bibliotece cyfrowej. Podobnie jak biblioteczne katalogi przedmiotowe, dokładne schematy 

organizacyjne nie umożliwiają jednak całościowego wglądu w zawartość zasobów 

informacyjnych zorganizowanych za ich pomocą. Wyszczególniając informację o obiektach 

jednostkowych nie zapewniająjej generalizacji.

Do niejednoznacznych schematów organizacyjnych zalicza się SOW, które dzielą 

informacje na grupy tematyczne (klasy, kategorie) uporządkowane na podstawie kryteriów 

semantycznych (logicznych). Należą do nich różne odmiany struktur hierarchicznych, w 

których klasy reprezentowane są przez wyrażenia naturalne. Większość tych wyrażeń cechuje 

niejednoznaczność, toteż sposób hierarchizacji wyodrębnionych klas zwykle odwołuje się do 

jednej, arbitralnie przyjętej interpretacji reprezentującego ją  wyrażenia, albo też -  częściej -  

dąży do objęcia systematyzacją wielu lub wszystkich jego interpretacji. Używając słów jako 

etykiet kategorii tematycznych ryzykuje się, że różni użytkownicy mogą je różnie rozmieć. 

Odrębną kwestią jest wybór kryteriów porządkowania, implikujący określoną interpretację 

porządkowanych wyrażeń, która nie zawsze konweniuje z interpretacją znaną lub 

preferowaną przez użytkownika. W rezultacie w oczach użytkowników niejednoznaczny 

może stać się cały układ hierarchiczny. Stąd też wśród tego rodzaju SOW dominuje dążenie 

do wieloaspektowej organizacji polihierarchicznej. Niejednoznaczne schematy organizacyjne 

mają zapewnić wgląd w całą zawartość organizowanych zasobów informacyjnych i poprzez 

jej przeglądanie umożliwić odnalezienie informacji, której użytkownik nie potrafi wcześniej 

precyzyjnie zdefiniować.

Podział SOW według zakresu odwzorowania relacji zachodzących między 

kodyfikowanymi w nich pojęciami zdaje się być najbliższy powszechnej intuicji. W wielu 

bowiem opracowaniach, w których omawia się możliwe do zastosowania metody



organizowania wiedzy w bibliotekach cyfrowych albo korporacyjnych systemach zarządzania 

wiedzą, najczęściej wskazuje się trzy grupy narzędzi: wykazy słownictwa, struktury 

hierarchiczne oraz tezaurusy (por. Hodge, 2000; Rosenfeld i Morville, 2003).

Generalny podział struktur relacyjnych określających modele organizacji wiedzy za 

podstawę przyjmuje kryterium liczby relacji wykorzystanych w projekcji organizacji wiedzy 

oraz kryterium sposobu wykorzystania związków hierarchicznych w projekcji organizacji 

wiedzy. Ze względu na pierwsze kryterium wyodrębnia się modele monorelacyjne i 

polirelacyjne; ze względu na drugie -  modele ahierarchiczne, monohierarchiczne i 

polihierachiczne. Dokładniejszą analizę sieciowych SOW umożliwi wprowadzenie 

dodatkowego kryterium stopnia wykorzystania niehierarchicznych związków semantycznych.

Najprostszy model organizacyjny reprezentują SOW w postaci tzw. list terminów, w 

których relacyjna struktura pojęć wyrażanych przez zgromadzone słownictwo w ogóle nie jest 

explicite prezentowana lub zredukowana jest do projekcji grup synonimicznych, czyli 

związku równoważnościowego. W niektórych z nich związki znaczeniowe między 

poszczególnymi wyrażeniami można ustalić na postawie zawartości definicji objaśniających, 

które towarzyszą wyrażeniom, nie umożliwiają one jednak bezpośredniej projekcji systemu 

pojęciowego dziedziny czy sortowania słownictwa według kryteriów semantycznych. 

Ponieważ wszystkie wyrażenia zawarte na listach terminów z punktu widzenia projekcji 

organizacji wiedzy uznać można za współrzędne, listy terminów realizują model 

monorelacyjny i ahierarchiczny.

Modelem bardziej złożonym są struktury hierarchiczne, w których terminy lub 

symbole i reprezentowane przez nie pojęcia łączone są w wielopoziomowe gniazda 

tematyczne. Głównym związkiem pojęciowym, który konstytuuje projekcję organizacji 

wiedzy jest tu związek hierarchiczny. Jeśli wszystkie pojęcia uporządkowane są w jednym 

drzewiastym układzie hierarchicznym, projekcja struktury wiedzy przyjmuje postać 

klasyfikacji monohierarchicznej. Jeśli uwzględnia się więcej niż jeden układ hierarchiczny, to 

projekcja struktury wiedzy ma formę polihierarchii. Warto zauważyć, że pojęcie 

polihierarchii nie jest jednolicie interpretowane. W rozumieniu klasycznym, związanym z 

teorią klasyfikacji piśmiennictwa, polihierarchia oznacza organizację elementów uniwersum 

w więcej niż jednym drzewie hierarchicznym, co jednak nie musi implikować wielokrotnego 

przyporządkowywania pojęć szczegółowych różnym pojęciom nadrzędnym, czyli tzw. 

polipozycyjności. W odniesieniu do sieciowych SOW, zwłaszcza systemów 

kategoryzacyjnych i taksonomii porządkujących stosunkowo złożone grupy tematyczne, 

najczęściej poli hierarchią nazywa się właśnie to wielokrotne przyporządkowanie



poszczególnych gmp węższych zagadnieniom o szerszym zakresie, stanowiące konsekwencję 

akceptowania „krzyżowych” zależności hierarchicznych.

Najbardziej złożony model realizują takie systemy organizacji wiedzy, w których 

wyrażenia reprezentujące określone pojęcia powiązane są różnymi typami związków, nie 

tylko hierarchicznymi, ale także mniej lub bardziej bogatym zestawem innych relacji 

asocjacyjnych. Do grupy tej należą więc takie zbiory wyrażeń, które umożliwiają 

wieloaspektową nawigację po systemie terminologicznym poszczególnych dziedzin. Jak w 

pozostałych przypadkach, kłasa tego rodzaju SOW jest wewnętrznie zróżnicowana. W 

niektórych oznacza się różne rodzaje rełacji, ałe nie są one dokładnie specyfikowane. 

Systemy najbardziej złożone dążą do identyfikacji i dokładnej specyfikacji możłiwie 

wszystkich rodzajów pojęciowych powiązań, zapewniając każdemu reprezentowanemu 

pojęciu bogaty kontekst rełacyjny definiujący sposób jego interpretacji.

4.1. LISTY TERMINÓW

Najczęściej stosowanymi odmianami SOW, które określa się listami lub zbiorami 

słownictwa kontrolowanego, są kartoteki haseł wzorcowych (autorytarnych), tzw. głosariusze, 

słowniki i indeksy nazw geograficznych. Charakterystyczną cechą tych systemów organizacji 

wiedzy jest porządek formalny zgromadzonego słownictwa.

Najogólniej mówiąc, k a r t o t e k i  h a s e ł  w z o r c o w y c h  są listami 

terminów używanymi do kontroli nazw odnoszących się do tych samych desygnatów. 

Przykładami są nazwy państw, osób czy organizacji. Terminy odrzucone mogą być 

powiązane z terminami preferowanymi. W tego rodzaju SOW cechuje płytka organizacja i 

zwykłe prosta składnia. Uporządkowane są najczęściej alfabetycznie, rzadziej za pomocą 

płytkiego schematu klasyfikacyjnego. Niekiedy stosuje się tzw. ograniczoną hierarchizację, 

która umożliwia prostą nawigację, szczególnie wtedy, gdy kartoteka przeglądana jest 

manualnie albo jest bardzo duża. Najbardziej znanymi przykładami takich SOW są: Library 

of Congress Name Authority File, czy też Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych 

wykorzystywana przez polski katalog centralny NUKAT.

G l o s a r i u s z a m i  lub słownikami specjalistycznymi nazywa się listę terminów 

należących do wąskiej specjalności, zwykłe z ich definicjami. Terminy mogą pochodzić z 

pewnej dziedziny, albo z określonego dzieła czy zbioru dzieł określonego autora. Przykładami 

głosariuszy pierwszego rodzaju są Głosariusz Internetowego Serwisu Głównego Negocjatora 

opracowany w ramach programu „Zrozumieć negocjacje” (ISGN, 2003) albo Słownik serwisu



SearchEngines.pl, będący listą terminów dotyczących wyszukiwarek internetowych 

(SearchEngines, b.d.). Glosariuszem drugiego rodzaju jest np. słownik terminów 

Arystotelesowskich. Terminy zdefiniowane są tu przez określony kontekst dziedzinowy i w 

przypadku polisemów na ogół nie zawierają znaczeń spoza tego kontekstu.

Nazwę s ł o w n i k  odnosi się najczęściej do alfabetycznych wykazów wyrazów i 

fraz wraz z ich definicjami. W przypadku wyrażeń polisemicznych w słownikach podaje się 

definicje wszystkich ich znaczeń. Zwykle zakres tego typu SOW jest ogólniejszy niż zakres 

glosariuszy. Często zapewniają one także informacje o etymologii wyrażeń oraz ich 

wariantach ortograficznych i morfologicznych. W słownikach często wskazuje się też 

synonimy, a poprzez definicję objaśniającą znaczenie, również wyrażenia o znaczeniu 

pokrewnym. Słowniki nie umożliwiają jednak bezpośredniej prezentacji struktury 

hierarchicznej systemu leksykalnego ani pojęciowego grupowania wyrażeń. Dobrym 

przykładem takich narzędzi są serwisy Miriam-Webster Online (Miriam-Webser Online, 

2005) oraz Słownik języka polskiego PWN (PWN, 2004).

I n d e k s y  g e o g r a f i c z n e  są wykazami nazw jednostek geograficznych, np. 

miejscowości, rzek, jezior etc. Tradycyjne indeksy tego typu publikuje się w formie książek 

lub jako indeksy w atlasach geograficznych. W wykazach takich nazwy uzupełniane bywają 

informacją o typie jednostki geograficznej, do której należy desygnowany przez nie obiekt, 

np. rzeka lub miasto. Przykładem tego rodzaju listy jest GNIS US Geographic Names System 

(USGS, 2004). Znacznie rozszerzoną wersją indeksu geograficznego są wykazy nazw 

geograficznych polskiej Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych (KSNG), które poza 

nazwami państw świata i ich stolic obejmują też nazwy ich mieszkańców (KSNG, 2003).

4.2. KLASYFIKACJE, KATEGORYZACJE I TAKSONOMIE

Drugą grupę systemów organizacji charakteryzuje cecha bezpośredniego oznaczania 

związków hierarchicznych między pojęciami reprezentowanymi przez terminy lub symbole 

klasyfikacyjne. Związkom tym podporządkowana jest projekcja struktury wiedzy i 

zapewniają one systematyczne przeglądanie zawartości zasobów informacyjnych. Na 

oznaczenie tego typu SOW w piśmiennictwie używa się nazw klasyfikacja, kategoryzacja i 

taksonomia, często operując nimi zamiennie. Choć z teoretycznego punktu widzenia można w 

sposób jednoznaczny rozróżnić zakres tych trzech nazw (por. Sosińska-Kalata, 2002, s. 21- 

26), to w praktyce różnice te nie są ostro identyfikowane. Za najważniejszą i konstytutywną 

własność wszystkich SOW zaliczanych do tej grupy uważa się organizowanie pojęć w



szerszych grupach tematycznych, które poddawane są najczęściej wielostopniowym 

podziałom, segmentującym zasoby informacyjne na coraz węższe klasy.

Niektóre spośród tych systemów mają postać hierarchicznego uporządkowania pojęć 

lub grup tematycznych reprezentowanych przez symbole numeryczne, alfabetyczne lub 

alfanumeryczne. Struktura tych symboli wskazuje zależności hierarchiczne między 

reprezentowanymi przez nie klasami. W takich przypadkach najczęściej mówi się o k 1 a sy- 

f i k a c j ach,  jakkolwiek wiele tego typu SOW nie spełnia i dla sprawnego funkcjonowania 

nie musi spełniać wymagań klasyfikacji w sensie logicznym. Schematy klasyfikacyjne mają 

w praktyce bardzo zróżnicowaną strukturę, od prostych układów monohierarchicznych do 

złożonych i wieloaspektowych polihierarchii, wykorzystujących równolegle podział pojęć 

(tematów) na kategorie i klasy dyscyplinarne. Charakterystyczną cechą tego typu SOW jest 

tzw. podział aspektowy -  pojęcia szczegółowe podporządkowane są klasom nadrzędnym 

wyodrębnianym na podstawie pewnego aspektu generalizacji, a zatem klasy najogólniejsze 

identyfikują sposób ujęcia zagadnień szczegółowych. Każdy taki sposób ujęcia może 

prowadzić do utworzenia odrębnej hierarchii. Tradycyjnie najczęściej stosowanym aspektem 

porządkowania jest kwalifikacja dziedzinowa lub zagadnieniowa. Aspektem organizacji pojęć 

szczegółowych może być też ich przynależność kategorialna. Najbardziej reprezentatywnymi 

przykładami SOW tego typu są dobrze znane w bibliotekarstwie, ale też szeroko stosowane w 

środowisku sieciowym, tradycyjne klasyfikacje biblioteczno-bibliograficzne i 

dokumentacyjne, takie jak Klasyfikacja Biblioteki Kongresu, Klasyfikacja Dziesiętna Deweya 

i Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, tematologiczna Broad System of Ordering (BSO), a 

także specjalistyczne klasyfikacje jak Mathematical Subject Classification lub ICONCLASS. 

We wszystkich SOW tego rodzaju relacje hierarchiczne tworzą szkielet strukturyzacji wiedzy, 

nie jest w nich jednak identyfikowany typ hierarchicznych powiązań, nie specyfikuje się też 

innych związków semantycznych między pojęciami reprezentowanymi przez symbole. Coraz 

częściej możliwość nawigacji po takich systemach zapewniana jest za pomocą wyrażeń 

naturalnych, z pominięciem sztucznych symboli, operowanie którymi użytkownikom 

nieprzygotowanym zwykle sprawia trudność. Doskonałym przykładem takiego właśnie 

wykorzystania tradycyjnej Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya jest brytyjski serwis BUBL LINK 

(http://bubl.ac.uk/link/index.html).

Do systemów hierarchicznych zaliczymy też p o d z i a ł  z a  p o m o c ą  h a s e ł  

p r z e d m i o t o w y c h ,  które pozwalają wyodrębniać zwykle dość szczegółowe kategorie 

tematyczne, szeregując je następnie na podstawie porządku alfabetycznego. Zaznaczyć trzeba, 

że struktura takiego podziału jest na ogół znacznie płytsza niż struktura klasyfikacji

http://bubl.ac.uk/link/index.html


aspektowej. Wykazy haseł przedmiotowych nie zapewniają projekcji hierarchicznej 

organizacji pojęć reprezentowanych przez hasła (tematy i okreśłniki), jakkołwiek informacje 

o związkach hierarchicznych zamieszczane są w nich w artykułach przedmiotowych. Same 

takie wykazy należałoby zatem zaliczyć do SOW pierwszego typu, czyli list terminów 

kontrolowanych. Jednak podział zasobów informacyjnych (dokumentów) za pomocą haseł 

przedmiotowych prowadzi do utworzenia struktury hierarchicznej, w której kłasy 

najogólniejsze reprezentowane są przez hasła najprostsze, identyfikujące przedmiot 

informacji. Podporządkowane im kłasy szczegółowe wyodrębniane są za pomocą 

określników wskazujących specyficzne aspekty rozważania danego przedmiotu. Okreśłniki 

dołączane do haseł generują więc hierarchiczny układ zagadnień szczegółowych związanych 

z przedmiotem rozważań reprezentowanym przez temat. Warto przypomnieć, że w 

tradycyjnej terminologii bibliotekarskiej tego typu systemy organizacji wiedzy w odróżnieniu 

od klasyfikacji aspektowych nazywane były klasyfikacjami przedmiotowymi, klasy 

najogólniejsze wyznaczane są tu bowiem przez identyfikację przedmiotu porządkowanej 

informacji, klasy szczegółowe natomiast na podstawie aspektów jego rozważania. Dobrze 

znanymi przykładami SOW tego rodzaju są Library of Congress Subject Headings (LCSH) 

czy kartoteka wzorcowych haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (SJHP BN).

Od pewnego czasu dużą popularnością cieszy się określenie k a t e g o r y z a c j  a, 

które zwykle stosuje się w odniesieniu do hierarchicznych układów nazw grup tematycznych. 

Pod tym względem kategoryzacja podobna jest więc do podziału za pomocą haseł 

przedmiotowych, różni je jednak to, że kategorie podrzędne z reguły nie są w niej 

wyodrębniane za pomocą dodatkowych atrybutów lub aspektów, których nazwy dołączane 

byłyby do nazw kategorii nadrzędnych. Wyznaczają je najczęściej pojęcia bardziej 

szczegółowe, pozostające wobec kategorii nadrzędnej w pewnym związku hierarchicznym, 

np. Aktualności > Media > Prasa > Prasa tematyczna > Prasa kobieca. Kategorie nadrzędne 

mogą mieć charakter zarówno przedmiotowy jak i aspektowy (ujęciowy). De facto więc 

kategoryzacje stanowią pewnego typu klasyfikacje, zwykle tworzone indukcyjnie, w których 

klasy reprezentowane są przez nazwy naturalne.

Systemy kategoryzacyjne wykorzystywane są do zestawiania terminów w klasy o 

pewnej wspólnej cesze ogólnej. Sam termin kategoria, w sensie wywodzącym się od 

Arystotelesa, oznacza „orzecznik i orzeczenie” oraz „sposób orzekania” o dowolnym 

przedmiocie [por. Arystoteles, 2003, s. 34; Narecki, 2003, s.63]. Orzekanie to może 

przyjmować różne formy, bo o każdej rzeczy można powiedzieć, że jest czymś i że jest jakaś. 

Wyróżniony przez Stagirytę zestaw dziesięciu kategorii ogólnych, naczelnej kategorii



substancja oraz dziewięciu kategorii tzw. ogólnych przypadłości (przysługujące substancji: 

jakość, ilość, relacja, miejsce, czas, położenie, stan, czynność, doznawanie\ stanowi 

najbardziej znany wzorzec podziału kategorialnego tego, co o bycie można orzec, innymi 

słowy -  wszelkich pojęć, którymi człowiek posługuje się konceptualizując świat.

Kategoryzację uważa się za fundamentalny składnik działalności językowej. Pojęcie 

kategoria językowa jest rozumiane bardzo szeroko i w różnych znaczeniach. Najogólniej 

oznacza zbiór elementów pełniących tę samą funkcję w systemie językowym, a więc znaczy 

tyle, co klasa. W językoznawstwie kategoryzacja jest wykorzystywana na dwóch poziomach. 

Na poziomie pierwszym jest dla językoznawcy, jak i dla badacza każdej innej dyscypliny, 

instrumentem porządkującego opisu przedmiotu jego badań. Kategoryzowaniu podlegają więc 

język i jego elementy. Poziom drugi to analiza tego, jak za pomocą wyrażeń językowych 

kategoryzowane są elementy świata w nim opisywanego. Wyrazy, morfemy, struktury 

składniowe nie tylko same są kategoriami, ale także reprezentują kategorie fizycznie i 

zmysłowo odrębnych właściwości świata rzeczywistego (Taylor, 2001, s. 19-20). Na tym 

drugim poziomie kategoryzacja językowa jest projekcją pojęciowej organizacji wiedzy o 

świecie. W pewnym sensie tak również można patrzeć na nazywane kategoryzacjami 

systematyzujące układy hierarchiczne nazw grup tematycznych, stosowane w internetowych 

serwisach informacyjnych.

Bardziej lub mniej rozbudowane układy kategorii tematycznych należą dziś do 

najpopularniejszych metod oraganizacji różnego typu serwisów internetowych. Stosowane są 

zarówno w wielkich portalach o zakresie nieograniczonym, jak i w specjalistycznych 

wortalach lub korporacyjnych witrynach. Dobrze znany przykład to wzorcowy system 

kategorii portalu Yahoo oraz jego swoiste modyfikacje, takie jak kategoryzacja 

wykorzystywana w portalu Onet i jego katalogu WWW. Inne przykłady to schematy 

kategoryzacyjne internetowych księgarni, jak Amazon, Merlin lub ekonomiczna.pl, serwisów 

tematycznych, jak brytyjski ADAM zapewniający uporządkowany dostęp do sieciowych 

zasobów z zakresu sztuk pięknych i architektury (http://adam.ac.uk/). Stopień rozbudowy tych 

schematów waha się od kilku do kilkunastu poziomów hierarchii, w zależności od wielkości 

serwisu i liczebności porządkowanych zasobów oraz od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy 

kategorii tematycznych. Normą jest alfabetyczne porządkowanie grup tematycznych na 

każdym szczeblu podziału, na ogół też zestaw kategorii najogólniejszych nie przekracza 

liczby kilkunastu. Charakterystyczna dla nich jest też polihierarchia rozumiana jako 

polipozycyjność. Te same grupy tematyczne, często wraz z całą dalszą rozbudową, 

powtarzane są w podziale różnych kategorii nadrzędnych, np. w katalogu WWW portalu Onet

http://adam.ac.uk/


kategoria prasa medyczna podporządkowana jest zarówno kategorii Prasa tematyczna (a 

poprzez nią kategoriom Aktualności > Media > Prasa > Prasa tematyczna), jak i kategorii 

Prasa naukowa (a poprzez nią kategorii Nauka). Podobnie jak w klasyfikacjach, również w 

strukturze systemów kategoryzacyjnych nie identyfikuje się rodzaju powiązań 

hierarchicznych, ani innego typu asocjacji.

Do hierarchicznych SOW należą również t a k s o n o m i e ,  w coraz szerszym 

zakresie wykorzystywane w projektowaniu obiektowym i systemach zarządzania wiedzą. 

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji i kategoryzacji, ich zadaniem jest grupowanie 

dowolnego typu obiektów na podstawie określonych atrybutów. W organizacji zasobów 

serwisów informacyjnych WWW, taksonomia (niekiedy zwana też hierarchią) stanowi 

podział zawartości serwisu na kategorie ogólne, z których wyodrębnia się następnie kategorie 

bardziej szczegółowe. W zaleceniach dla projektantów taksonomii zwraca się uwagę na to, że 

taksonomia powinna być najważniejszym instrumentem generalnej organizacji zasobów 

serwisu, który powinien zapewnić łatwość zorientowania się w jego zawartości i przeglądania 

jej. W zależności od stopnia rozbudowania serwisu i rodzaju jego użytkowników, powinna 

być ona jednak uzupełniona innymi schematami organizacyjnymi, takimi jak schemat 

powiązań hipertekstowych, zapewniający większą swobodę przeglądania, lub schemat 

bazodanowy, umożliwiający dokładne przeszukiwanie serwisu według określonych, 

reprezentowanych za pomocą metadanych, szczegółowych własności (Rosenfeld i Morville, 

2003, s.88-91).

Podobnie jak schematy kategoryzacyjne, taksonomie organizujące serwisy WWW 

mają zwykle strukturę polihierarchiczną. Niejednoznaczność kategorii tematycznych 

reprezentowanych nazwami naturalnymi skłania do zapewnienia użytkownikom różnych dróg 

dotarcia do poszukiwanej informacji. Ze względu na to, że taksonomia ma zapewnić łatwy 

wgląd w całą zawartość serwisu, kwestią istotną jest wyważenie proporcji między wielością 

powiązań polihierarchicznych i przejrzystością podziału. Nadmiar zależności krzyżowych 

prowadzi do rozmycia granic między wyodrębnionymi kategoriami tematycznymi, 

rygorystyczne ich ograniczenie może utrudnić dotarcie do kategorii tematycznej 

interpretowanej przez użytkownika inaczej niż przez projektanta taksonomii.

Ważnym aspektem projektowania taksonomii jest też wyważenie proporcji między jej 

szerokością i głębokością. Przez szerokość taksonomii rozumie się liczbę kategorii 

wyodrębnionych na jednym poziomie hierarchii, czyli to co w teorii klasyfikacji określa się 

jako długość szeregu klasyfikacyjnego. Głębokość taksonomii to liczba szczebli podziału 

kategorii, a więc to co w teorii klasyfikacji nazywa się długością łańcucha klasyfikacyjnego.



Taksonomie nadmiernie głębokie wymagają od użytkownika żmudnego przechodzenie przez 

szereg kolejnych poziomów podziału zanim ostatecznie odnajdzie poszukiwaną kategorię 

szczegółową. Z kolei taksonomie nadmiernie szerokie prowadzą do wyodrębnianie na jednym 

poziomie kategorii zbyt szczegółowych, rozpraszając informację i wymagając od 

użytkownika uważnej analizy i niekiedy przeglądania dużej liczby oferowanych opcji. 

Taksonomie głębokie są najczęściej strukturami wysmukłymi, czyli są równocześnie wąskie. 

Taksonomie szerokie na ogół są równocześnie hierarchiami płaskimi. Projektantom tego typu 

SOW zaleca się, aby szukając optymalnej szerokości i głębokości schematu kierowali się 

ludzkimi możliwościami poznawczymi i zdolnościami postrzegania. Generalnie przeważa 

dziś pogląd, że ograniczenia percepcji zawartości stron WWW wynikają z ograniczeń 

ludzkich możliwości wizualnego skanowania strony, a nie pojemności pamięci krótkotrwałej. 

Nie uważa się więc za konieczne przestrzegania zasady „siedem-plus-minus-dwa”, 

określającej pojemność pamięci krótkiej, akcentując jedynie potrzebę zwracania uwagi na 

niebezpieczeństwo dezorientowania lub rozpraszania uwagi użytkowników wprowadzaniem 

zbyt wielu możliwości wyboru. Mimo to na większości wysoko ocenianych stron WWW, w 

tym uważanej za wzorcową witryny Microsoftu (www.microsoft.com) liczba kategorii (klas 

tematycznych) wyróżnionych na stronie głównej nie przekracza 9. Zaleca się też grupowanie i 

strukturyzację informacji na poziomie strony oraz poddawanie przygotowywanego projektu 

taksonomii rygorystycznym testom użytkowników. Z kolei optymalną głębokość taksonomii 

ocenia się na podstawie badania zachowań wyszukiwawczych: wykazują one, że w 

większości przypadków użytkownicy zmuszeni do przechodzenia przez więcej niż 3-4 

poziomy podziału, porzucają dany serwis lub czują się co najmniej sfrustrowani.

4.3. LISTY RELACYJNE

Najbardziej złożone, ale też niejednorodne modele organizacyjne, zawiera klasa SOW 

nazwana ogólnie listami relacyjnymi. Należą do niej przede wszystkim tezaurusy, sieci 

semantyczne, tzw. mapy myśli i ontologie informatyczne.

T e z a u r u s y  w sensie najogólniejszym są słownikami pojęciowymi, w których 

znaczenie terminów opisywane jest za pomocą sieci ich semantycznych powiązań z innymi 

terminami. Klasycznym wzorem tego rodzaju słowników jest Tezaurus Marka Rogeta, do 

jego koncepcji nawiązują reguły budowy tezaurusów od ponad czterdziestu lat 

wykorzystywanych w działalności dokumentacyjnej.

http://www.microsoft.com


Zestaw relacji powszechnie wyrażanych w tezaurusach obejmuje związki 

hierarchiczne (hiperonimię i hiponimię), równoważnościowe (synonimię) oraz kojarzeniowe 

(asocjacji, pokrewieństwa semantycznego). Zgodnie z zaleceniami norm tezaurusowych, w 

strukturze artykułów słownikowych rełacje te oznaczane są wskaźnikami BT (broader term), 

NT (narrower term), U/UF (use / used for) i RT (rełated term). Według normy połskiej 

odpowiednikami tych oznaczeń są: SD (szerszy deskryptor), WD (węższy deskryptor), U/NU 

(używaj / nie używaj) i KD ( kojarzeniowy deskryoptor). W coraz częściej spotykanych 

tezaurusach, w których nie wykłucza się możłiwości operowania synonimami w 

wyszukiwaniu informacji, zamiast wskaźników U/lIF (U/NU) stosowany jest wskaźnik SY 

(synonym / synonim). Zarówno relacje hierarchiczne jak i asocjacyjne mogą być 

specyfikowane bardziej szczegółowo. Np. standard Z39.19 proponuje rozróżnienie związków 

BTG (broader term generic), BTI (broader term instance), BTP (broader term partitive), NTG 

(narrower term generic), NTI (narrower term instance), (NTP = narrower term partitive); 

anałogiczne rozróżnienia przewiduje też polska norma PN-92/N-09018. W wielu 

nowoczesnych tezaurusach wprowadza się również szczegółową specyfikację powiązań 

kojarzeniowych. Dobrym przykładem jest tezaurus Unified Medical Language System 

(UMLS) opracowany w amerykańskiej Nationał Library of Medicine. Zdefiniowano w nim 

ponad 40 rełacji, z których większość identyfikuje skojarzenia zachodzące między pojęciami 

współwystępującymi w różnego typu kontekstach.

Wiełe z tezaurusów wykorzystywanych w środowisku sieciowym to bardzo duże 

wykazy słownictwa, niektóre zawierają więcej niż 50 tysięcy terminów. Większość 

opracowano dła potrzeb szczegółowych dyscypłin i obszarów wiedzy. Przykłady to Aąuatic 

Sciences and Fisheries opracowany przez Food and Agricułturał Organization łub National 

Aeronautic and Space Administration (NASA) Thesaurus.

W obowiązujących obecnie normach tezaurusowych pojęcie tezaurusa definiowane 

jest wąsko, zgodnie z tradycyjnym ujęciem dokumentacyjnym. Jak wcześniej zaznaczono, 

zakres wykorzystywania tezaurusów w sieciowym środowisku informacyjnym ułega 

wyraźnemu poszerzeniu. Wiełe tworzonych obecnie tezaurusów nie spełnia wymagań norm 

tezaurusowych, wiełe budowanych jest wprost na wzór Tezaurusa Rogeta. Mimo często 

dałeko idących różnic i naruszania zasad standaryzacyjnych, wszystkie te narzędzia są jednak 

traktowane jako tezaurusy, a to impłikuje konieczność weryfikacji tradycyjnych definicji. 

Weryfikacja ta jest dziś w toku.

Rozwój s i e c i  s e m a n t y c z n y c h  wiąże się z badaniami nad komputerowym 

przetwarzaniem języka naturałnego. Tego typu systemy organizacji wiedzy służą do



porządkowania pojęć i terminów za pomocą struktury sieci powiązań, w których 

wykorzystuje się relacje znaczeniowe różnego typu. Pojęcia reprezentowane są przez węzły 

tych sieci, a relacje określają rodzaj połączenia między dwoma węzłami. Specyfikacja tych 

relacji jest znacznie dokładniejsza aniżeli ta, którą zapewniają struktury relacyjne 

prezentowane w tezaurusach. Obok takich związków jak rodzaj-gatunek i całość-część 

najczęściej oznaczane są w nich relacje przyczyna -  skutek, rodzic -  dziecko, obiekt -  

własność, etc.

Najczęściej wskazywanym SOW w formie sieci semantycznej jest WordNet 

opracowany w Princeton University. Jak twierdzą autorzy, konstrukcja tej sieci semantycznej 

inspirowana była najnowszymi teoriami psycholingwistycznymi, dotyczącymi metod 

porządkowania wiedzy o języku w pamięci człowieka. Sieć organizuje angielskie 

rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki w zbiory synonimów, a każdy taki zbiór 

reprezentuje węzeł pojęciowy. Powiązania relacyjne łączą grupy synonimów w rozbudowaną 

strukturę sieciową (WordNet, b.d.). Obecnie WordNet wykorzystuje wiele wyszukiwarek 

internetowych. Innym, ciekawym przykładem tego rodzaju SOW jest Mimida Multilingual 

Semantic Network, opracowana przez Maurice Gittens na podstawie słowników 28 języków 

etnicznych (Gittens, b.d.).

Do najnowszych rodzajów SOW należą tzw. m a p y  m y ś l i  (ang. think-maps). 

Narzędzia te projektowane są w celu ułatwienia wieloaspektowej organizacji i przeszukiwania 

zasobów informacji przechowywanych w intranetach lub dostępnych w Internecie. 

Technologia think-maps wykorzystuje ideę uczenia się poprzez tworzeni tzw. map umysłu 

(ang. mind-maps), czyli wielowymiarowych układów pojęć, które mają odwzorowywać 

naturalne procesy myślowe przebiegające w umyśle człowieka. Ze zbioru różnorodnych 

informacji tworzy się najczęściej drzewiasty układ tematów szczegółowych, składających się 

na strukturę bardziej złożonego zagadnienie, np. rozwiązywanego problemu. Think-maps są 

więc narzędziami przekształcającymi statyczny zbiór różnych informacji w dynamiczną 

strukturę prezentującą powiązania między poszczególnymi jego elementami. W systemach 

zarządzania wiedzą umożliwiają wyświetlanie na ekranie wybranych odpowiednio do potrzeb 

fragmentów zbioru informacyjnego w kontekście informacji z nimi powiązanych, co ma 

ułatwiać to wizualizację rozwiązywanych problemów. Przykładami oprogramowania 

służącego do tworzenia tego rodzaju narzędzi organizacji wiedzy korporacyjnej 

przechowywanej w intranetach jest MindManager X5 Pro (Mindjet, 2005), ConceptDraw 

MindMap (ConceptDraw, 2005) czy ThinkMap firmy ThinkMap, Inc. (ThinkMap, 2004b). 

Wykorzystując technologię think map ostatnia z tych firm przygotowała także produkt o



nazwie Visual Thesaurus, umożliwiający dynamiczną wizualizację struktur relacyjnych 

zapisanych w tezaurusach (ThinkMap, 2004a).

W ostatnich latach intensywnie rozwijają się badania nad SOW nazywanymi 

ontologiami l u b o n t o l o g i a m i  f o r m a l n y m i ,  przy czym znaczenie tej nazwy ciągle 

ewoluuje, co powoduje, że przez różnych autorów nie jest ona używana jednolicie. Jedną z 

najczęściej cytowanych definicji ontologii zaproponował Tom Gruber, według którego 

ontołogia jest specyfikacją pewnej konceptuałizacji. A zatem, ontołogia jest opisem 

(podobnie jak formałna specyfikacja pewnego programu komputerowego) pojęć i relacji, 

które mają być rozpoznawalne dla określonego inteligentnego programu komputerowego -  

agenta lub pewnego zespołu takich agentów (Gruber, ł993). W procesach wymiany 

informacji, współkorzystania i wiełokrotnego użycia wiedzy zawartej w zasobach sieciowych, 

ontołogie takie mają zapewnić spełnienie Quinowskiej zasady ontołogicznego zobowiązania.^ 

Oznacza to przyjęcie pewnej umowy, dotyczącej użycia okreśłonego słownictwa w sposób 

spójny (ałe niekoniecznie kompłetny) wobec teorii formałnie przedstawionej w okreśłonej 

ontołogii. Ontołogie wykorzystywane są przez intełigentne programy (programowych 

agentów) do interpretacji wiedzy zawartej w przechowywanych zasobach informacji 

cyfrowej.

Według Johna F. Sowy, przedmiotem ontołogii jest badanie kategorii rzeczy 

istniejących łub mogących istnieć w pewnej domenie. Rezułtatem takich badań jest pewien 

katałog typów rzeczy, co do których przyjęto, że istnieją w okreśłonej domenie D, 

rozpatrywanej z perspektywy osoby, która domenę tę opisuje w okreśłonym języku L. 

Katałog taki nazywa się ontołogią danej domeny. Wyodrębnione w ontołogii typy rzeczy 

reprezentowane są przez predykaty, sensy słów łub typy pojęć i rełacji wyrażanych w L, gdy 

L jest używane do omawiania tematów nałeżących do domeny D (Sowa, 2000). W takim 

zatem sensie ontołogia jest specyfikacją explicite pewnej konceptuałizacji. Nawiązując do 

pierwotnego rozumienia ontołogii w filozofii jako systematycznego objaśnienia tego co 

istnieje, w systemach sztucznej inteligencji przyjmuje się, że „istnieje” oznacza „może być 

reprezentowane”. Gdy wiedza pewnej domeny jest reprezentowana za pomocą 

deklaratywnego formalizmu, zbiór obiektów podlegających reprezentacji nazywany jest 

uniwersum dyskursu. Ten zbiór oraz opisywalne relacje zachodzące między jego elementami 

odwzorowane są w słownictwie, za pomocą którego program przetwarzania wiedzy

' Zasada zobowiązania ontołogicznego Willarda Quine’a głosi, że być to być wartością zmiennej związanej, a 
więc nie mówi, jakie rzeczy istnieją, ale jak nstalić, istnienia jakich rzeczy wymaga dana teoria. Są to rzeczy 
nałeżące do zakresów zmiermych, występniących w nałeżycie uporządkowanym przedstawieniu formałnym 
teorii (Błackbiun, ł994, s.269).



reprezentuje tę wiedzę. Stąd w odniesieniu do systemów sztucznej inteligencji ontologia 

opisywana jest przez definiowanie relacji między elementami tego słownictwa. Definicje te 

łączą nazwy jednostek należących do uniwersum dyskursu (np. klas, relacji, funkcji i innych 

obiektów) z czytelnymi dla człowieka tekstowymi opisami znaczenia ich nazw oraz 

formalnymi aksjomatami warunkującymi interpretację prawidłowego używania tych 

terminów. Z formalnego punktu widzenia, ontologia jest zatem prezentacją pewnej teorii 

logicznej.

J.F. Sowa rozróżnia dwa rodzaje ontologii: terminologiczne i formalne (Sowa, 2000). 

Ontologią terminologiczną nazywa zbiór słownictwa, którego znaczenie identyfikowane jest 

na podstawie sieci relacji semantycznych, a więc de facto terminologiczną sieć semantyczną 

taką jak wcześniej przytaczane sieci semantyczne WordNet i Mimida Multilingual Semantic 

NetWork lub japońska sieć EDR opracowana w Japan Electronic Dictionary Research Institute 

(http://www2.nict.go.jp/kk/e416/EDR/index.html). W ontologiach terminologicznych 

kategorie pojęciowe reprezentowane przez terminy nie muszą być w pełni wyspecyfikowane 

za pomocą aksjomatów i definicji. Ich specyfikacja oparta jest na identyfikacji relacji takich 

jak gatunek-rodzaj czy część-całość, które determinują względne miejsce kategorii w 

odniesieniu do innych pojęć. Dla większości dziedzin nauki, techniki, biznesu i prawa 

wypracowane zostały systemy terminologiczne czy nomenklatura, klasyfikujące i 

standaryzujące wyodrębnione w nich pojęcia. Aksjomatyzacja wszystkich tych pojęć w 

każdej dziedzinie jest zadaniem gigantycznym, ale podzbiory tej terminologii mogą być 

wykorzystane do zainicjowania ich formalizacji.

Ontologią formalną J.F. Sowa nazywa ontologię terminologiczną, której kategorie są 

rozróżnione za pomocą aksjomatów i definicji wyrażonych w pewnym języku logiki lub 

języku programowania, który może być przełożony na formuły logiczne. W ontologiach tego 

rodzaju specyfikacja obiektów uniwersum dyskursu jest z reguły znacznie bardziej precyzyjna 

i złożona, aniżeli odwzorowanie związków pojęciowych w sieciach semantycznych. Nie ma 

ograniczeń co do stopnia złożoności stosowanego języka logiki, w którym formułowane są 

aksjomaty i definicje. Ontologię formalne zwykle są mniejsze niż terminologiczne, ale ich 

aksjomaty i definicje zapewniają przeprowadzanie na podstawie systemu pojęciowego 

odwzorowanego w zgromadzonym i wyspecyfikowanym słownictwie bardziej złożonych 

procedur obłiczeniowych i wnioskowania. Aby zapewnić otwartość systemu ontologię 

reprezentacji wiedzy nie opierają się na wyznaczonej hierarchii kategorii lecz na pewnym 

schemacie ich cech dystynktywnych, na podstawie którego hierarchie generowane są 

automatycznie. Dla każdego szczegółowego zastosowania kategorie są więc definiowane

http://www2.nict.go.jp/kk/e416/EDR/index.html


przez selekcję odpowiedniego podzbioru rozróżnień. Dołączenie do zbioru rozróżnień 

podstawowych zbioru cech dystynktywnych wyodrębnionych z punktu widzenia określonego 

zastosowania umożliwia automatyczne wygenerowane nowej siatki pojęciowej. Przykładami 

ontologii formalnych są zespoły reguł i ram opracowane dla systemów ekspertowych oraz 

specyfikacje schematów baz danych wyrażone w SQL-u. Ontologie opisujące wiedzę w 

pewnej szczegółowej dziedzinie często wykorzystywane są w systemach odkrywania wiedzy 

(ang. data mining Systems) oraz w systemach zarządzania wiedzą.

5. ZAKOŃCZENIE

Różne pochodzenie, dziedziny i cele stosowania systemów organizacji wiedzy 

porządkujących i ułatwiających dostęp do informacji cyfrowej w środowisku sieciowym 

powoduje dużą proliferację oraz strukturalne i funkcjonalne zróżnicowanie tych narzędzi. Nie 

ulega jednak wątpliwości, że coraz powszechniejsza staje się świadomość potrzeby ich 

konstruowania i implementowania w sposób przemyślany i dobrze dostosowany do wymagań 

i potrzeb użytkowników systemów i serwisów informacyjnych.

W rozwoju SOW stosowanych w bibliotekach cyfrowych i systemach zarządzania 

wiedzą dostrzec można dwie tendencje. Pierwszą jest poszukiwanie narzędzi przyjaznych, 

łatwych w stosowaniu przez nieprzygotowanego użytkownika. Najczęściej prowadzi ono albo 

do upraszczania tradycyjnych, bibliotecznych i dokumentacyjnych systemów 

klasyfikacyjnych lub opracowania przedmiotowego, albo do tworzenia nowych, prostych 

kategoryzacji tematycznych. Złożoność współczesnych systemów rzeczowego opracowania 

zbiorów bibliotecznych jest wynikiem ich stopniowego dostosowywania do potrzeb takiego 

zorganizowania rozrastających się kolekcji i pogłębiającej się specjalizacji wiedzy, jakie 

gwarantuje możliwie precyzyjną selekcję dokumentów poszukiwanych przez użytkowników. 

Wiele bibliotek cyfrowych zawiera już obecnie bogate kolekcje, ale w większości 

przypadków są one nieporównywalnie mniejsze i mniej zróżnicowane niż zbiory 

tradycyjnych bibliotek średniej wielkości. Można przypuszczać, że w miarę powiększania się 

tych zasobów biblioteki cyfrowe będą jednak potrzebowały systemów organizacji wiedzy 

zapewniających większą selektywność niż oferowana przez proste podziały dziedzinowe lub 

kategoryzacje. Potrzeba SOW o dużej sile selekcyjnej widoczna jest też w systemach 

zarządzania wiedzą w organizacjach operujących wielkimi kolekcjami danych.



Drugi kierunek rozwoju SOW wskazują badania nad Semantycznym Webem, w 

którym organizację zawartości zasobów cyfrowych zapewnić mają rozbudowane ontologie 

formalne, wspierające procesy automatycznego wnioskowania oraz rozmaite procedury 

semantycznego przetwarzania zapisów informacji (ekstrahowania, streszczania, 

klasyfikowania, syntetyzowania, etc.). Na realizację tego ambitnego zamierzenia trzeba 

będzie zapewne jeszcze poczekać, już dziś jednak opracowane w jego ramach narzędzia 

znajdują zastosowanie w środowisku intranetów i w zaawansowanych bibliotekach 

cyfrowych. Od niedawna obserwować można też konwergencję badań nad zaawansowanymi 

bibliotecznymi SOW i narzędziami Semantycznego Weba. Przykładem takich działań jest 

analiza możliwości dostosowania Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya do wymagań projektu 

Semantycznego Weba (Miller, 2003).
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ONTOLOGIE.
PRÓBA UPORZĄDKOWANIA TERMINOLOGICZNEGO CHAOSU

Próbowano przedstawić wybrane kwestie metodologiczne dotyczące ontologii, ich budowy i 
oceny w kontekście wyszukiwania informacji. Omówiono wybrane, formalne i nieformalne 
definicje ontologii.

I. WSTĘP

Pojęcie ontologii wiąże się często z filozofią i oznacza dział filozofii, w którym rozważa 

się własności przedmiotów związane ze „sposobem istnienia” (jak np. istnienie rzeczy, 

istnienie własności; istnienie realne intencjonalne itd.) Klasę przedmiotów o tym samym 

„sposobie istnienia” nazywa się często kategorią ontologiczną. Wyróżnia się zatem kategorie 

rzeczy oraz kategorie własności. Systemy filozoficzne różnią się między sobą liczbą i 

rodzajem wyróżnianych przez siebie kategorii ontologicznych. Zwraca się także uwagę na 

związek między logiką a ontologią, który polega na tym, że kategoriom syntaktycznym 

zmiennych przyjmowanym w teorii logicznej przyporządkowane są odpowiednie kategorie 

ontologiczne w modelu semantycznym tej teorii {Mała Encyklopedia Logiki, 1970, s.l93). 

Przypomnijmy, że choć etymologia tego terminu sięga 1720 r {Merriam-Webster's Collegiate 

Dictionary, 1996), to jednak sama teoria jest znacznie starsza, bowiem wiąże się już z 

pracami Arystotelesa (IV p.n.e), a także Gottfrieda Leibniza, Immanuela Kanta, Bernarda 

Bolzano, Franza Brentano czy Kazimierza Twardowskiego lub Stanisława Leśniewskiego. 

Większość z nich traktuje jednak ontologię jako naukę stanowiącą o rodzajach i strukturach: 

obiektów, właściwości, zdarzeń, procesów, relacji i dziedzin rzeczywistości (Smith, 2004). 

My jednak będziemy traktowali ontologię jako dział inżynierii wiedzy. Wychodząc z 

założenia, że choć komunikacja między ludźmi jest jakimś punktem odniesienia, jesteśmy 

przekonani, że konieczne jest tworzenie autonomicznych systemów klasyfikacji i



kategoryzacji pojęć będących swojego rodzaju metajęzykiem. Z punktu widzenia inżynierii 

wiedzy podkreśla się fakt, że ontologie powinny być z równą łatwością przetwarzane przez 

człowieka jak i przez maszynę. (Bassara, 2004). Dokonane w niniejszej pracy przemyślenia są 

w dużej mierze kontynuacją prac autora (por. Gliński, 2004).

Obecnie głównym problemem sieci WWW jest to, że wiele procesorów tekstu tworząc 

dokumenty zajmuje się wyłącznie zagadnieniami syntaktycznymi i to w sposób połowiczny. 

Metainformacje zawarte w stworzonych dokumentach niewiele mają wspólnego ze 

znaczeniem występujących tam informacji. Zdaniem Laurenta (1999) katastrofą podejścia 

typu WYSIWYG (What you see is what you get. To co widzisz jest tym, co uzyskujesz) było 

to, "że zwykły zbiór tekstowy stał się znacznie łatwiej przetwarzalny przez programy 

komputerowe niż dowolny dokument zaawansowanego edytora tekstowego czy programu do 

składu tekstu. W praktyce slogan WYSIWYG obecnie przekształcany jest na WYSIAYG: 

What you see is all you get. {To co widzisz, jest wszystkim co możesz uzyskać). Tekst jest do 

tego stopnia przeładowany informacjami dotyczącymi sposobu jego formatowania, że 

zabrakło miejsca na semantykę czy pragmatykę. (....) Formatowanie jest tym aspektem 

znaku, dzięki któremu wygląda on znacznie ładniej, ale jest podejściem absolutnie nie 

trafionym, jeśli chodzi o fundamentalne zagadnienie znaczenia tekstu." ^

Andrzej Bassara (2004a) stwierdza, ze pomiędzy wieloma czynnikami wpływającymi 

na jednoznaczność przekazu dwa zasługują na szczególną uwagę, nazwijmy je umownie: 

kategoryzacją oraz hierarchizacją. To pierwsze oznacza zdolność przyporządkowania 

symbolu, który pojawia się w komunikacie (np. "książka Baśnie Andersena") jakiejś ściśle 

określonej grupie obiektów, posiadających określone cechy (klasa wszystkich książek, pojęcie 

książki). Zestaw tych abstrakcyjnych grup, którymi posługuje się każdy z nas, a które zostały 

wykształcone w procesie edukacji możemy określić jako wewnętrzny model pojmowania 

świata. John F. Sowa (2000) wykorzystuje pojęcie trójkąta znaczeniowego (ang. meaning 

triangle) do zobrazowania tego procesu (Rys. 1). Choć komunikacja ludzka nie jest 

doskonała, to staramy się by ten abstrakcyjny model świata, jaki posiadamy stał się 

„sformalizowanym, samodzielnym bytem” i by mógł stanowić punkt odniesienia dla 

odpowiednich stron przekazu, stając się odpowiednim metajęzykiem.

' Tekst przytoczony na podstawie artyknłn J.F. Sowy (2000).



Rys. 1 "Trójkąt znaczeniowy" przedmiot-pojęcie -  znak [na podstawie: Sowa, 2003]

2. DEFINICJE ONTOLOGII

Tom Gruber, który raczej dystansuje się od zaznaczonego we wstępie filozoficznego 

znaczenia terminu, definiuje ontologię jako wyraźną specyfikację konceptualizacji. Nie 

podaje jednak czym jest owa konceptualizacja. Aby lepiej zrozumieć kwestie ontologii jako 

związanej z inżynierią wiedzy pamiętajmy, że głównym jej celem jest dzielenie się wiedzą 

dziedzinową tak, aby była ona zrozumiała zarówno przez ludzi jak i maszyny.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej kwestii konceptualizacji tak mocno zaznaczanej w 

większości opracowań. Posłużymy się w tym celu „światem książek” (Rys. 2) 

zainspirowanym przemyśleniami Nicola Guarina (1997).



"ŚWIAT KSIĄŻEK"

KONCEPTUALIZACJA

Obiekty:
Ksiązka(xy. x jest książką 
Relacje:
Nad(x,yy. x jest nad y 
Pod(x,yy. X jest pod y 
Spód(xy. X jest na spodzie 
Góra(xy.x nie ma nie nad

Książka(a.)
Książka(h)
Nad{a.,h)

W  W

Rys. 2 Konceptualizacja (ontologia) „Świat książek”

Według autora możliwa konceptualizacja „świata książek” pokazanego na Rys. 2 może 

przybrać postać zbioru uporządkowanego, składającego się z ze zbiorów obiektów oraz relacji 

(binarnych i unarnych):

<{a, b, c, d, e), { }>

Wykorzystując logikę predykatów pierwszego rzędu spróbujmy dokonać wstępnego 

zapisu:

Obiekty

Pięć obiektów tego samego typu; oznaczone są jako a, b, c, d, e.

Książka(x) czytamy: x jest książką; podstawiając za zmienną x nazwy książek 

mamy: Książka(a), Książka(b), Książka(c), Książka(d), Książka(e).

Relacje

binarne:
Nad(x,y): x jest nad y 

Pod(x,y): x jest pod y 

unarne:
Spód(x): X jest na spodzie 

Góra(x):x jest na górze



Na Rys. 3 widać inny układ książek. N. Guarino zadaje pytanie, „czy zmieniając układ 

książek zmienia się znaczenie terminów (Nad, Pod, Spód, Góra)”. Oczywiście, że nie. 

Zmienił się bowiem jedynie stan rzeczy . Znaczenie terminu "Nad" w obu przypadkach (Rys. 

2, Rys. 3) jest takie samo, mimo że klocki te zmieniły swoje położenie. Cytując Guarino, 

możemy stwierdzić, że konceptualizacja jest zbiorem nieformalnych reguł, które w jakiś 

sposób ograniczają przedstawiany przez nas wycinek rzeczywistości, a które mogą być 

wykorzystane przez ludzi lub komputery w celu określenia odpowiednich obiektów i relacji; 

reguł, które mówią nam, czy dana książka jest nad innym czy nie, i to niezależnie od 

aktualnego stanu rzeczy.

N. Guarino (1995, 1997, 1998) badając literaturę przedmiotu w swoich pracach na 

temat ontologii podaje aż osiem definicji ontologii występujących w inżynierii wiedzy. 

Zdaniem Xaowei Yang (2004, s.l), definicje te jednak dotyczą trzech różnych aspektów 

ontologii: zawartości, formy i celu. Poniżej podajemy wybrane z nich:

-  teoria na temat tego, jakie obiekty (encje) mogą istnieć w umyśle agenta;

-  teoria dotycząca jakiejś dziedziny (a nawet konkretnych zadań, działań), opisująca 

pojęcia w sposób hierarchiczny (taksonomia) w celu ustalenie relacji semantycznych w danej 

dziedzinie;

-  wyraźna specyfikacja konceptualizacji dla danej dziedziny na poziomie wiedzy, 

kierowana specyficznymi zadaniami;

-  porozumienie na temat „wspólnej” konceptualizacji;

-  logiczna teoria;

-  teoria logiczna wprowadzająca ograniczenia do modeli logicznych;

-  wyraźna, częściowa specyfikacja konceptualizacji, wyrażana z poziomu 

metajęzykowego, dotycząca zbioru odpowiednich dziedzin, której celem jest umożliwienie



projektowania modułowego, przeprojektowywania i ponownego wykorzystywania 

komponentów systemu wiedzy.

A. Bassara (2004a) powołuje się na najtrafniejszą jego zdaniem definicję ontołogii z 

200ł r., zaczerpniętą z pracy A. Maedche i S. Staaba (200ł), okreśłającą ontołogię z 

formałnego punktu widzenia jako dwa zbiory: zbiór O definiujący strukturę ontołogii oraz 

zbiór L definiujący słownik. Daje to jego zdaniem możłiwość istnienia jednej ontołogii, 

współnej dła różnych języków narodowych.

Zbiór O = {C, R, Hc, rei. A} okreśła strukturę pojęć, rełacje między nimi, jak i teorię 

dotyczącą definiowanego modełu, gdzie:

C - stanowi zbiór wszystkich pojęć wykorzystanych w modełu. Pojęciem (często 

zwanym kłasą) nazywamy ideę reprezentującą pewną grupę obiektów posiadających współną 

charakterystykę. Pojęcie w notacji identyfikowane jest przez symboł - najczęściej słowo;

R - jest zbiorem nietaksonomicznych rełacji (w innych systemach zwanych 

właściwościami, atrybutami, ang. slot), definiowanych jako nazwane połączenie między 

pojęciami (np. jestCzęścią - oznacza, że jedno pojęcie występujące w rełacji jest częścią 

drugiego). Nałeży w tym miejscu nadmienić, że rełacja jest także pojęciem, niemniej jednak 

na potrzeby tej definicji oba zbiory winny być rozłączne;

Hc - stanowi zbiór taksonomicznych rełacji pomiędzy konceptami;

reł - zdefiniowane nietaksonomiczne rełacje pomiędzy pojęciami;

A - zbiór aksjomatów.

Zbiór L = (Lc, Lr, F, G}, który okreśła łeksykon, czyli sposób, w jaki należy rozumieć 

pojęcia, w tym i relacje. Elementy tego zbioru to:

Lc - definicje leksykonu dla zbioru pojęć;

Lr - definicje leksykonu dla zbioru relacji;

F - referencje dla pojęć;

G - referencje dla relacji.

Literatura nt. sztucznej inteligencji zawiera wiele definicji ontołogii, niektóre z nich 

stoją w opozycji do innych. My jednak wybieramy taką, która przyjmuje, że ontologia to 

formalny opis pojęć w danej dziedzinie wiedzy, tzw. zbiorze klas (class), czasem określanych 

jako pojęcia (ang. concepts) , wraz z podaniem właściwości każdego z pojęć, czyli atrybutów 

(ang. slot roles properties). Ontologia wraz ze zbiorem indywidualnych wystąpień dla

Dosłownie: formalna specyfikacja konceptualizacji.



każdego z pojęć składa się na bazę wiedzy. W rzeczywistości jednak istnieje cienka linia 

dzieląca ontologię od bazy wiedzy (por. np. Fernandez i in., 1997; Noy i McGuinness, 2004).

Przyjrzyjmy się kluczowym pojęciom. Klasy (ang. class) są pojęciem centralnym 

większości ontologii. Dzięki nim jesteśmy w stanie opisać pojęcia w danej dziedzinie wiedzy. 

Z kolei klasy mogą mieć podklasy, które odpowiadają pojęciom bardziej szczegółowym 

(podrzędnym) niż reprezentowane przez klasy. Tak więc możemy podzielić klasę wszystkich 

win na czerwone, białe i różowe lub dokonać innego podziału: na wina gazowane i 

niegazowane.

Atrybuty (ang. slots) opisują cechy klas i ich wystąpień: Chateau Lafite Rothschild 

Pauillac ma cytrusowy bukiet smakowy i jest wyprodukowane przez winnicę Chateau Lafite 

Rothschild. Tak więc możemy stwierdzić, że mamy dwie własności win: „bukiet smakowy” z 

wartością "cytrusowy" oraz „producent” z wartością Chateau Lafite Rothschild. Zatem na 

poziomie klas możemy założyć, że wino może mieć własności opisujące jego zapach, smak, 

poziom cukru, producenta, winnicę itd.^

Ontologię wykorzystują teorie wywodzące się z algebry, teorii zbiorów, sieci 

semantycznych, oraz rachunków logicznych. Największy wpływ na istniejące języki 

tworzenia ontologii miały: rachunek predykatów (KIF, CycL), teoria ram (Ontolingua), oraz 

logika deskryptorów (CLASSIC) (Yang Xiaowei, 2004; Bassara, 2004a i 2004b; Maedche i 

Staab, 2001; Smith, 2004).

3. ZASADY TWORZENIA ONTOLOGII

Oczywiście tworzenie ontologii nie jest celem samym w sobie. Jest ono pokrewne 

definiowaniu zbioru danych i ich struktury w celu wykorzystania ich w innych programach. 

Systemy doradcze, programy niezwiązane z żadną konkretną dziedziną wiedzy oraz tzw. 

programowi agenci mogą wykorzystywać ontologię i bazy wiedzy zbudowane z ontologii 

jako zbioru danych. Na przykład, w cytowanym już „samouczku” F. Nathalyi Noy i Deborath 

L. McGuinness (2004) tworzona jest przykładowa ontologia potraw i win, dotycząca 

umiejętności właściwego połączenia wina z posiłkami.

Noy i McGuinness (2004, s.ł) wymieniają też co najmniej pięć powodów tworzenia 

ontologii:

' Ontologia na podstawie przykładowej ontologii win dołączonej do programn PROTEGE 2000



-  dzielenie się wspólnym rozumieniem ustrukturalizowanej informacji zarówno między 
ludźmi jaki maszynami (agentami internetowymi);

-  umożliwienie wielokrotnego wykorzystania wiedzy z danej dziedziny;

-  uczynienie założenia danej dziedziny wiedzy bardziej oczywistymi;

-  oddzielenie dziedziny wiedzy od działań operacyjnych w danej dyscypłinie;

-  anałizowanie danej dziedziny wiedzy.

Jak słusznie podkreśłiłi A. Fernandez, A. Gomez-Perez i N. Juristo (ł997) oraz Yang 

Xiaowei (2004), tworzenie ontołogii bardziej przypomina sztukę niż inżynierię. Budując 

systemy ontołogii musimy pamiętać ojej cesze, jaką jest współdziełenie wiedzy. Stąd słuszne 

stają się zarzuty Basary (2004a), pod adresem ontołogii rozumianej za Gruberem jako tylko 

„formalna specyfikacja konceptualizacji” (T. Gruberl993, s.ł). Według Bassary, „ontologia, 

zbudowana na potrzeby jednej apłikacji i wykorzystana tyłko poprzez wewnętrzne procesy 

sterowania, nie ma prawa do nazywania się ontołogią” (Basara, 2004a),.

Jednak już w ł993 T. Gruber zaproponował następujące kryteria projektowania 

systemów ontołogii (Gruber, ł993, s. 2-3).:

-  j a s n o ś ć :  ontołogią powinna w sposób efektywny przedstawiać zamierzone 

znaczenie definiowanych terminów. Definicje powinny być obiektywne, niezależne od 

kontekstu społecznego łub informatycznego. Wydaje się, że formalizm to umożliwia. Zatem, 

jeśli tylko to możliwe, definicje powinny być wyrażane przez aksjomaty logiczne. Tam, gdzie 

to możliwe, powinniśmy przekładać definicje pełne (predykaty definiowane przez warunki 

konieczne i wystarczające) nad definicjami cząstkowymi (predykaty definiowane przez 

warunki konieczne łub wystarczające). Oczywiście wszystkie definicje powinny posiadać 

opis w języku naturałnym;

-  s p ó j n o ś ć :  ontologia powinna być spójna, co oznacza, że powinien istnieć jakiś 

mechanizm inferencji. W końcu same aksjomaty powinny być logicznie spójne. Spójność 

powinna również stosować się do pojęć określanych w sposób nieformalny. Jeśli zdanie które 

można wyprowadzić z aksjomatów jest w sprzeczności z definicją lub podanym nieformalnie 

przykładem, to ontołogią taka jest niespójna;

-  r o z s z e r z a ł n o ś ć :  ontologia powinna być tak zaprojektowana, aby umożliwić 

wykorzystanie wspólnego słownika. Powinna zaoferować podstawy terminologiczne dla 

całego zakresu oczekiwanych zadań zaś reprezentacja powinna być tak przeprowadzona, aby 

możliwe było rozszerzanie i zawężanie ontołogii w sposób monotoniczny. Innymi słowy.



powinna istnieć możliwość definiowania nowych terminów na podstawie istniejącego 

słownika w sposób, który nie wymaga rewizji istniejących już definicji;

-  m i n i m a l n e  z a a n g a ż o w a n i e  s y m b o l i c z n e :  konceptualizacja 

powinna być określona na poziomie wiedzy bez wykorzystywania jakiejś szczególnej 

symboliki. Minimalne zaangażowanie symboliczne oznacza, że wybór symboliki 

podyktowany jest wyłącznie względami ułatwiającymi proces notacji. Powody tego wynikają 

z faktu, że agenci systemowi mogą działać w zupełnie innym środowisku;

-  m i n i m a l n e  z a a n g a ż o w a n i e  o n t o ł o g i c z n e :  ontologia powinna 

wymagać minimalnego zaangażowania ontologicznego, czyli powinna wprowadzać jak 

najmniej założeń i ograniczeń, a przy tym tylko takie, które są niezbędne dla systemów 

reprezentacji wiedzy, Jak bowiem podaje Xiaowei Yang (2004,s.l0), im bogatszy słownik i 

im więcej jest ograniczeń, tym bardziej prawdopodobne jest, że w przyszłości nowe definicje 

mogą nie być zgodne z przyszłymi potrzebami reprezentacji.

A. Bassara (2004b) dokonując przeglądu literatury wymienia kolejne fazy tworzenia 

ontologii, w których odróżnia sam właściwy proces tworzenia ontołogii od czynności go 

poprzedzających oraz takich procesów jak: wdrożenie, utrzymanie systemu oraz ocena 

ontołogii:

-  motywacja jako proces inicjujący;

-  definicja zasięgu, czyli ustalenie jaki wycinek modelowanego świata będzie dotyczyła 

budowana ontologia;

-  sam proces budowania ontołogii, na który składa się:

-  identyfikacja pojęć,

-  budowanie struktury pojęć (na kształt drzewa, hierarchii),

-  modelowanie relacji jako atrybutów klas;

-  ocena wyników;

-  wdrożenie;

-  utrzymanie.

My jednak postaramy się skupić na samym procesie budowania ontołogii. F.N. Noy i 

D.L. McGuinness (2004) proponują następujące działania:

-  definicje klas w ontologiach;

-  ułożenie klas w hierarchiczne struktury (nadklasy -  podklasy);

-  zdefiniowanie własności klas i opisanie dopuszczalnych zbiorów wartości dla nich;



-  wprowadzanie wartości dla poszczególnych własności dla odpowiednich wystąpień 

danych klas.

W swej pracy F.N. Noy i D.L. McGuinness (2004, s.4) podkreślają, że cały proces ma 

charakter powtarzalny, a ponadto zawsze istnieje możliwość wyboru jednego spośród wielu 

możliwych modeli. "Najlepszy model" to ten, który zależy od konkretnego zastosowania W 

procesie wyboru odpowiednich pojęć należy dbać o to, aby były one możliwie najbliższe 

obiektom (w znaczeniu logicznym lub fizycznym), zaś relacje powinny odpowiadać danej 

dziedzinie. W konsekwencji obiekty winny być reprezentowane przez rzeczowniki a relacje 

przez czasowniki w zdaniach opisujących daną dziedzinę. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, 

tworząc ontologię należy odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego będziemy ją 

wykorzystywać oraz jak ogólna, względnie jak szczegółowa, ma być rozważana ontologia. 

F.N. Noy i D.L. McGuinness (2004, s.4) radzą, że w wyborze spośród wielu alternatywnych 

rozwiązań (ontologii) należy kierować się zasadą, że „lepsza” jest ta, która lepiej będzie 

współdziałała z naszymi aplikacjami i spełniała cele, które sobie obraliśmy ; będzie bardziej 

intuicyjna oraz wyczerpująca i łatwiejsza w utrzymaniu.

Po stworzeniu pierwszej wstępnej wersji ontologii możemy przystąpić do jej oceny 

przez zastosowanie jej w konkretnych aplikacjach doradczych w rozwiązywaniu problemów 

i/lub przedłożyć ją  do oceny ekspertom dziedzinowym. Rezultatem takiej (takich) ocen 

(testowania) prawie zawsze jest konieczność zrewidowania ontologii. Należy dodać, że 

postępowanie takie jest procesem powtarzającym się, które towarzyszy nieustannie procesowi 

powstawania ontologii.

Prześledźmy siedem kroków w tworzeniu ontologii sugerowanych przez F.N. Noy i 

D.L. McGuinness (2004).

Krok 1: Ustalenie domeny oraz zasięgu ontologii

Sugeruje się, aby rozwój ontologii rozpoczął się od zdefiniowania jej dziedziny oraz 

zasięgu. Innymi słowy należy odpowiedzieć na następujące podstawowe pytania:

-  Jaka jest dziedzina (zbiór obiektów) tworzonej ontologii i jak szeroki zakres będzie 

brany pod uwagę w budowanej ontologii?

-  W jakim celu zamierzamy użyć naszej ontologii?

-  Najakiego typu pytania będzie w przyszłości "odpowiadała" tworzona ontologia?

-  Kto będzie używał i utrzymywał tworzoną ontołogię?



Jednym ze sposobów ustalenia zasięgu budowanej ontologii jest podanie tzw. listy 

pytań wzorcowych, czyli pytań, na które winna odpowiedzieć baza wiedzy utworzona na 

podstawie ontologii. Pytania tego typu będą służyły jako swego rodzaju „papierek 

łakmusowy” w późniejszym etapie testowania ontołogii. Aby zrozumieć naturę tego typu 

pytań nałeży odpowiedzieć sobie na pytania: "Czy ontołogie zawierają wystarczająco dużo 

informacji, aby odpowiedzieć na pytania wzorcowe? Czy pytania te wymagają ustałenia 

jakiegoś specjałnego poziomu szczegółowości? Oczywiście pytania wzorcowe sątyłko swego 

rodzaju „szkiełetem” i nie muszą być w żadnej mierze wyczerpujące.

Krok 2: Wykorzystanie istniejących ontologii

Autorzy pubłikacji na temat ontołogii radzą, aby zastanowić się nad wykorzystaniem w 

całości łub części istniejącej systemów. Wykorzystanie istniejących ontołogii może okazać się 

konieczne, jeśłi przyszły system stosujący naszą ontołogię będzie wchodził w interakcję z 

innymi systemami, które bazują na okreśłonych systemach z kontrołowanym słownictwem. 

Wiełe ontołogii dostępnych jest w formie ełektronicznej i może być bezpośrednio 

zaimpłementowanych do systemu. Wykorzystywany formałizm, w którym wyrażona jest 

ontołogia nie ma często większego znaczenia, gdyż wiele istniejących systemów posiada 

opcje importu i eksportu . Nawet jednak wtedy, gdy formalizm jednego systemu nie jest 

zgodny z innym, zadanie tłumaczenia nie jest zbyt trudne.

Przykładowo można wykorzystać bibliotekę Ontolingua dostępną pod adresem: 

http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/, ontołogie DAML (http://www.daml.org/ 

ontologies/), bogatą grupę publicznie dostępnych ontologii dla świata komercyjnego (np. 

UNSPSC (http://www.unspsc.org/), RosettaNet (http://www.rosettanet.org/), DMOZ 

(www.dmoz.org)) itd.

Krok 3: Ustalenie wszystkich najważniejszych terminów w projektowanej ontologii

Pożyteczną czynnością jest niewątpliwie wymienienie wszystkich terminów, które będą 

wchodziły w skład budowanych przez nas zdań lub których znaczenie chcielibyśmy 

wytłumaczyć użytkownikowi. A zatem powinniśmy ustalić: Jakie to są terminy? Jakimi 

własnościami charakteryzują się obiekty reprezentowane przez nie? Co mogłibyśmy 

powiedzieć o tych pojęciach?

http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/
http://www.daml.org/
http://www.unspsc.org/
http://www.rosettanet.org/
http://www.dmoz.org


Tak więc na wstępie ważną sprawą jest uzyskanie w miarę wyczerpującej listy 

terminów bez obawy, że niektóre z nich mogą się ze sobą pokrywać. Według Noy i 

McGuinness (2004) nie jest istotne, czy terminy te będą reprezentowały obiekty czy tylko 

relacje, czy też własności i czy odpowiednie pojęcia będą odpowiadały klasom czy tylko 

własnościom.

Krok 4: Deflniowanie klas i hierarchii klas

W następnej kolejności powinniśmy zadbać o tworzenie (odzwierciedlenie) hierarchii 

obiektów oraz własności powiązanych ze sobą pojęć (ang. slots). Jak zauważyły Noy i 

McGuinness, nie jest łatwo stworzyć hierarchię bez ustalania własności obiektów. Najpierw 

tworzymy tylko kilka definicji terminów (pojęć) i układamy je w odpowiedniej hierarchii, a 

następnie przechodzimy do analizowania opisu własności tych pojęć itd. Podkreśla się, że są 

to jedne z kluczowych etapów w procesie tworzenia ontologii. Jak zauważyli M. Uschold i M. 

Gruninger (1996), istnieje kilka możliwych do wyboru strategii w budowie hierarchii.

Podejście „góra -  dół” (ang. top-dowń) zaczyna się od definicji najbardziej ogólnych 

pojęć w danej dziedzinie, a w konsekwencji ich kolejnego uszczegółowiania. Zdaniem A. 

Bassary podejście to daje doskonałą kontrolę nad stopniem szczegółowości, jaki jest 

pożądany przez projektanta, jednak jego mankamentem może być włączenie do ontologii klas 

nadrzędnych, które niekoniecznie wymagane są przez końcowych użytkowników (Bassara, 

2004b).

Kolejne podeście to „dół -  góra” (ang. bottom-up). Jest to proces, który zaczyna się 

wraz z definicją najbardziej szczegółowych pojęć, obrazowo mówiąc „listków” z „drzewa 

hierarchii”. Po kolei przechodzimy poszczególne poziomy łącząc je w większe całości -  

bardziej ogólne pojęcia. Zdaniem Bassary wadą tego podejścia jest zbyt duża ilość detali oraz 

trudność w znajdowaniu klasy stanowiącej nadklasę dla dwóch znacząco różnych klas, co w 

rezultacie może doprowadzić do większej liczby poprawek (Bassara, 2004b).

Odmiennym podejściem jest połączenie wymienionych wcześniej procesów: „góra - 

dół” oraz „dół - góra”. W takim przypadku staramy się zdefiniować najbardziej „rzucające 

się w oczy” (oczywiste) pojęcia, a następnie przechodzimy odpowiednio przez proces ich 

uszczegółowiania lub uogólniania.

Żadna z podanych metod nie jest lepsza od pozostałych. Wybór strategii zależy od 

osobistych preferencji tworzącego ontologie. Zdaniem wielu teoretyków podejście mieszane 

jest najłatwiejszą metodą. Którekolwiek podejście zostanie wybrane zawsze należy rozpocząć



od definiowania klas. Z listy terminów w kroku trzecim wybieramy terminy, które opisują 

niezależne istnienie obiektów. Terminy te będą klasami w ontologii i staną się punktami 

odniesienia w tworzonej hierarchii. Właściwe podejście zależy w dużej mierze od 

„osobistego” spojrzenia na daną dziedzinę. Jeśli projektant posiada wiedzę systematyczną na 

temat danej dziedziny, to zaleca się podejście „z góry na dół” (od ogółu do szczegółu). 

Najłatwiejszym podejściem według Noy i McGuinness (2004) może okazać się strategia 

łączona, gdyż pojęcia znajdujące się "po środku" hierarchii są przeważnie najbardziej 

opisowe. Niezależnie od wyboru strategii uogólniania, należy pamiętać o definiowaniu klas. 

Z listy przedstawionej w kroku trzecim, wybieramy terminy, które, będą klasami w naszej 

ontologii i staną się niejako punktami zaczepienia tworzonego „drzewa hierarchii”."̂ 

Porządkujemy klasy w układ hierarchiczny, sprawdzając za każdym razem, czy dany obiekt 

(pojęcie), który jest wystąpieniem jednej klasy jest też w sposób konieczny (czyli z racji swej 

definicji) wystąpieniem jakiejś innej klasy. Jeśli klasa A jest nadklasą klasy B, to każde 

wystąpienie B jest także wyst^ieniem A.

Krok 5: Definiowanie własności klas

Same klasy nie dostarczają wystarczającej informacji, aby móc odpowiedzieć na 

pytanie wzorcowe z kroku pierwszego. W momencie, kiedy zdefiniowaliśmy niektóre z klas, 

musimy zdefiniować wewnętrzną strukturę pojęć.

Proces ustalania klas na podstawie listy terminów z kroku trzeciego mamy już za sobą. 

Tak więc większość pozostałych terminów wydaje się dobrymi kandydatami na własności 

klas.

Dla każdej grupy własności musimy ustalić, której klasy ona dotyczy. Cechy te stają się 

własnościami klas w ontologii.

Ogólnie istnieje wiele typów własności obiektów, wymieńmy niektóre z nich:

-  własności wewnętrzne (immanentne) “intrinsic”;

-  własności zewnętrzne “extrinsic” ;

-  własności typu „części” (ang. parts), kiedy dany obiekt składa się z części, co należy 

rozumieć zarówno w sensie fizycznym, jak i abstrakcyjnym;

Noy and Deborah L. McGuinness (2004) proponują aby przedstawiać klasy jako predykaty uname wtedy, gdy 
pytania formułowane pod adresem danego pojęeia posiadają tylko jedną zmienną, jak np. :„Czy ten obiekt jest 
winem?” Zaś atrybuty jako predykaty binarne, które wyodrębniamy na podstawie pytań z dwoma 
niewiadomymi, jak np. w pytaniu: „Czy ten smak obiektu jest mocny?” Inb „Jaki jest smak tego obiektu?”



-  stosunki z innymi obiektami; dotyczy to relacji, jakie zachodzą między 

poszczególnymi obiektami;

-  własności dziedziczone; wszystkie podklasy danej klasy dziedziczą jej własności, 

własność powinna być zatem dołączona do najbardziej ogółnej kłasy.

Krok 6: Deflniowanie cech własności (atrybutów) klas

Własności klas mają dodatkowo pewne cechy opisujące typ ich wartości: dozwolony 

ciąg wartości, liczbę wartości oraz inne dodatkowe cechy, które mogą wiązać się z 

własnościami. Tzw. kardynalność atrybutu okreśła, jak wiełe wartości może mieć dana cecha. 

Niektóre systemy rozróżniają między własnością pojedynczą, która może mieć wyłącznie 

jedną wartość, a własnością wiełokrotną, tj. przyjmującą więcej niż jedną wartość. Inne 

systemy pozwałają na okreśłanie minimałnej oraz maksymalnej liczby dopuszczalnych 

wartości, co czyni ustalanie kardynalności znacznie bardziej precyzyjnym. Tzw. „fasetowość” 

(dopuszczalnych wartości dla atrybutów) określa jakiego rodzaju wartości może przybierać 

dana własność. W systemach, w których dołączamy własności do klas, klasy zwykle tworzą 

domenę danej własności. Nie ma więc potrzeby określania osobno domen. Zaleca się, aby 

„kandydatem” na domenę lub zakres danej klasy była klasa możliwie najbardziej ogólna.

Krok 7: tworzenie wystąpień klas

Ostatnim krokiem w konstruowaniu ontologii jest tworzenie wystąpień dla 

poszczególnych klas. Definiowanie indywidualnych wystąpień dla klas wymaga: 

wybrania klasy,

stworzenia wyst^ienia dla klasy, 

określenia własności.

4. ZAKOŃCZENIE

Ontołogie zyskały swoje miejsce w dziedzinie inżynierii wiedzy. Prowadzone są liczne 

badania na temat ich użyteczności i oceny. Powstały nawet standardy oceny ontologii. 

Wydaje się, że w kontekście tzw. Semantycznej Sieci WWW badania nad ontologią zyskują i 

będą zyskiwały coraz większą rołę. Sama konstrukcja ontołogii jest jednak procesem 

niezwykle żmudnym, a przedstawione powyżej „wskazówki” dotyczące jej tworzenia 

(względnie pielęgnacji) dalekie są od doskonałości. Jednak badania nad tą dziedziną rozwijają



się w coraz większym stopniu, co niechybnie przyczyni się do znacznego jej 

usystematyzowania. Jak słusznie zauważył A. Bassara, tworzenie ontologii wraz ze wzrostem 

stopnia usystematyzowania przedmiotu przestaje być sztuką, a staje się w coraz większym 

stopniu inżynierią, bo tak samo jak inżynieria wymaga wyczucia i ogromu doświadczenia w 

realizacji tego typu przedsięwzięć (Bassara, 2004b).

Obecnie zwraca się uwagę na całe grupy zagadnień związanych z ontologiami; 

tworzenie konkretnych ontologii, analizę i ewałuację systemów ontologii, utrzymywanie 

ontologii, języki ontologii, narzędzia do tworzenia ontologii. Nadal jednak elementem 

kluczowym i sprawiającym najwięcej problemów jest pozyskiwanie wiedzy koniecznej w 

budowaniu ontologii. Wydaje się, że ponowne wykorzystywanie w całości lub części 

istniejących ontologii nieznacznie łagodzi ten problem. Powstaje jednak pokusa stworzenia 

automatycznych technik pozyskiwania wiedzy, które mogłyby m.in.:

-  wykorzystywać narzędzia lingwistyczne pozyskujące wiedzie na podstawie analizy 

tekstu;

-  wykorzystywać proces uczenia się maszyn np. tworząc ontologie na podstawie 

ustrukturalizowanych dokumentów XML;

badać strukturę sieci WWW, tworzenie ontologii na podstawie przeglądania 

ustrukturalizowanych zasobów WWW;

-  wprowadzać swoistego rodzaju szablony do pozyskiwania wiedzy, w przypadku 

których eksperci określaliby tylko część koniecznej wiedzy.

W przypadku narzędzi i języków ontologii zwraca się uwagę na właściwy poziom 

ekspresyjności (wyrazistości) języka, poziom jego semantyki i liczbę założeń, jakie są 

przyjmowane. Powstaje też problem oceniania ontologii. W założeniu ontologia ma charakter 

subiektywny, w jakiś sposób odwzorowuje czyjąś wiedzę i rozumienie pojęć. Dlatego wydaje 

się jednak, że najlepszym sposobem na ocenę danej ontologii jest umieszczenie jej w 

konkretnej aplikacji i przetestowanie funkcjonowania całości.
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JĘZYKI I NARZĘDZIA
DO TWORZENIA I WYSZUKIWANIA ONTOLOGII 

W KONTEKŚCIE SEMANTYCZNEGO WEBA

Przedstawiono wybrane języki (RDF, RDFS, OWL) do opisu ontologii, ilustrując ich zastosowanie 
przykładami. Omówiono dwa najbardziej popularne edytory do tworzeiua ontologii Protege i OIL oraz 
wyszukiwarkę dokumentów Semantycznego Weba -  SWOOGLE. Całość zakończono rozważaniaitu na 
temat rosnącej popularności zastosowaiua ontologii w Polsce.

I. WSTĘP

Jak pokazano w poprzednim artykule, pojęciu ontologii jako dziedziny inżynierii 

wiedzy poświęca się coraz więcej uwagi. Choć samo zagadnienie jako część inżynierii wiedzy 

nie jest nowe, sięga bowiem początku lat 90-tych, to obecnie w kontekście tzw. 

Semantycznego Weba nabiera dodatkowego znaczenia, można powiedzieć „przeżywa drugą 

młodość”. Będąc pod wrażeniem wizjonerskiego podejścia prezentowanego przez T. Berners- 

Lee, J. Hendlera i O. Lassila (2001) ontologie wydają się istotnym, jeśli nie kluczowym 

składnikiem przyszłej sieci WWW pełniąc w niej rolę umożliwiającą sprawne wyszukiwanie 

dokumentów.

2. JĘZYKI I NARZĘDZIA DO OPISU ONTOLOGE

Tworzenie ontologii wymaga języków, które dzięki sile swej ekspresji umożliwiłyby 

opisanie ontołogii. Obecnie większość znanych języków do opisu ontologii wykorzystuje 

XML, który jest metajęzykiem. Dzięki niemu możliwe jest stworzenie wielu innych języków 

pozwalających na opisywanie ontologii. Istotnym elementem XML są tzw. przestrzenie nazw 

(ang. namespaces), które pozwalają na uniknięcie problemów wynikłych z zastosowania tych



samych nazw w znacznikach. Przypomnijmy, że atrybut ten jest wprowadzany na początku 

każdego znacznika i ma następującą postać:
xmlns:namespace-prefix="przestrzeń nazw" 

np.:
xmlns:f="http://www.wSschools.com/furniture"

Kiedy definiujemy przestrzeń nazw w znaczniku początkowym, wszystkie elementy 

potomne posiadające taki sam prefiks uznaje się za połączone z daną przestrzenią nazw.

2.1. RDF

Język RDF (Resource Description Framework) jest językiem zbudowanym na bazie 

XML. Pozwala na opisywanie zasobów w sieci Web. Celem RDF jest przedstawianie wiedzy 

zawartej w tych zasobach w postaci łatwo przetwarzanej przez programy komputerowe, nie 

zaś ich wyświetlanie użytkownikom.

Przykładem zastosowań RDF może być: 

opisywanie własności zakupywanych produktów np. dostępność, cena itd.;

-  opisywanie dat harmonogramu różnego typu wydarzeń w sieci;

-  przedstawianie informacji o stronach Webowych (metainformacji), np. data;

-  utworzenia dokumentu lub jego modyfikacji, tytuł, autor itd.;

-  opisywanie zawartości znaczenia obrazów;

-  opisywanie zawartości systemów wyszukiwawczych;

-  opisywanie bibliotek cyfrowych.

W celu lokalizowania i opisania zasobów sieci WWW oraz własności RDF 

wykorzystuje URI (Uniform Resource Identifier). Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem 

URI jest tzw. URL (Uniform Resource Locator), dzięki któremu możliwe jest 

identyfikowanie adresów nazw domenowych w sieci Internet. Innym choć nie tak popularnym 

rodzajem URI jest np. URN (Universal Resource Name). Poniższy przykład został celowo 

uproszczony (pominięto w nim przestrzenie nazw).

<?xml version="1.0"?>
<RDF>
<Description about="http://www.lis.uw.edu/default.asp"> 
<autor>Jan Abacki</autor>
<utworzono>l Maj 1999</utworzono>
<zmodyfikowano>l Luty 2004</zmodyfikowano>
</Opis>
</RDF>

http://www.wSschools.com/furniture
http://www.lis.uw.edu/default.asp


Przedstawiony powyżej URI :"http://www.lis.uw.edu/default.asp" jest wykorzystywany 

do identyfikowania zasobów sieci WWW. Własność autor opisuje autora strony i przyjmuje 

wartość „Jan Abacki”. Własność utworzono określa, kiedy strona była stworzona, a własność 

zmodyfikowano wskazuje datę jej modyfikacji.

Można powiedzieć, że język RDF operuje identyfikatorami zasobów, własności oraz 

wartości i tak w naszym przykładzie:

-  http://www.lis.uw.edu/default.aspjest zasobem,

-  element <autor> j est własnością,

-  zaś “Jan Abacki” jest wartością.

Wiedzę w RDF przedstawia się w postaci trójki: podmiot, orzeczenie, dopełnienie (lub: 

obiekt, rodzaj powiązania, wartość cechy). Tak więc w naszym przykładzie 

http://www.lis.uw.edu/default.asp jest podmiotem (obiektem), 

element <autor> jest orzeczeniem (rodzajem powiązania, predykatem), 

zaś wartość “Jan Abacki” jest dopełnieniem (wartością cechy).

RDF (określane jako RDF/XML) stało się standardem preferowanym przez W3C 

(World Wide Web Consortium) w lutym 2004 r. Dzięki wykorzystaniu języka XML może 

być łatwo przetwarzalne przez różne systemy komputerowe, niezależnie od systemu 

operacyjnego czy aplikacji. Załóżmy, że mamy do czynienia z bazą książek:

Tytuł Autor Miejsce Wydania Wydawnictwo Cena Rok Wydania

Baśnie Andersen H. C. Warszawa PIW 78 1969

Życie Pi Martel Y. Warszawa Znak 29 2004

Przyjrzyjmy się zatem przykładowemu zbiorowi RDF, który zostanie utworzony na 

podstawie powyższej tabeli:

<?xml version="l.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:ks="http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki">
<rdf:Description
rdf:about="http://www.księgarnia.zmyslona/ksiazki/Basnie"> 

<ks:autor>Andersen H .C .</ks:autor>
<ks:miej sceWydania>Warszawa</ks:miej sceWydania>
<ks:wydawnictwo>PIW</ks:wydawnictwo>
<ks:cena>78</ks:cena>
<ks:rok>1969</ks:rok>

http://www.lis.uw.edu/default.asp
http://www.lis.uw.edu/default.aspjest
http://www.lis.uw.edu/default.asp
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23
http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki
http://www.ksi%c4%99garnia.zmyslona/ksiazki/Basnie


</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://www.księgarnia.zmyslona/ksiazki/Zycie Pi"> 

<ks:autor>Martel Y.</ks:autor>
<ks:miej sceWydania>Warszawa</ks:miej sceWydania>
<ks:wydawnictwo>Znak</ks:wydawnictwo>
<ks:cena>29</ks:cena>
<ks:rok>2004</ks:rok>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Pierwszy wiersz w zbiorze XML, to deklaracja typu dokumentu, określająca wersję
XML.

Element rdf:RDF (zaczynający się od rdf:RDF i kończący się na /rdf:RDF) wskazuje, 

że zawartość jest typu RDF.

Element xmlns:rdf -  przestrzeń nazw ustala, że znaczniki z ciągiem znaków rdf: 

pochodzą z przestrzeni nazw zdefiniowanej przez "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax- 

ns#".

Przestrzeń nazw xmlns:ks oznacza, że znaczniki z ciągiem znaków ks: należą do 

przestrzeni zdefiniowanej w http://www.ksiegamia.zmyslona/ksiazki/.

Element rdf opis (zaczynający się od rdf Opis i kończący się na /rdf Opis) zawiera 

opis zasobu identyfikowanego przez atrybut rdfabout.

Element rdf autor opisuje własność zasobu, podobnie jak atrybut ks:miejsceWydania. 

Kiedy zastanawiamy się nad RDF, winniśmy mieć na względzie następującą regułę: 

zasoby mają własności które przyjmują określone wartości”. I tak, na podstawie podanego 

przykładu możemy stwierdzić, że:

-  zasób http://www.ksiegarnia.zmyslona/ksiazki/Basnie ma własność zwaną 

autor, która przyjmuje wartość „Andersen H.C.”;

-  Zasób http://www.ksiegamia.zmyslona/ksiazki/Basnie ma własność zwaną 

cena, która przyjmuje wartość „78”. Oczywiście użytkownik sformułowałby to w następujący 

sposób: “Baśnie H.C. Andersena kosztują 78 zł”.

Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym elementom RDF.

Element RDF jest elementem głównym dokumentu RDF. Definiuje dokument XML 

jako dokument RDF i zawiera odwołanie do przestrzeni nazw xmlns:rdf np.:
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

http://www.ksi%c4%99garnia.zmyslona/ksiazki/Zycie
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23
http://www.ksiegamia.zmyslona/ksiazki/
http://www.ksiegarnia.zmyslona/ksiazki/Basnie
http://www.ksiegamia.zmyslona/ksiazki/Basnie
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23


. Dalej następuje szczegółowy opis.
</rdf:RDF>

Element główny RDF musi zawsze być zapisany jako <rdf:RDF> oraz mieć 

odwołanie do przestrzeni nazw http://www.w3.Org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#.

Kołejnym ełementem JestZ)e5cr/pt/o«, który opisuje zasób. Atrybut about identyfikuje

zasób:

<?xml version="l.0"?>
<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:ks="http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki">
<rdf:Description
rdf:about="http://www.księgarnia.zmysłona/ksiazki/Baśnie">

<ks:autor>Andersen H .C.</ks:autor>
<ks:miej sceWydania>Warszawa</ks:miej sceWydania>
<ks:wydawnictwo>PIW</ks:wydawnictwo>
<ks:cena>7 8</ks:cena>
<ks:rok>1969</ks:rok>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Ełementy dotyczące własności (autor, wydawca, miejsceWydania, cena, rok) są 

definiowane w przestrzeni xmłn:ks. Ta przestrzeń jest poza RDF (nie jest częścią RDF). RDF 

definiuje tyłko szabłon. Własności winny być zdefiniowane przez kogoś innego 

(przedsiębiorstwo, organizację, osobę, itd.)

Własności mogą być też wyrażone w postaci atrybutów (zamiast ełementów):

<?xml version="l.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:ks="http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki">
<rdf:Description
rdf:about="http://www.księgarnia.zmysłona/ksiazki/Baśnie"> 
ks:autor="Andersen H.C." ks:miejsceWydania="Warszawa" 
ks:wydawnictwo="PIW" ks:cena="78" 
ks:rok="1969"
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

W powyższym przykładzie własności (autor, miejsceWydania, wydawnictwo, cena, 

rok) są wyrażone jako atrybuty, zamiast jako ełementy zagnieżdżone wewnątrz znaczników. 

Ponadto własności mogą być wyrażone również jako zasoby:
<?xml version="l.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:ks="http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki">
<rdf:Description
rdf:about="http://www.księgarnia.zmyslona/ksiazki/Basnie"

http://www.w3.Org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23
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<ks:autor
rdf:about="http://www.księgarnia.zmyslona/autorzy/andersen"/>
<ks:miej sceWydania>Warszawa</ks:miej sceWydania>
<ks:wydawnictwo>PIW</ks:wydawnictwo 
<ks:cena>78</ks:cena>
<ks:rok>1969</ks:rok>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

W podanym przykładzie własność autor nie posiada wartości, ale odwołanie do 

zasobu, w którym jest informacja na temat danego autora.

Kolejnym elementem jest znacznik <rdf:Bag>, określający nieuporządkowany zbiór 

określonych elementów.

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:ks="http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki">
<rdf:Description
rdf:about="http://www.księgarnia.zmysłona/ksiazki/Baśnie"> 
<ks:rok>
<rdf:Bag>

<rdf:li>1998</rdf:li>
<rdf:li>1971</rdf:li>
<rdf:li>19 82</rdf: li>
<rdf:li>1969</rdf:li>
<rdf:li>1978</rdf:li>

</rdf:Bag>
</ks:rok>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

W podanym przykładzie własność <ks:rok> zawiera zbiór wartości dla roku wydania 

(czyli identyfikuje poszczególne wydania książki).

Następnym elementem jest tzw. <rdf:Seq>, określający uporządkowany zbiór 

elementów.
<?xml version="l. 0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:ks="http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki">
<rdf:Description
rdf:about="http://www.księgarnia.zmyslona/ksiazki/Basnie">
<ks:rok>
<rdf:Seq>

<rdf:li>1969</rdf:li>
<rdf:li>1971</rdf: li>
<rdf:li>1978</rdf: li>
<rdf:li>1982</rdf:li>
<rdf:li>1982</rdf: li>

</rdf:Seq>
</ks:rok>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

http://www.ksi%c4%99garnia.zmyslona/autorzy/andersen%22/
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23
http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki
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w  podanym wyżej przykładzie własność <ks:rok> zawiera zbiór wartości dła roku 

wydania, czyłi poszczegółnych łat wydania ułożonych w porządku rosnącym.

Następnym ełementem jest tzw <rdf:Ałt>, okreśłający zbiór ełementów 

ałternatywnych.

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:ks="http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki">
<rdf:Description
rdf:about="http://www.księgarnia.zmysłona/ksiazki/Baśnie"> 
<ks:opr>
<rdf:Alt>

<rdf:li>mięka</rdf:li>
<rdf:li>twarda</rdf: li>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

W podanym wyżej przykładzie własność <ks:opr> (oprawa) zawiera zbiór 

alternatywnych wartości dla atrybutu oprawa.

2.2. RDFS I DUBLIN CORE

RDF opisuje zasoby z uwzględnieniem klas, własności oraz wartości. Ponadto RDF 

potrzebuje sposobu na zdefiniowanie kłas specyficznych dła danych aplikacji. W tym celu 

wykorzystuje się rozszerzenie języka RDF. Jednym z takich rozszerzeń jest tzw. schemat 

RDF (RDF Schema, RDFS). Schemat RDF dostarcza sposobu pozwalającego opisać aplikacje 

specyficzne dla danej klasy i własności. Kłasy w schemacie RDF są podobne do kłas w 

projektowaniu obiektowym. Dzięki nim możłiwe jest zdefiniowanie zasobów jako wystąpień 

kłas i podkłas (kłas podrzędnych).

Poniższy przykład przedstawia niektóre z ułatwień RDFS:

<?xml version="l.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf= "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xml:base= "http://www.zwierzęta.zmyślony/zwierzeta">
<rdf:Description rdf:ID="zwierze">
<rdf:type

rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/> 
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:ID="kot">
<rdf:type

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23
http://www.bookstore.zmyslony/ksiazki
http://www.ksi%c4%99garnia.zmys%c5%82ona/ksiazki/Ba%c5%9bnie
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http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema%23
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rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#zwierze"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:ID="pies">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#zwierze"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

W podanym przykładzie zasoby „pies”, „kot” są podklasą klasy „zwierze”.
Jeśli klasa jest zasobem RDF, możemy skrócić zapis używając rdf:Class zamiast 

rdf:Description i pominąć część rdf:type. Przedstawiony powyżej przykład przekształcimy 

zatem na:

<?xml version="l.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf= "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdfs = "http://www.w3.org/2 0 0 0/01/rdf-schema#" 
xml:base= "http://www.zwierzęta.zmyślony/zwierzęta">
<rdfs:Class rdf:ID="zwierze">
<rdfs:Class rdf:ID="kot">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#zwierze"/>
</rdfs:Class>

<rdfs:Class rdf:ID="pies">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#zwierze"/>
</rdfs:Class>
</rdf:RDF>

Ciekawym rozwiązaniem jest schemat metadanych Dublin Core, który dostarcza 

własności opisujących obiekty w sieci, dzięki którym są one lepiej identyfikowalne przez 

systemy wyszukiwawcze (zob. tab.l). Więcej na ten temat można znaleźć w pracy M. 
Nahotki (2004).

Przypomnijmy, że RDF jest językiem zapisu metadanych (danych o danych). 

Własności obiektów proponowane przez Dublin Core zostały zdefiniowane na warsztatach 

poświęconych metadanym w 1995 r. w Dublinie (Ohio, Stany Zjednoczone) i obecnie są 

rozwijane przez Grupę Roboczą do prac nad Metadanymi (Dublin Core Metadata Initiative; 

http ://dublincore. org/).

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema%23Class%22/
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http://www.zwierz%c4%99ta.zmy%c5%9blony/zwierz%c4%99ta


Tabela 1 Podstawowe elementy Dublin Core.

Własność Definicja
Contributor Współtwórca
Coverage Zasięg (zakres) danego zasobu
Creator Twórca
Format Format
Datę Data
Description Opis
Identifier Identyfikator
Language Język
Publisher Wydawca
Reiation Relacja
Rights Własność (informacje na temat praw własności)
Source Źródło
Subj ect Opis rzeczowy
Ti tle Tytuł
Type J i E _____________________________________

Przyjrzyjmy się przykładowemu Schematowi RDF według Dublin Core:

<?xml version="l.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc= "http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.biblioteka.fikcijna">
<dc:title>Projekt badawczy bibliotek naukowych</dc:title>
<dc:description>
To jest przykładowy program badawczy dotyczący bibliotek publicznych 
</dc:description>
<dc:publisher>Jan 7ibacki</dc:publisher>
<dc:date> 1999-09-01 </dc:date>
<dc:type>World Wide Web Home Page</dc:type>
<dc:format>text/html</dc:format>
<dc : language>pK/dc : language>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

2.3. OWL

OWL (Web Ontology Language) jest językiem umożliwiającym przetwarzanie 

informacji w sieci WWW, zbudowanym jako „rozszerzenie” języka RDF i podobnie jak RDF 

może być interpretowany przez programy komputerowe. OWL jest częścią wizji 

Semantycznego Weba, w której informacja ma określone znaczenie, może być przetwarzana 

przez komputery, zaś komputery mogą łączyć ze sobą i „rozumieć” różnego typu informacje. 

W zasadzie cele OWL i RDF są zbieżne, lecz OWL posiada większe możliwości 

interpretacyjne niż RDF, wyposażony jest też w bogatszy słownik oraz składnię.

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23
http://purl.org/dc/elements/1.1/
http://www.biblioteka.fikcijna


Zdaniem J. Srzednickiego (2004) ontologia OWL może zawierać następujące

elementy:

-  usystematyzowaną relację pomiędzy klasami;

-  właściwości typu danych, opisujące atrybuty elementów klas;

-  właściwości obiektów, opisujące rełacje pomiędzy ełcmentarni kłas;

-  instancje kłas;

-  instancje właściwości.

Ze zbioru twierdzeń zapisanych za pomocą OWL tworzymy bazę wiedzy. Twierdzenia 

mogą dotyczyć faktów o poszczegółnych wystąpieniach kłas, ałe także różnych faktów 

pochodnych, wywnioskowanych za pomocą semantyki OWL. Ontołogie zwykłe nie 

zawierają instancji kłas (w przeciwieństwie do baz wiedzy), często jednak zdarza się, że 

wystąpienia są potrzebne w ontołogii do definiowania konkretnych klas. Przykładowo, gdy 

weźmiemy Wino i Kolor jako kłasy, i czerwony jako wystąpienie klasy Kolor, wtedy do 

definicji klasy Czerwone wino potrzebne nam jest owe wystąpienie.

Język OWL występuje w trzech odmianach:

-  OWL Lite (zaprojektowany z myślą stworzenia prostego języka, wystarczającego dla 

użytkowników potrzebujących prostych klasyfikacji i prostych ustalonych cech, np. gdy 

mamy wprowadzone ograniczenia liczebności cech (ang. cardinality), ale mogą one 

przyjmować wartości jedynie 0 i ł);

-  OWL DL (zawiera OWL Lite) zawiera pełny zbiór słownictwa, interpretowanego pod 

kątem zbioru prostych ustałonych cech;

-  OWL Fułł (zawiera OWL DL) zawiera pdne słownictwo OWL, interpretowane 

znacznie szerzej niż w wersji OWL DL, z pełnymi możłiwościami zapewnianymi przez RDF. 

Kłasa może być tu traktowana równocześnie jako zbiór jednostek i jako jednostka jako taka.

Założeniem semantycznego Weba jest możłiwość wykorzystywania ontołogii w 

sposób rozproszony przy założeniu, że nowe informacje nie mogą negować już istniejących. 

OWL pozwała na negację informacji już istniejących, co zdaniem J. Srzednickiego (2004) 

pozwała na opisywanie przeciwieństw („mogą się pojawiać nawet w sposób niejawny”).

Zanim rozpoczniemy tworzenie ontołogii wskazane jest stworzenie przestrzeni nazw. 

Posłużmy się przykładową przestrzenią nazw dła ontołogii win [przykład za OWL (2004a)]:



<rdf:RDF
xmlns ="http
xmlns:vin ="http 
xml:base ="http 
xmlns:food="http 
xmlns:owi ="http 
xmlns:rdf ="http 
xmlns:rdfs="http 
xmlns:xsd ="http

//www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine#" 
//www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine#" 
//www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine#" 
//www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/food#" 
//www.w3.org/2002/07/owl#"
//www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
//www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
//www.w3.org/2001/XMLSchema#">

Pierwsze dwie deklaracje dotyczą przestrzeni nazw związanej z konkretną ontologią. Trzecia 

deklaracja określa podstawowy URI dla dokumentu. Czwarta pełni charakter pomocniczy dla 

ontologii „produkty spożywcze” (ang. food). Po określeniu przestrzeni nazw możemy 

stworzyć przykładową ontologię [przykład za J. Srzednickim (2004)]:

<owl:Ontology rdf:about="http://www.example.org/wine">
<rdfs:comment>Przykładowa ontologia</rdfs:comment>
<owl:versionlnfo>

$Id: semantic_web.xml,V 1.4 2003/12/30 00:21:51 winfried Exp $ 
</owi:versionInfo>
<owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2002/WD-owl-guide- 

20021104/food.owl"/>
</owi:Ontology>

</rdf:RDF>

W OWL, każda jednostka jest członkiem klasy <owł:Thing>. Gdy tworzymy 

ontologię dla danej dziedziny, najpierw tworzona jest klasa główna dla tej dziedziny i dopiero 

na niej budowana jest hierarchia podkłas. W przykładowej ontologii win według J. 

Strzednickiego (2004) zdefiniowane są trzy główne klasy:

<owl:Class rdf:ID="Wino"/>
<owl:Class rdf:ID="Region"/>
<owl:Class rdf:ID="ArtykułSpożywczy"/>

Następnie utworzona jest podklasa ArtykułuSpożywczego, o nazwie Napój.
<owl:Class rdf:ID="Napoje">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#ArtykułSpożywczy" />
<!-- dalsze dane o klasie -->

</owl:Class>

Nie są to jednak stricte elementy ontologii win, ale klasy pomocnicze, którymi będziemy 

musieli się posłużyć jako klasami pomocniczymi. Zdaniem J. Strzelnickiego (2004), powinny 

one zostać zdefiniowane w osobnej ontologii, dotyczącej produktów spożywczych właśnie.

http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine%23
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine%23
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine%23
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/food%23
http://www.w3.org/2002/07/owl%23
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns%23
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema%23
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23
http://www.example.org/wine
http://www.w3.org/TR/2002/WD-owl-guide-20021104/food.owl%22/
http://www.w3.org/TR/2002/WD-owl-guide-20021104/food.owl%22/


Przy definiowaniu naszej ontologii win, klasy “spożywcze” są importowane. Tak więc autor 

tworzy prostą definicję naszej klasy Wino w następujący sposób:

<owl:Class rdf:ID="Wino">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Napój"/>
<rdfs:label xml:lang="en">wine</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="fr">vin</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="pl">wino</rdfs:label>

</owl:Class>

Poza samymi klasami, definiuje również jednostki. Najprostsza taka definicja 

stwierdza, że dana jednostka jest członkiem konkretnej klasy:
<Region rdf:ID="RegionNadmorski" />

J. Strzelnicki (2004) stwierdza, że podczas budowania ontologii, ważne jest 

odpowiednie dobranie klas i jednostek. Klasa jego zdaniem reprezentuje typ obiektu oraz 

zbiór właściwości, które każdy członek tej klasy będzie posiadał. Jednostki to konkretne 

istniejące elementy, dające się posegregować w klasy.

Model składający się z klas i jednostek byłby zdaniem Strzelnickiego jedynie ubogą 

systematyką. Dlatego też posługujemy się właściwościami. Właściwości (ang. propertieś) w 

OWL-u można podzielić na dwie grupy:

-  właściwości danych, stanowiące relacje pomiędzy klasami a typami danych XML;

-  właściwości obiektów, stanowiące relacje pomiędzy elementami dwóch klas. 

Definiując daną właściwość, mamy dwa sposoby na ograniczenie elementów tej relacji. 

Możemy podobnie ustalić dziedzinę (and. Domain) oraz zasięg (ang. rangę), np.:

<owl:Obj ectProperty rdf:ID="zrobioneZWinogron"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Wino"/>
<rdfs:rangę rdf:resource="#Winogrono"/>

</owl:Obj ectProperty>

Właściwości, podobnie jak klasy, można organizować w hierarchię:
<owl:ObjectProperty rdf:ID="OpisWina" />
<owl:Class rdf:ID="KolorWina">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#OpisWina" />
</owi:Class>
<owl:Obj ectProperty rdf:ID="maOpisWina">

<rdfs:domain rdf:resource="#Wino" />
<rdfs:rangę rdf:resource="#OpisWina" />

</owi:Obj ectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="maKolor">

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#maOpisWina" />



<rdfs:rangę rdf:resource="#KolorWina" />
</owi:Obj ectProperty>

Podobnie jak i inne języki do opisu ontologii, OWL posiada mechanizmy pozwalające 

na ograniczanie relacji pomiędzy obiektami w konkretnych kontekstach. Mechanizmy te 

pozwalają na wprowadzenie ograniczeń podobnych do zasięgu, ale w kontekście lokalnym. 

AllValuesFrom jest relacją silną, wymuszającą fakt, że wszystkie wartości danej właściwości 

będą określonej klasy. Natomiast someValuesFrom jest nieco mniej restrykcyjne, wymusza 

jednak to, że chociaż w jednym przypadku wartością właściwości jest element będący 

członkiem takiej kłasy. Oto przykład obu takich relacji (za Strzelnickim, 2004):
<owl:Class rdf:ID="Wino">

<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#posiadaProducenta" />
<owl:allYaluesFrom rdf:resource="#Winiarnia" />

</owi:Restriction>
</rdfs:subClassOf>

</owi:Class>

Innymi słowy stwierdzamy, że producentem wina musi być winiarnia, ale w 

przypadku innych produktów nie jest to konieczne. W dość podobny sposób możemy 

wpływać na tzw. liczebność. Służy do tego właściwość owkcardinality, która precyzuje 

dokładną ilość elementów w relacji. Przykładowo określmy, że Rocznik będzie klasą, która 

może “mieć” tylko jeden Rok.
<owl:Class rdf:ID="Rocznik">

<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#wyprodukowanyWRoku"/>
<owl:cardinality>l</owi:cardinality>

</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>

</owl:Class>

Przedstawiono dość uproszczone przykłady zastosowania języka OWL. Szczegółowe 

jego omówienie znajdzie czytelnik m.in. w pracach: OWL, 2004a, Bechhofer, i in., 2004, 

OWL, 2004b.

2.4. EDYTORY: PRO TEG EI OIL

Protege-2000 został stworzony na uniwersytecie w Stanford w Stanach 

Zjednoczonych. Służy do tworzenia samych ontologii, jak również -  na ich podstawie -  baz 

wiedzy. Jest darmowym projektem typu Open Source. W OIL wszystkie klasy są klasami



potomnymi klasy Thing, którą można jednak ukryć. Tworzone klasy prezentowane są od razu 

w formie hierarchii, przy czym można je przemieszczać za pomocą wskaźnika, co ułatwia 

organizację klas i jest jedną z podstawowych zalet programu (Rys. 1, Rys. 2). Protege 

pozwala również na graficzną reprezentację zależności między poszczególnymi 

wyst^ieniami klas (Rys. 3). W zakładce atrybutów Slots definiujemy zarówno poszczegółne 

właściwości danych kłas, jak i zachodzące między nimi rełacje. Tworzenie wystąpień kłas jest 

możłiwe w zakładce Instances. G. Włekły załeca rozszerzenie możliwości Protege-2000 za 

pomocą zainstalowania dodatkowych programów -  „wtyczek” (ang. plugin), tworzonych 

przez użytkowników z całego świata. Autor zastosował dwie takie wtyczki, służące 

wizuałizacji -  TGYizTab oraz Ontviz Tab. Pierwsza okazała się skutecznym narzędziem do 

pokazania hierarchii kłas. Druga pozwołiła na pokazanie właściwości klas oraz relacji między 

nimi zachodzących. Zdaniem G. Wlekł ego pewną wadą Protege-2000 jest konieczność 

stosowania wtyczki w przypadku eksportu danych do OWL (Wlekły, 2004).

'Hierarchia kłas np. Fełietonista i 
redaktor są autorami a 
sprzedawca. Redaktor, i 
fełietonista pracownikami 
czasopisma.

Opis atrybutów np. redaktor ma 
nazwisko, pseudonim, pensję itd.

(n ie :\D :\D ysk_d \Tw o rzen ie9 ''H > 20D n to lo g ii\p rD tege \g '

Forms TEŚ3lnslances

©:THIN0* 
®-©:SYSTEM-CL 
9 ©Autor

[-©Felietonista*  ̂L©RedaktorM 
9 ©  Osoby 

9 ©Pracownik 
-©Sprzedawca 
-©Felietonista*^ 
L ©  Redaktor*̂

V C i) X J ©  Redaktor (type=:STj

Name

Redaktor

Superciasses
Ci Pracownik 

©Autor

Rys. 1 Opis klas i ich atrybutów w Protege.
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Babackiego

^ x ]

D ^

© T H IN O *  
®-©:SYSTEM-CLjS 

©Autor
I- ©  Felietonista^L©

9  ©Osoby
-©Redaktor

9  ©Pracownik
©  Sprzedawca 
©  Felietonista^ 
©Redaktor*^ (1

 ̂K .....  \ IF

Rys. 2 Wystąpienia klas w Protege.
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®- ©  Person
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Display Slot <$> George (type=Organlzation, nam e=lnstance_00064)
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M

Rys. 3 Reprezentacja graficzna relacji między wystąpieniami klas w Protege.

Program OIL powstał na uniwersytecie w Manchesterze we współpracy z innymi 

uniwersytetami europejskimi, w ramach projektu OIL sponsorowanego przez Unię 

Europejską. OIL ma za zadanie stworzenie mechanizmów umożłiwiających prezentację 

ontołogii na stronach internetowych.

Jak wspomina J. Strzednicki (2004), autorzy systemu OIL starałi się połączyć pracę 

trzech różnych niezałeżnych grup, zajmujących się:

-  systemami ramowymi (ang. Frame-hasedsystems), stosowanymi przy projektowaniu 

systemów sztucznej intełigencji. Ogółna koncepcja opiera się na tym, że najniższym 

ełementem modełowania jest kłasa (zwana ramką), posiadająca właściwości (zwane slot)-,

-  łogiką opisową (ang. Description Logics). Logika ta została opracowana w trakcie 

badań nad reprezentacjami wiedzy; opisuje wiedzę za pomocą tzw. koncepcji (które można 

porównać z kłasami bądź też ramkami) i rół (porównywałnych ze slotami). Ważną rołę w 

łogice opisowej odgrywa fakt, że posiada ona dobrze udokumentowane i opracowane 

podstawy teoretyczne i że każde wyrażenie może zostać przedstawione w ścisły 

matematyczny sposób;

-  XML i RDF oraz ich rołą, jaką odgrywają w Semantycznym Webie.



System O Ł  jest darmowy i rozpowszechniany jest na zasadzie General Public License 

(GPL). Edytor OilEd powstał w ramach projektu OIL dlatego podstawowy format zapisu, 

który

wykorzystuje jest zgodny z językiem OIL. OilEd umożliwia także eksport do formatu RDF, 

DAML czy nawet HTML.

W skład edytora wchodzi narzędzie pozwalające sprawdzić zgodność logiczną 

ontologii. Jest to bardzo przydatne narzędzie, jednak jego przydatność wzrasta wraz ze 

wzrostem objętości ontologii, a OilEd nie wspiera tworzenia dużych rozwiązań. Edytor jest 

narzędziem zamkniętym i ewentualne dodatki muszą operować na już zapisanej ontologii, a 

zgodność z językiem OIL pozwala na wykorzystanie wielu istniejących narzędzi. OilEd, 

podobnie jak właściwie wszystkie narzędzia jest napisany w Javie. Choć interfejs jest dość 

czytelny, to do jego podstawowych wad należy zaliczyć brak drzewa pojęć dostępnego w 

zakładce programu. Drzewo można oczywiście zobaczyć w osobnym oknie, co jednak 

utrudnia tworzenie oraz przeglądanie ontologii. Podobnie jest z relacjami, które również są 

prezentowane przez otwarcie osobnego okna (Rys. 4).
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3. SWOOGLE -  WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW SEMANTYCZNEGO WEBA

W marcu 2004 r. pojawiła się pierwsza wersja systemu wyszukiwawczego 

SWOOGLE (www.swoogle.org) stworzona przez Uniwersytet w Baltimore (Maryland, Stany 

Zjednoczone)\ Obecnie istnieje już wersja druga systemu.Wykorzystuje on ontologie OWL 

Swoogle jest wyszukiwarką stosującą system wyszukiwawczy dla dokumentów 

Semantycznego Weba (DSW)^, tzn. dokumentów zapisanych w RDF, OWL lub N3^.

^  http://pear.cs.umbc.edu/swoogle/ - Microsoft Internet EKpIorer jnjxj
J Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc | 5.3!
J N-J Wstecz ^ ^  : i |  1 0 Wyszukaj ^U lubione ^H isto ria  |

J Adres ^  http;//pear,CS,umbc.edu/swGogle/ (fl^Przejdz J Łącza "

Swoo le
search and metadatafor the semantic web

Documents Terms Ontoloay Dictionaty Morę Features..

I
^  Ontology Only C  AU SwoogiG S9Qrch |

About Swoogle o Swoogle Statistics o Forum o Submit URL o 5urvevs

Swoogle v2.0, 307.$32 documents. 0 2004. UMBC ebioulty arouD

7̂

d
I I n t e r n e t

Rys. 5 Strona powitalna Swoogle

Swoogle dokonuje ekstrakcji metadanych z dokumentów i stara się ustalić relacje 

między nimi. Znalezione dokumenty są ponadto indeksowane przez system informacyjny.

' Projekt był finansowany przez DARPA F30602-00-0591 oraz NSF (National Seienee Foundation) NSF-ITR- 
IIS-0326460 andNSF-ITR-IDM-0219649.
 ̂Ang. Semantie Web Doeument (SWD).
 ̂N3 jest kolejnym językiem semenatycznego Weba po RDF, który charakteryzuje się większą ekspresywnością 

[NOTATION-3 (2004)].

http://www.swoogle.org
http://pear.cs.umbc.edu/swoogle/


który może wykorzystywać gramatykę N-Gram (Markoyia)"  ̂ lub odwołania URI (Uniform 

Resource Indetifier) jako słowa kluczowe, w celu znalezienia relewantnych dokumentów i 

obliczenia podobieństwa między dokumentami. Jedną z interesujących własności, jaką ma 

ponoć ustalać Swoogle jest stopień ważności ontologii („ranking”) i dokumentów 

Semantycznego Weba.

Baza danych Swoogla aktualnie nie przechowuje wszystkich dokumentów 

Semantycznego Weba, które zostały znalezione, lecz stara się przechowywać rozszerzone 

metadane o dokumentach i terminach oraz obiektach, które zostały zdefiniowane i są 

używane. Co jest analogiczne do powszechnego sposobu przechowywania informacji o 

lokalizacji zbiorów. Na przykład, Google (za Swoogle, 2004) nie przechowuje całej 

zawartości dokumentu w swoich indeksach, ale raczej słowa, które są używane w dokumencie 

wraz z częstotliwością ich występowania. Jednakże dla dokumentów Semantycznego Weba 

istnieje znacznie więcej metadanych, np.: terminy które są zdefiniowane i wykorzystane oraz 

relacje z innymi dokumentami.

Baza danych Swoogla posiada informacje na temat 307 532 semantycznych 

dokumentów Weba, w czym zawiera się 43 162 267 uporządkowanych trójek i 95 054 klas, 

52 619 własności oraz 6 825 767 indywiduów (wystąpień klas). Tylko 4162 z tych 

dokumentów jest ontologiami, które definiują klasy oraz własności, w przeciwieństwie do 

stwierdzeń o faktach dotyczących obiektów. Obecnie najbardziej popularnym typem 

dokumentów są zbiory FAOAF^ oraz RSS^.

Swoogle w założeniu ma wspomagać serwisy konieczne do obsługi agentów 

programowych i programów przez interfejs WWW; przeznaczony jest w większym stopniu 

dla badaczy semantycznego Weba niż dla przypadkowych użytkowników przeszukujących 

Internet.

Korzystając ze Swoogla można znaleźć wszystkie dokumenty semantycznego Weba, 

które wykorzystują zbiór własności lub klas, lub definiują klasy, których lokalne nazwy 

zawierają pewne ciągi znaków lub te, które korzystają z zewnętrznych ontologii.

Swoogle wykorzystuje maszynę IBMP615, bazę mySQL do przechowywania 

dokumentów, serwer Apache (jako serwer WWW) oraz serwer php jako serwer przetwarzania 

danych.

Więcej informacji na temat gramatyki N-Gram znajdzie czytelnik na stronach W3C (N-GRAM, 2004a).
 ̂FOAF 'friend o f a friend', jest częścią Semantycznego Weba -  projekt RDFWeb (FAOAF, 2004).

® RDF Site Snmmaty lub popularnie zwane Really Simple Syndication to alternatywny w stosunku do 
standardowych stron WWW sposób dostępu do zasobów Internetu, zwłaszcza wiadomości i blogów (Miller et
al., 2004).



Obecnie Swoogle oferuje 3 usługi:

wyszukiwanie Swoogle^, uwzględniające ograniczenia semantycznych dokumentów 

Weba (DSW), URL oraz klasy i własności wykorzystywane do ich definiowania;

słownik ontołogii^, który indeksuje klasy i własności zdefiniowane przez znalezione

DSW;

-  statystyka Swoogla^, opisująca Semantyczny Web przy wykorzystaniu metadanych 

zawartych w znalezionych dokumentach Semantycznego Weba.

Domyślnie znalezione dokumenty Swoogle wyświetla z tzw. URI zawierającym 

słowo kluczowe. Na przykład, chcąc znaleźć dokumenty o czasie „time” używamy słów 

kluczowych np.:
before after time

ponieważ zakładamy, że ontołogie dotyczące czasu powinny zdefiniować jakieś klasy lub 

własności wykorzystując podane ciągi znaków.

’ http://swoogle.umbc.edu/index.php
* http://swoogle.umbc.edu/modules.php?name=Ontology_Dictionaiy 
® http://swoogle.umbc.edu/modules.php?name=Swoogle_Statistics

http://swoogle.umbc.edu/index.php
http://swoogle.umbc.edu/modules.php?name=Ontology_Dictionaiy
http://swoogle.umbc.edu/modules.php?name=Swoogle_Statistics
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Rys. 6 Przykładowe wyszukiwanie w Swoogle.

Aby znaleźć dokumenty Semantycznego Weba zawierające termin „bas parent”, należy użyć 

cudzysłowu. Istnieje więcej opcji wyszukiwawczych możliwych dzięki zastosowaniu 

prefiksów „prefiks:słowo_kluczowe”, np. jeśli chcemy znaleźć dokument Semantycznego 

Weba z umbc.edu w jego url piszemy:
url:umbc» edu

Domyślnie elementy składowe w zapytaniu są łączone operatorem „and” . Na 

przykład, chcąc znaleźć dokumenty zawierające słowo „time” jako zbiory typu N3 będące 
ontologiami zapiszemy

Time type:n3 sort:onto

http://pear.cs.umbc.edu/si%5eoogle/modules,php?5l;art=lS%5etol;al=-lSdiame=Swoogle_5earch&%5e
http://www.ai.sri.com/daml/ontQlooies/time/Time.daml


Oczywiście użytkownicy mogą wykorzystać dowolny operator, Np., kiedy pragniemy 

znaleźć zbiór dar ni l ub owi, który zawiera słowo “agent”:

type:darni /or typeiowl agent

Tabela 2 Prefiksy wykorzystywane w wyszukiwaniu Swoogle.

Prefiks Przykład zastosowania Semantyka
1 2 3

„uri:” słowa kluczowe Wyszukiwanie słów kluczowych dla 
URI dokumentów. Jeśli nie zostanie 
określony żaden prefiks Swoogle 
użyje „uri:” jako przedrostka 
domyślnego

„type:” “rdf’,”rdfs”,”daml”,”owl”,”rss 
”,”foaf’,.-- Można użyć 
dowolnego typu

Wyszukuje dokumenty przez 
określenie jego typu. Swoogle 
identyfikuje dokumenty 
wykorzystując ich rozszerzenia (w 
nazwie)

„encoding:” ,,xml/rdf’, „xml”, ,,rdf’ dla 
zbiorów typu xml;
„n3” dla zbiorów typu n3;
"n-triple", "triple" 
dla zbiorów typu n- 
trlple

Wyszukuje dokumenty wykorzystując 
ich sposób kodowania

„sort:” “ontology”, “onto”, 
“swo”(semantic web 
ontology) dla zbiorów 
ontologii; “instance”, 
“individual”, “instances”, 
“individuals”, “swi”(semantic 
web instance), 
“swdb”(semantic web 
database), “data” dla zbiorów 
wystąpień

Wyszukiwanie dokumentów z 
uwzględnieniem ich rodzaju. Swoogle 
wykorzystuje tzw. współczynnik 
ontologiczny, informujący, jak dużo 
ontologii zawiera dany document (por. 
Rys. 6 )

Tabela 3 Operatory logiczne w Swoogle.

Operatory logiczne
AND „/and”, „\and”
OR ,,/of’,”\or”
NOT „-,„”/nor,”\nof’

_Q___________ ( ”)”

Język semantycznych znaczników do opisu zasobów WWW (http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference, 
http://www.w3 .org/TR/daml+oil-walkthm/.

http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference
http://www.w3


4. ZAKOŃCZENIE

Wiele już powiedziano na temat semantycznego Weba. Jednak coraz częściej słychać 

postulaty, aby rozpocząć jego realizację. Bezdyskusyjnym jest fakt, że ontologie są jego 

istotnym elementem składowym. W artykule starano się przedstawić wybrane języki oraz 

narzędzia pomocne w tworzeniu ontologii oraz pierwszą publicznie dostępną wyszukiwarkę 

dokumentów Semantycznego Weba - Swoogle. Implementacji Semantycznego Weba czy 

samych ontologii poświęca się coraz więcej uwagi w literaturze przedmiotu. W Polsce już w 

2002 r. prowadzone były próby implementacji ontologii w korporacyjnych systemach 

informacyjnych dla operatora sieci telefonii cyfrowej, co opisano w pracach W. Glińskiego 

(2003a) oraz M. Brzozowego, Glińskiego i T. Gerszberga (2002). Skorzystano w tym celu z 

narzędzi OIL oraz Protege. Również ciekawe badania prowadzono ostatnio w Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie na temat rejestracji przypadków wystąpień zakażeń 

szpitalnych w ponad 100 szpitalach z terenu całej Polski (Zygmunt i Koźlak, 2004). Zebrane 

informacje o pacjentach okazały się niepełne lub nadmiarowe i dlatego stworzone zostały 

ontologie dotyczące operacji, danych pacjenta, pobytu na oddziale, oddziałów szpitalnych., 

kart rejestracyjnych oraz zakażeń. Do stworzenia ontologii wykorzystano narzędzie Protege 

2000, do integracji - biblioteki JENA użyte do operowania na wiedzy wyrażonej w postaci 

ontologicznej oraz platformę agentową JADĘ.

Należy z dużą nadzieją odnotować fakt, że pojawiła się już pierwsza wersja 

wyszukiwarki dokumentów Semantycznego Weba. Na razie jej zasięg i możliwości nie są 

nawet porównywalne z tradycyjnymi wyszukiwarkami internetowymi. Sceptycy uważają, że 

ontologie wraz z systemem odpowiednich agentów nie są w stanie wyprzeć tradycyjnych 

systemów wyszukiwawczych. Na obecnym etapie do pewnego stopnia jest to twierdzenie 

uzasadnione, ale wzrost zainteresowania Semantycznym Webem jest nie do przecenienia. 

Wzrasta też liczba narzędzi i platform, jak również języków do tworzenia dokumentów 

Semantycznego Weba. Pozostaje więc wierzyć, że wizja Tima Bernersa-Lee niedługo się 

sprawdzi.
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ABSTRACT

Selected languages for ontology design were presented and illustrated by the examples. Two most 
popular ontology editors were presented; Protege and Oil. Last but not least there was presented the 
Swoogle -  a crawler-based indexing and retrieval system for the Semantic Web — RDF and OWL 
documents encoded in XML or N3. In the conclnsions we discussed growing popularity o f using 
ontologies in Po land.
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ROZWOJ KONCEPCJI INFORMACJI I WIEDZY 

JAKO ZASOBU ORGANIZACJI

Informacja i wiedza uważane są obecnie za najważniejsze niematerialne aktywa firmy służące 
budowaniu stałej przewagi konkurencyjnej. Wyjaśniono pojęcie informacji jako zasobu. 
Dokonano oceny cech informacji i wiedzy w porównaniu do innych zasobów klasycznej 
ekonomii. Scharakteryzowano stosunkowo młodą dyscyplinę zarządzania zasobami 
informacyjnymi.

1. WSTĘP

Rola, znaczenie oraz wartość informacji w różnego typu organizacjach nie od dziś są 

przedmiotem dociekań badaczy nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz informacji 

naukowej (np. Kolegowicz, 2003; Oleński, 2000; Materska, 2003).

Jednym z podejść umożliwiających lepsze rozpoznanie i identyfikację wartości 

informacji we współczesnej firmie jest rozpatrywanie informacji w funkcji zasobu 

organizacyjnego (ang. organizational resource) czy też aktywów lub dóbr niematerialnych 

(ang. intangihle assets). W literaturze przedmiotu terminy te stosowane są ostatnio zamiennie, 

gdyż -  jak pokażemy -  w świetle najnowszych badań są one ze sobą nierozerwalnie 

związane.

W artykule wyjaśniono, czym jest zasób oraz pokazano rozwój koncepcji zarządzania 

zasobami informacyjnymi -  początkowo traktowanymi jako dobra materialne, a potem (wraz 

z powstaniem szkoły zasobowej i popularyzacją idei zarządzania wiedzą) jako aktywa 

niematerialne. Następnie scharakteryzowano informację i wiedzę w funkcji zasobu 

organizacji (na tle zasobów klasycznej ekonomii) oraz poruszono różne aspekty zarządzania



zasobami informacji i wiedzy -  w kolejnych podpunktach uwzględniono w szczególności: 

zarządzanie kosztami, audyt oraz ochronę zasobu.

2. ZASÓB

Zasób to pewna ilość czegoś, co zostało zebrane, nagromadzone w celu wykorzystania 

w przyszłości. Jest to swego rodzaju rezerwa, zapas (Stefanowicz, 2004b, s.78). Każda firma 

może być oceniana jako zbiór zasobów. Zasoby organizacji (ang. resources o f organizatiori) 

tworzyć mogą: środki produkcji, ludzie, informacje i środki finansowe, które organizacja 

posiada, lub którymi może dysponować. Zasoby przybierają postać dóbr materialnych -  

pieniędzy, środków technicznych, jak i dóbr niematerialnych -  wiedza (ang. know-how), 

kwalifikacje, zdolności, motywacje, koncesje, informacje, znaki i marki handlowe, reputacja 

firmy i jej produktów, kultura organizacyjna, lojalność klientów i wiele innych (Penc, 1997). 

Zasoby służą realizacji pewnych zadań gospodarczych i oznaczają dla firmy koszty (Koch, 

1997). A. Fazlagić (2001a, s.37) przytacza za B. Wemerfeltem, że zasób to wszystko, co jest 

silną lub słabą stroną danego przedsiębiorstwa. Niektóre zasoby mogą być traktowane jako 

zasoby strategiczne (ang. strategie resources), co oznacza, że dają przewagę nad 

konkurentami (Penc, 1997).

W klasycznej ekonomii przyjmuje się, że tradycyjne zasoby stanowią zasoby 

materialne (fizyczne), np. ziemia, środki finansowe oraz praca (ludzie).' W latach 

siedemdziesiątych XX wieku do rangi zasobów organizacji podniesiono informację, która pod 

względem ważności z pewnością nie ustępuje pozostałym (Best, ed., 1998), a na przełomie 

ostatniego stulecia - wiedzę.

3. KONCEPCJA „ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMACJI”

Idea traktowania informacji jako zasobu, którym może zarządzać organizacja, 

zakorzeniła się już w literaturze z zakresu zarządzania informacją, a termin „zarządzanie 

zasobami informacji” (IRM -  Information Resource Management) został powszechnie 

zaakceptowany. Nie oznacza to jednak, iż wyrażenie informacja jako zasób jest jednoznaczne. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych J. Eaton i D.Bawden (1991) zwracali uwagę, że termin

' W latach pięćdziesiątych XX wieku dodano do nich czwartą (jak twierdzą niektórzy autorzy) kategorię, tj. 
organizację (Dziuba, 2000; Stefanowicz, 2004b). W książce The Fourth Resource (Best, ed., 1998) za czwarty 
zasób uznano informację.



ten ma dwa różne zastosowania. Pierwsze - miało podnosić rangę informacji w organizacji^, 

drugie - implikowało możliwość stosowania (przystawałność) ogólnego modelu zarządzania 

zasobami także do informacji.

Idea informacji w funkcji zasobu leży u podstaw stosunkowo młodej dyscypliny -  

zarządzania zasobami informacji (IRM), w której odnaleźć można zarówno umiejętności i 

spojrzenie na problemy charakterystyczne dla informacji naukowej, przetwarzania danych, a 

także nauk o zarządzaniu, zarządzania rekordami^ itp. W sposób naturalny i prawie 

natychmiastowy rezultaty tej nowej dyscypliny zostały zaadaptowane w dużych 

organizacjach komercyjnych i rządowych, wykorzystujących przede wszystkim tzw. 

„informację administracyjną”.

Podejście prezentowane przez IRM zakłada, że istnieją na tyle duże podobieństwa 

pomiędzy zasobami informacji i innymi zasobami materialnymi, iż uzasadnione jest 

stosowanie ogólnie przyjętych ram dla zarządzania zasobami Warunkiem sine qua non 

koncepcji IRM jest traktowanie informacji jako czegoś namacalnego (ang. tangible), 

fizycznego i konkretnego. Podobieństw można doszukiwać się przede wszystkim w tym, że 

tak jak inne fizyczne zasoby, zasoby informacji mają swój „cykl życia”"̂, mają swoją wartość 

i wymagają poniesienia kosztów na ich pozyskanie oraz mogą być wykorzystywane do 

osiągnięcia określonych celów ekonomicznych; podobnie jak inne zasoby, stają się czasami 

obiektem kradzieży^ (Eaton i Bawden, 1991; Stefanowicz, 2004a i 2004b ).

Znaczące rozwinięcie koncepcja IRM uzyskała w raporcie tzw. Hawley Committee 

(KPMG/IMPACT, 1994), który podkreślał znaczenie informacji jako zasobu. Zasoby 

informacyjne zdefiniowano tu jako dane, które są lub powinny być udokumentowane i które

 ̂Jak sugerują Eaton i Bawden (1991) wyrażenie informacja jako zasób stało się do pewnego stopnia skrótem 
myślowym i synonimem takich tez. jak: informacja jest 'ważna, informacja powinna być traktowana w 
organizacjach bardziej poważnie. Obecnie ta intencja stała się mniej wyraźna, gdyż coraz więcej organizacji 
doceniło wagę informacji.
 ̂Warto przypomnieć, że IRM było początkowo bardziej „odgałęzieniem” teorii zarządzania (zasad zarządzania 

zasobami) niż informacji naukowej i bibbotekoznawstwa. Początki tej koncepcji sięgają połowy łat 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zwrócił uwagę 
na niebezpieczeństwo „utoruęcia” w ołbrzynuch stertach papierów produkowanych przez bimołoację bez 
łiczerua się z ich przydatnością i proporcjonalny nu do przydatności kosztanu. To skłoniło rząd USA do uznarua 
informacji za towar (ang. commodity) w sensie ekononucznym, który ma swoją cenę. Konusja do Spraw Pracy z 
Dokumentami {Commission on Federal Paperwork) wydala oświadczerue, że jako zasób ekononuczny, dane 
oraz informacje, mogą i muszą być zarządzane podobrue jak zarządza się zasobanu łudzkinu, fizycznynu czy 
finansowymi. Dane i informacja muszą podlegać tym samym regułom budżetu, zarządzania i audytu, co inne 
zasoby (Eaton i Bawden, 1991; Oppenheim i Stenson, 2003a). Od samego początku temńn zarządzanie 
zasobami informacji przyjął się znaczrue lepiej niż funkcjonujący w tamtym czasie zarządzanie pracą 
papierkową (ang. paperwork management), który wkrótce został wyparty. Stopruowo IRM stało się udziałem 
dużej grapy pracowruków informacji (ang. informationprofessionalś) (Eaton i Bawden, 1991).

Cykl taki obejmuje tworzerue, dystrybucję, wykorzystywanie i usuwanie.
 ̂Podczas gdy łatwo zauważyć kradzież initych zasobów, z kradzieży informacji jej prawowity posiadacz czasem 

nie zdaje sobie sprawy (Stefanowicz, 2004b).



posiadają realną lub potencjalną wartość. Raport Hawleya zarekomendował identyfikowanie 

oraz klasyfikację zasobów informacyjnych fumy według ich wartości i ważności w 

organizacji. Istotną implikacją przyjętych w raporcie założeń stało się uświadomienie kadrze 

menedżerskiej faktu, że dla uzyskania maksymalnych korzyści z informacyjnego zasobu, 

wymaga on profesjonalnego zarządzania.

Potwierdzenie istnienia informacji w funkcji istotnego zasobu organizacyjnego, 

przyniosły badania prowadzone na zlecenie firmy Reuters, opublikowane w raporcie pt. 

Information as on Asset: the Invisihle Goldmine (Reuters, 1995). Przedstawiono tu wyniki 

pięciuset wywiadów telefonicznych z kadrą zarządzającą wyższego szczebla w firmach 

Wielkiej Brytanii. W najważniejszych i najciekawszych wnioskach znalazły się m.in. 

następujące stwierdzenia: jedna czwarta firm brytyjskich uznała informację za swój 

najważniejszy zasób; pięćdziesiąt procent firm wierzy, że informacja jest ważniejsza niż znaki 

towarowe i nazwy marki; w jednej dziesiątej badanych firm informację ceni się wyżej niż 

pracowników. Z badań wynika jednak i to, że ponad czterdzieści procent firm nie rozpoznało 

jeszcze prawdziwej wartości informacji w biznesie.

4. SZKOŁA ZASOBOWA

Przytoczone w poprzedniej części badania mieszczą się w obszarze nowej szkoły 

zarządzania strategicznego, tzw. szkoły zasobowej przewagi konkurencyjnej (ang. 

competence-hased competitive adbantage) -  ukształtowanej na początku lat 

dziewięćdziesiątych (zanim rozwinęła się koncepcja zarządzania wiedzą (ang. Knowledge 

Management). Punktem wyjścia dla tej nowej koncepcji przewagi konkurencyjnej jest 

koncentracja uwagi na wewnętrznych atutach podmiotów gospodarczych, które umożliwią 

długotrwały sukces nawet w trudnym, burzliwym i nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym. 

Propagatorzy tej teorii sugerują, aby firma skupiła się na swoich wewnętrznych zasobach i 

dostosowywała otoczenie do siebie (zamiast dostosowywać się do zmiennego środowiska).®

Szkoła zasobowa -  w Polsce wiązana głównie z koncepcją G. Hammela i C. K. 

Prahalada (1999) -  zakłada, że źródłem przewagi strategicznej jest dysponowanie pewnym 

zasobem, bądź zbiorem zasobów. Zasób jest tutaj rozumiany szeroko. Może nim być: 

posiadany majątek, lokalizacja geograficzna, marka, patenty i znaki towarowe, relacje, wiedza

® Do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia koncepcje identyfikowania źródeł przewagi 
konkurencyjnej koncentrowały się bardziej na uwarunkowaniach związanych z otoczeniem rynkowym 
podmiotów niż na wewnętrznych źródłach organizacji (Fazłagić, 200 la  i 200 Ib).



i umiejętności. K. Obłój (2004) zwraca uwagę, że przez ostatnie lata teoria i praktyka 

zarządzania były skoncentrowane wokół doskonalenia metod eksploatacji -  tak więc firmy 

nauczyły się optymalizować wykorzystanie materialnych zasobów (lokalizacji, technologii, 

mocy produkcyjnych, sieci dystrybucji itd ). Dlatego też w wielu branżach dostęp do zasobów 

materialnych przestał być skuteczną podstawą przewagi konkurencyjnej; nowym uznanym 

fundamentem przewagi staje się kapitał intelektualny -  wiedza, reputacja, patenty, praktyki 

zarządzania, lojalność odbiorców/klientów, motywacja pracowników itp.

W ramach szkoły zasobowej powstał swego rodzaju "test na wartość zasobu". Celem 

tego testu jest sprawdzenie, czy dana wartość (składnik) kapitału jest zasobem strategicznym 

przedsiębiorstwa. Aby zasób mógł być źródłem przewagi, niezbędne jest spełnienie czterech 

podstawowych postulatów -  mianowicie musi to być zasób: cenny (musi tworzyć wartość dla 

firmy i dla klienta), rzadki, trudny do imitacji i optymalnie wykorzystywany przez 

organizację (zasób musi być możliwy do zatrzymania w przedsiębiorstwie przez dłuższy czas, 

nie może posiadać strategicznych substytutów) (Fazlagić, 2004). W literaturze postulaty te 

określane są skrótem VRIO - od Value (wartość), Rareness (rzadkość), Imitability 

(nieimitowalność), Optimal Exploitation (optymalne wykorzystanie). Jeżeli dany element 

kapitału spełnia jednocześnie wszystkie postulaty, to może być uważany za zasób 

strategiczny.

Koncepcja zasobowa lokuje informację i wiedzę w grupie zasobów niematerialnych, o 

szczególnie dużym potencjale konkurencyjnym (Romanowska, 2001).

5. ZASOBY INFORMACn I WIEDZY JAKO AKTYWA NIEMATERIALNE

W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji aktywów niematerialnych, które w 

systemach rachunkowości ujmowane są pod polską nazwą wartości niematerialne i prawne 

oraz angielską intangible^ Istnieje także wiele problemów związanych z ich identyfikacją, 

pomiarem i wyceną (Zarzecki, 2000).

Słownik zarządzania i finansów podaje, że aktywa niematerialne to trwały składnik 

majątku nie posiadający charakteru fizycznego (angielski termin mówi literalnie, że nie da się 

ich dotknąć), taki jak np. patent, nazwa marki. Aktywa niematerialne są coraz częściej 

dominującą kategorią bilansów wielu firm, a niejednokrotnie decydują o ich wartości -  

podobnie jak wiedza pracowników, która w ogóle nie pojawia się w bilansie (Koch, 1997).

Także: intangible asset, intangible fixed.



Księgowa definicja akcentuje, że aktywa niematerialne oznaczają prawa lub inny dostęp do 

przyszłych korzyści ekonomicznych kontrolowanych przez jednostkę jako rezultat przeszłych 

transakcji lub zdarzeń {Accounting, 1999). Są to np. licencje.

Istotny dla analizy przewagi konkurencyjnej związanej z informacją i wiedzą podział 

zasobów na widzialne i niewidzialne wskazuje na dwie kategorie (mogą one być - lub nie - 

uwidocznione w bilansie). Pierwsza to zasoby, w stosunku do których przedsiębiorstwo 

posiada prawo własności, np.: patenty, licencje, kontrakty, tajemnice handlowe, bazy danych.

Wartość tych zasobów -  jako składników majątku przedsiębiorstwa - jest możliwa do 

oszacowania. Druga kategoria zasobów niewidzialnych jest niemożliwa do wyceny, nie może 

też być prawnie chroniona. Są to umiejętności poszczególnych pracowników, zespołów oraz 

organizacji jako całości, a także szeroko rozumiana kultura organizacji. Zasoby te zwane 

umiejętnościami czy kompetencjami mają niezwykle wysoki potencjał konkurencyjny, gdyż 

są tworzone w przedsiębiorstwie w długotrwałym procesie kształcenia kadr, współdziałania, 

wzajemnego uczenia się i twórczego rozwoju ludzi (Romanowska, 2001).

Podział na zasoby niewidzialne stanowiące część majątku przedsiębiorstw (nazwane 

przez M. Romanowską zasobami informacyjnymi) i zasoby niewidzialne związane z ludźmi i 

kulturą (nazwane umiejętnościami) tworzą razem kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.^

Pojmowanie informacji w kategorii aktywów niematerialnych oznacza informację, 

której wykorzystanie może być źródłem przyszłych zysków przedsiębiorstwa (a więc ma 

wartość dla danej jednostki gospodarczej). Istotnym elementem tego podejścia jest uznanie 

nieuchwytności (nienamacalności) informacji i cech odróżniających ją od materialnych 

zasobów, a także wskazywanie trudności związanych z przypisywaniem informacji ściśle 

określonych kosztów czy wartości.

6. ZASOBY INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Łącząc dwa wskazane wyżej podejścia -  informacji w sensie dóbr materialnych i 

niematerialnych - można przyjąć, że zasoby informacji są, lub powinny być

* Podział przyjęty za: Godziszewski, 2001.
® Podział na zasoby informacyjne i umiejętności przypomina stosowany przez psychologów podział na wiedzę 
zimną i gorącą. Wiedza zimna to informacje zapisane w książkach i dokumentach, wiedza gorąca to umiejętności 
łudzi nabyte poprzez wykształcenie, doświadczenie życiowe i zawodowe, wsparte motywacją do rozwiązywania 
konkretnego problemu. Połączenie wiedzy zimnej i gorącej tworzy prawdziwe twórcze jednostki. Podobnie 
wartość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w równej mierze zależy od unikalności i wartości zasobów 
informacyjnych, ja k  i od umiejętności wykorzystania łudzi, ich potencjału intelektualnego i motywacji. 
(Romanowska, 2001, s. 28-29).



udokumentowane, oraz powinny dawać prawa lub inny dostęp do przyszłych korzyści 

ekonomicznych (Oppenheim i Stenson, 2003a).

J. Oleński (2000) mówiąc o zasobie informacyjnym gospodarki jako zasobie 

ekonomicznym traktuje go jako zbiór różnych informacji potencjalnie użytecznych do 

prowadzenia działalności ekonomicznej w szerokim rozumieniu tego słowa. Składają się na 

nań:

-  wiedza ogólna,

-  kwalifikacje zawodowe,

-  zasoby informacyjne podmiotów społecznych i gospodarczych,

-  zasoby informacyjne podmiotów tworzących sektor informacyjny gospodarki

narodowej,

-  infrastrukturalne zbiory/systemy informacji,

-  infrastrukturalne systemy informacyjne państwa i organizacji ponadpaństwowych.

W rozważaniach J. Oleńskiego informacyjny zasób ekonomiczny stanowią wszelkie 

potencjalnie użyteczne zbiory informacji i metainformacji, zgromadzone i przechowywane w 

czasie, w miejscu oraz przy wykorzystaniu technologii i organizacji umożliwiających ich 

wykorzystanie przez użytkowników finahrych informacji, działających jako podmioty 

ekonomiczne w gospodarce (Oleński, 2000, s. 161). Zgodnie z perspektywą „organizacyjną” 

przyjętą w niniejszym artykule, w szerszym zakresie odniesiemy się do pierwszych trzech 

wymienionych wyżej rodzajów zasobów, świadomie pomijając pozostałe.

W świetle podanych dotychczas informacji, od zasobów informacyjnych wymaga się, 

podobnie jak w odniesieniu do innych zasobów, by spełniały następujące warunki:

-  powinny mieć strategiczne znaczenie,

-  muszą mieć charakter zasobów rzadkich,

nie mogą być możliwe do zastąpienia przez inne zasoby (Godziszewski, 2001).

Wyraźnie widać, że nie każdy zgromadzony i przechowywany w firmie zbiór 

informacji jest zasobem.

W pełni wartościowa informacja jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa:

-  zwiększa wiedzę organizacji o otaczającej rzeczywistości,

-  wspiera procesy zmian.

Podobnie jak nie każda wiedza jest kapitałem intelektnalnym. Podstawą kapitałn intelektualnego jest wiedza 
nżyteczna dla firmy. Nabiera ona cech kapitałn dopiero wtedy, gdy można ją  przetworzyć i wykorzystać dla 
dobra firmy (Sopińska i Wachowiak, 2003).



-  umożliwia komunikowanie się pracowników i kierownictwa,

-  wzbogaca wiedzę indywidualną pracowników,

-  pozwala podejmować decyzje (zmniejsza nieokreśloność wyboru, czy też oceny 

działania w organizacji),

-  ułatwia nawiązywanie więzi z otoczeniem, 

daj e przewagę nad konkurentami.

Nie do końca jest jasne, jaką informację menedżerowie rzeczywiście cenią i która 

stanowi dla nich największą wartość (zob. np. Materska, 2003). Empiryczna konfrontacja 

podanych wyżej podejść z atrybutami aktywów informacji opisywanych przez kadrę 

menedżerską wyższego stopnia pokazuje pewną rozbieżność oczekiwań w stosunku do 

wartości informacji. Strategiczna rola przypisywana jest aktywom informacji w obszarach 

planowania i kontroli, zarządzania środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, 

wyznaczania kierunku organizacji i impetu w podejmowaniu decyzji.

7. WIEDZA JAKO ZASÓB

Popularyzacja idei zarządzania wiedzą w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i jej 

koncentracja na eksploatacji wartości „ukrytych” w organizacji doprowadziła do rozwoju 

teorii aktywów wiedzy i próby szacowania ich wkładu w bogactwo organizacji.

W tym miejscu trzeba mocno podkreślić, że tak naprawdę nie można zdecydowanie 

oddzielić informacji od wiedzy w funkcji zasobu. Stąd też wielu autorów stosuje te pojęcia 

równolegle (zamiennie). Niektórzy badacze (np. Boisot, 1995) twierdzą nawet, iż nie istnieją 

tzw. zasoby wiedzy. Dowodzą, że jeśli wiedza cicha (ang. tacif) nie może być 

komunikowana, a wiedza jawna (ang. explicit\ czyli wiedza skodyfikowana, jest de facto 

informacją, to oznacza, że zasoby wiedzy nie istnieją odrębnie i powinny być włączone do 

zasobów informacji (Oppenheim i Stenson, 2003a).

Biorąc pod uwagę rozwój Internetu oraz postępującą globalizację wyraźnie widać, że 

wymienione wcześniej postulaty VRIO są coraz trudniejsze do spełnienia -  różne zasoby (w 

tym informacyjne) przestają być rzadkie i coraz łatwiej jest je imitować. Okazuje się, że tak 

naprawdę spośród zasobów tylko wiedza spełnia wszystkie z kryteriów testu na wartość 

zasobu (VRIO).

Wiedza organizacyjna jest zasobem, który obecnie daje nadzieję na uzyskanie 

chociażby chwilowej przewagi konkurencyjnej. Zasoby wiedzy organizacji to jej aktywa



intelektualne, będące sumą wiedzy pojedynczych pracowników oraz zespołów pracowników, 

które organizacja wykorzystuje w swoich działaniach. Zasoby wiedzy obejmują również dane 

i informacje, na bazie których budowana jest wiedza indywidualna i zbiorowa (Probst i in., 

2002, s. 35). Tak więc znaczna część zasobów wiedzy przedsiębiorstwa kryje się w umysłach 

pracowników (twórców i właścicieli aktywów niematerialnych). To pracownik zdolny do 

przekształcenia danych w wiedzę i wykorzystania jej z korzyścią dla firmy jest podstawowym 

elementem zasobów wiedzy organizacji. Jednak w wielu procesach kluczowa dla działalności 

firmy może okazać się wiedza zbiorowa (Probst i in., 2002).

Zasoby wiedzy -  za Kapitałem intelektualnym Thomasa Stewarta (1997) można 

podzielić na trzy kategorie:

-  wiedza w umysłach pracowników (zawierają się w niej umiejętności, doświadczenie, 

sposób wykonywania obowiązków, który przynosi dochód każdego dnia);

-  wiedza zapisana w dokumentach, na kasetach video, w oprogramowaniu i innych 

środkach umożliwiających szybszy dostęp);

-  wiedza, która może być chroniona przez patenty, prawa własności, znaki towarowe i 

tajemnice handlowe.

Wiedza w funkcji zasobu zwana jest także: niewidzialny zasób, niematerialny zasób, 

strategiczne aktywa, pamięć organizacj i. * *

Ze swej natury trudne do imitacji aktywa wiedzy najczęściej są w danej firmie 

budowane przez lata i największą wartość osiągają poprzez eksploatację ich przez 

pracowników tej organizacji i „wbudowanie” ich w organizacyjne procesy, procedury i 

struktury.

Rola wiedzy jako najbardziej doskonałego (bo odnawialnego i pomnażalnego w 

procesie zużywania) zasobu wytwórczego rośnie i w coraz wyższym stopniu zastępuje inne, 

tradycyjne zasoby.

'' W ramach tzw. szkoły zasobowej nie wypracowano jeszcze powszechnie akceptowanej terminologii dla 
identyfikowania zasobów jako źródeł przewagi konkurencyjnej. Przedstawiciele tej szkoły posługują się więc 
ogólnym pojęciem zasobów (ang. resources) łub też stosują bardziej precyzyjną terminologię - aktywa 
niewidziałne/niemateriałne (ang. imisible assets), aktywa strategiczne (ang. strategie assets), zasoby trwałe 
(ang. firm resources), lecz także możliwości (ang. capabilities), kompetencje (ang. competences), główne 
umiejętności (ang. metaskills). Jednym z najczęściej wykorzystywanych terminów w ramach koncepcji 
zasobowej jest też pojęcie kluczowych (rdzennych) kompetencji (ang. core competences) zaproponowanych 
przez C. Prahałda i G. Hameła (1990).



8. SPECYFIKA ZASOBOW INFORMACn I WIEDZY

Interesujące jest pytanie: co odróżnia zasoby informacji i wiedzy od innych zasobów 

organizacji?
H. Cleveland (1982)^^ opisał unikalne (czasami wręcz paradoksalne) własności 

informacji/^ odróżniające ją  od zasobów materialnych:

1. Informacja podnosi swoją wartość wraz z rozpowszechnianiem i korzystaniem z niej 

(ang. information is expandable).

2. Informacja może podlegać kompresji (może być streszczana, kondensowana, 

integrowana).

3. Informacja może zastępować inne zasoby, np. zasoby fizyczne.

4. Informacja może być transportowana niemal natychmiast.

5. Informacja „wycieka” z organizacji (ang. information is diffusivef'^, trudno więc ją 

ukryćKomentując tę cechę można dodać, iż oznacza to, że podobnie jak woda, informacja 

ma tendencje do przenikania przez rozmaite bariery - także systemy kontroli i 

bezpieczeństwa. Najczęściej dzieje się to wbrew intencjom jej właściciela - „przecieka” ona 

przez granice grup, instytucji czy też państw^*’ - i dostaje się w niepowołane ręce. Im więcej 

informacji przecieka, tym więcej jest jej w obiegu. Jednocześnie jako cenny zasób organizacji 

nie może zostać roztrwoniona, co w praktyce gospodarczej wymaga sformułowania 

odpowiedniej polityki informacyjnej (w tym ochrony informacji).

6. Informacja jest podzielna (ang. shareable). Przekazanie jej komuś innemu nie oznacza 

jej utraty. Jeżeli dzielimy się tym zasobem (w sposób zamierzony -  drogą sprzedaży, czy 

niezamierzony -  przeciek), to nadal jesteśmy w jego posiadaniu, chociaż ma go już także ktoś 

inny.

Stopniowo do tej „listy odmienności” dokładali się i inni autorzy. W opinii wielu z 

nich od wartości materialnych odróżnia informację niełatwy problem pomiaru w a r to ś c i 

i n f o r m a c j i. Wartość ta bowiem zależy od kontekstu, od tego, jak konkretni użytkownicy

 ̂H. Cleveland: Information as a resource. The Futurist, December 1982, s. 34-30 - podaję za: Eaton i Bawden, 
1991.

Pojęcie ‘informacja’ nie jest tożsame z często stosowanym pojęciem ‘zasoby/dobra informacyjne’ 
(information resources/assets), ale - jako że informacja jest żywotnym składnikiem tych zasobów - więc 
atrybuty przypisywane informacji znajdują zastosowanie do zasobów informacyjnych (Opppenheim i Stenson, 
2003b).

B.Stefanowicz (2004b) nazywa tę cechę „ciekliwość”.
Obala to mit monopolu i wyłącznej własności posiadacza informacji (w przeciwieństwie do posiadaczy 

materiałnych zasobów).
Curtis (1997) jako klasyczny już przykład „przecieku” podaje przeciek informacji o czamobyłsłdej katastrofie 

dzięki krótkofalowcom. Nierzadko słyszymy o „przeciekach” informacji z instytucji rządowych.



wykorzystują informację w poszczególnych okolicznościach. Bywa i tak, że nie da się 

zawczasu ustalić wartości informacji dla użytkownika. Informacja pojawia się w różnych 

kontekstach i wyrażana jest na różne sposoby, co zdaniem J. Batona i D. Bawdena (1991) 

sprzyja zyskiwaniu na wartości informacji. 17

E. Orna dodaje, że jeżeli informacja jest gromadzona w firmie na potrzeby 

ograniczonej liczby osób, w rzeczywistości nie osiąga swojej potencjalnej wartości. Ważne 

wydaje się zwrócenie uwagi na fakt, że różne organizacje -  mając do dyspozycji ten sam 

zasób informacji i wiedzy -  mogą osiągać zupełnie różne efekty gospodarcze. To, co stanowi 

żywotny interes dla jednych, nie posiada żadnej wartości dla innych (Orna, 1998).

Eaton i Bawden (1991) uczulają swoich czytelników na to, by nie mylić wartości 

informacji z kosztami informacji (np. ceną zakupu, wyceną czasu pracowników, kosztami na 

sprzęt i oprogramowanie).

Cecha związana z „ k o n s u m p c j ą ” informacji (Eaton i Bawden,1991; Yates- 

Mercer i Bawden, 2002) wiąże się z wyszczególnioną wyżej szóstą cechą podaną przez 

Clevelanda. Podczas „konsumpcji” informacji (czyli wprowadzenia jej do swego zasobu 

wiedzy, czy też wykorzystania jej w celu podjęcia lepszej decyzji) jej zasób nie maleje; także 

podczas przekazywana innym nie podlega utracie, chociaż jej użyteczność w niektórych 

przypadkach zmniejsza się. Patrząc przez pryzmat kategorii ekonomicznych, od innych 

zasobów znacząco odróżnia informację własność multiplikacji (samoodnawiania się). Nader 

trafnie ujmuje to E. Niedzielska (1998, s.l2), stwierdzając, że informacja [...] jest 

podstawowym zasobem tzw. gospodarki niematerialnej, specyficznym surowcem samorzutnie 

się odtwarzającym, [...] stale ilościowo, lawinowo przyrastającym.

N i e w y c z e r p y w a l n o ś ć  zasobu informacji - według Stefanowicza -  tkwi w 

możliwości powielania informacji; w nieskończonej liczbie obiektów, które można wyróżnić 

w otaczającym świecie, a więc i nieskończonej liczbie komunikatów, które można 

zredagować jako nośniki informacji; w nieskończonej złożoności każdego z obiektów 

(Stefanowicz, 2004a). Wcześniej czy później zasoby materialne (surowce) i energetyczne 

muszą się skończyć. Już obecnie ich wykorzystanie staje się coraz kosztowniejsze. Ratunkiem 

mogą być tylko zasoby niezużywalne, trwałe, pozwalające na racjonalizację eksploatacji 

innych zasobów. Informacja jest takim zasobem - w procesie jej wykorzystania n i e 

w y c z e r p u j e  s i ę  i n i e  u l e g a  z u ż y c i u  (Stefanowicz, 2004b). Sprawia to, iż 

nie istnieje potrzeba ponownego ubiegania się o uzyskanie danej informacji, którą już

 ̂Taka unikatowość (wyjątkowość) zasobów jest minimalizowana w koncepcji IRM, która sprowadza 
informację do poziomu dokumentów i systemów komputerowych.



posiedliśmy, chyba że nastąpiła jej utrata, np. w procesie zapominania. Natomiast cechą 

zmniejszającą użyteczność zasobu wiedzy dla jej posiadacza jest jej starzenie się (Forlicz, 

2001).

D y n a m i k ę  zasobów informacji J. Eaton i D. Bawden (1991) oraz P. Yates- 

Mercer i D. Bawden (2002) wiążą z tym, że zasoby informacji mają duży potencjał 

kształtowania zmian w firmie lub w społeczności, w której funkcjonują.

Informacja jako zasób niematerialny, aby mogła zostać wykorzystana, wymaga 

t r a n s f o r m a c j i  w w i e d z ę  (Orna, 1998). Zasoby niematerialne, potencjał innowacji 

czy wiedza rzadko kiedy mają jakąś konkretną lokalizację w firmie. Generalnie są 

r o z p r o s z o n e  i z a m k n i ę t e  w umysłach ludzi, którzy się ze sobą komunikują, 

działając w wielu różnych fragmentach struktury organizacyjnej. Informacja i wiedza są więc 

zasobami rozproszonymi w organizacji, które przenikają wszystkie działania biznesowe i stają 

się nieodłącznym komponentem produktów i usług, które są sprzedawane. To, że zasób ten 

może być dostępny jednocześnie w różnych miejscach i dla różnych użytkowników, świadczy 

o jego dużej m o b i l n o ś c i .  Trudno znaleźć inny zasób, który ma taką zaletę (Obłój, 2004; 

Orna, 1998; Stefanowicz, 2004b).

Jednocześnie mówi się o tzw. s y m u l t a n i c z n o ś c i  wiedzy, co oznacza, że nie 

istnieją specjalne bariery, które by uniemożliwiały użycie tej samej wiedzy przez kilka osób 

jednocześnie nawet z różnych organizacji w tym samym czasie. Dlatego też, posiadając 

określone informacje czy wiedzę, nie mamy pewności, czy konkurent nie wykorzysta tych 

strategicznych zasobów przed nami. W przypadku tradycyjnych środków trwałych byłoby to 

niemożliwe (Strojny, 2000; Zarządzanie wiedzą..., 2003).

Do podanych wyżej cech warto dorzucić jeszcze n i e l i n i o w o ś ć ,  zgodnie z którą 

nawet odrobina wiedzy może powodować niewyobrażalne konsekwencje, i odwrotnie, 

olbrzymia ilość wiedzy może okazać się bezużyteczna. Z brakiem liniowości wiedzy wiąże 

się to, że zastosowanie tej samej porcji wiedzy w dwóch różnych firmach może przynieść 

zupełnie różne korzyści. W przypadku tradycyjnych zasobów te fumy, które posiadały 

większą ich ilość, uzyskiwały na swych rynkach przewagę konkurencyjną, wynikającą 

głównie z korzyści skali. Ta zależność w przypadku wiedzy nie musi wystąpić (Strojny, 2000; 

Błaszczuk i in., 2003).

W świetle wszystkich powyższych charakterystyk nie trzeba nikogo przekonywać, że 

najbardziej widoczną cechą zasobów informacji jest ich różnorodność (zob. Stefanowicz, 

2004a i 2004b).



9. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACJI I WIEDZY

Nieuniknioną konsekwencją przechodzenia od gospodarki opartej na tradycyjnych 

zasobach do gospodarki, w której dominującym zasobem jest niematerialna wiedza, jest 

pojawienie się idei zarządzania wiedzą. W koncepcji zarządzania wiedzą zadaniem 

podsystemu zarządzania jest przekształcanie wiedzy niejawnej (nieartykułowalnej, związanej 

przede wszystkim z kapitałem ludzkim) w wiedzę jawną, z której mogłaby korzystać cała 

organizacja, a także przekształcenie wiedzy indywidualnej w wiedzę organizacyjną. Jednak 

nawet unikatowe zasoby, kompetencje czy umiejętności same w sobie nie stanowią o 

konkurencyjnej przewadze. Decyduje o tym odmienność sposobu kształtowania tych zasobów 

i innowacyjność zastosowań.

Powiedziano już wyżej, że nie każda informacja i wiedza jest zasobem. Nie każda 

informacja, którą „posiada” pracownik, jest zasobem ekonomicznym. Jest nim tylko ta 

wiedza, która wpływa na zachowanie sią człowieka jako podmiotu w gospodarce [...]. 

(Ołeński, 2000, s. 162). Nie jest więc zasobem ekonomicznym np. informacja czy wiedza 

niedostępna dla użytkownika w odpowiednim czasie, miejscu i formie (mimo iż z punktu 

widzenia treści jest potencjalnie użyteczna). Nie są zasobem ekonomicznym informacje 

niespełniające wymagań jakościowych w danym systemie społeczno-gospodarczym, np. 

informacje fałszywe czy nieaktualne, 18 informacje nikomu niepotrzebne (bezużyteczne, 

gromadzone „na zapas”) (Oleński, 2000).

Te ostatnie informacje pojawiają się coraz częściej dzięki nowoczesnym technologiom 

informacyjnym, które umożliwiają relatywnie tanie przechowywanie dużej ilości informacji. 

Wywołuje to niebezpieczną tendencję gromadzenia „wszystkich informacji na wszelki 

wypadek”. Przechowuje się wiele informacji bezużytecznych lub na tyle mało przydatnych, 

że ich przechowywanie nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. W masie niepotrzebnych 

łub mało przydatnych informacji giną informacje ważne i wartościowe tylko dlatego, że nie 

wiadomo, gdzie i jak je odszukać, gdy okazują się potrzebne. Wypracowanie metod i 

technologii gospodarowania wielkimi zasobami informacji, w tym swego rodzaju „ekologia 

informacyjna” polegająca na eliminowaniu bądź „utylizacji śmieci informacyjnych” jest 

ważnym i trudnym zadaniem dla teorii i praktyki zarządzania informacją.

 ̂Zdarza się jednak, że organizacja, która nie jest świadoma słabej jakości informacji, czyni je zasobem, 
wykorzystywanym np. do podejmowania decyzji gospodarczych.



Nie ulega wątpliwości, że informacja i wiedza, które mają być efektywnie 

wykorzystywanym zasobem organizacji, muszą być kształtowane celowo, muszą zostać 

objęte profesjonalnym zarządzaniem obejmującym takie procesy, jak: planowaniel9, 

organizowanie, kontrola i ochrona. Tym bardziej, że jak każdy inny zasób informacja nigdy 

nie jest za darmo (Aleksandrowicz, 1999, s. 66).

9.1. KOSZTY POZYSKANIA I TWORZENIA ZASOBÓW INFORMACJI
I WIEDZY

Aby informację pozyskać, a potem przechować, przetworzyć, przesłać i udostępnić 

odbiorcy, trzeba zaangażować odpowiednich specjalistów, poświęcić czyjś czas, wykorzystać 

odpowiednie środki itd. -  trzeba ponieść określone koszty finansowe, czasowe, osobowe 

(Stefanowicz, 2004b, s. 15). Koszty pozyskiwania informacji maleją tym szybciej, im szersze 

i bardziej wielostronne jest wykorzystanie tej samej informacji w danej organizacji; 

przyczynia się do tego efekt synergii, co oznacza, że ta sama informacja może być 

wykorzystana przez określonego użytkownika do różnych celów (Stefanowicz, 2004b).

Wydatki poniesione na zdobycie informacji przez pracowników wiedzy20 nie odnoszą 

się jedynie do kwot poniesionych przez organizacje na zakup informacji zewnętrznych 

(licencje, prenumeraty itp.). Kosztowny, jak się okazuje, jest brak właściwej organizacji 

dostępu do informacji wewnętrznej i zewnętrznej, zgromadzonej najczęściej w 

korporacyjnych portalach, intranetach i ekstranetach. Uwagę dużej części menedżerów 

zachodnich skupiają ostatnio dane publikowane w raportach znanych firm konsultingowych. 

Podaje się w nich, że pracownik spędza przeciętnie 15-16% swojego czasu pracy (ok. 6 

godzin tygodniowo) na poszukiwaniu informacji. Połowa poszukiwań kończy się 

niepowodzeniem, co oznacza, że 7,5-8 % to strata czasu pracowników wiedzy, którzy nie 

mogą znaleźć informacji, której potrzebują. Szacuje się, że amerykański biznes traci z 

podanych tu powodów ok. 107 bilionów dolarów rocznie (Yerity, 2003).

Realna cena, którą fumy płacą za brak możliwości efektywnego dostępu i 

wyszukiwania informacji to także, np.: dublowanie prac przy tworzeniu informacji i wiedzy 

zapisanej już w repozytoriach organizacyjnych, ale której nie można odnaleźć; powtórny

O metodach planowego pozyskiwania informacji przez firmy pisaliśmy w odrębnym artykule (Materska, 
2004). W zaproponowanym tutaj kontekście wywiad gospodarczy można uznać za jedno z narzędzi zarządzania 
zasobami informacji i wiedzy.

Pracownik wiedzy to ktoś, kto nie tylko wykorzystuje efektywnie istniejącą wiedzę, ale przede wszystkim 
tworzy nową (Gierszewska, 2003).



zakup produktów i usług informacyjnych, które nabyto już wcześniej, ale których nie można 

zlokalizować w korporacyjnej sieci; podejmowanie sprzecznych decyzji, opartych na innych 

fragmentach informacji i wiedzy dostępnej w różnych departamentach firmy; stracone okazje, 

gdyż informacja nie została odnaleziona „na czas” (Yerity, 2004). Do tego dochodzi 

istniejący problem informacji zdezaktualizowanej i błędnej, znajdującej się w zasobach 

organizacji.

Coraz częściej podnoszą się głosy, że efektywne zarządzanie informacją i wiedzą 

będzie wymykać się organizacjom, o ile nie powstaną w firmach swego rodzaju „rynki 

wiedzy” -  ze sprzedającymi i kupującymi potrzebne obiekty wiedzy. Oczekuje się, że w ten 

sposób doprowadzi się do zmiany sytuacji określanej „zasadą 20/80”, w której 20 % 

pracowników firmy dostarcza 80 % wiedzy potrzebnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

gdyż pozostała większość odczuwa brak „motywatorów” do dzielenia się swoją wiedzą.21 

Próba wyceny indywidualnych „kawałków” wiedzy jest w ocenie niektórych naukowców 

właściwym krokiem w stronę szacowania wartości zasobu, którym jest informacja i wiedza w 

organizacji (Desouza i in., 2003).

W literaturze przedmiotu istnieją dwa podejścia do szacowania zasobów wiedzy. 

Pierwsze z nich traktuje audyt wiedzy jako inicjatywę poprzedzającą wprowadzanie 

zarządzania wiedzą w organizacji. Drugie z podejść wiąże ocenę zasobów z jednym z 

niezbędnych etapów wdrożonej już strategii zarządzania wiedzą w firmie (Probst i in., 2002). 

Niektórzy autorzy (Tiwana, 2000; Guzik, 2003) sytuują rozważany problem w obydwu 

kontekstach.

9.2. AUDYT INFORMACYJNY I AUDYT WIEDZY

Nie da się zarządzać wiedzą nie dokonując pomiaru zmian w jej zasobach, albo 

przynajmniej ich sobie nie uświadamiając. Organizacje, które chcą zmierzyć się z wyzwaniem 

zarządzania korporacyjną informacją i wiedzą -  w tym z problemem kwantyfikacji swoich 

zasobów informacji i wiedzy - powinny przede wszystkim dokładnie określić (zidentyfikować 

i zlokalizować) zasoby wiedzy już posiadanej (indywidualnej i zbiorowej) oraz tej potrzebnej 

(i możliwej) do zdobycia.

W badaniach prowadzonych przez Katedrę Teorii Zarządzania SGH wśród prezesów i wyższej kadry 
zarządzającej największych polskich przedsiębiorstw z Listy 500 „Rzeczpospolitej”, jako najbardziej typowe 
bariery dzielenia się wiedzą przez pracowników firmy wymienia się (w kolejności od najbardziej znaczących do 
najsłabszych): konkurencję między pracownikami, niedostateczną świadomość korzyści, konkurencję między 
działami w organizacji, brak motywacji, nastawienie typu „wiedza to władza”, brak czasu, strukturę organizacji 
oraz brak/niewydolność struktury informatycznej (Mierzejewska, 2002; Rudolf, 2002).



Systematyczny proces, dzięki któremu organizacja może zorientować się w swoich 

potrzebach, co do informacji i wiedzy, rozpoznać kanały przepływu informacji, ustalić, co już 

wie i gdzie występują luki tego zasobu, nazywa się audytem informacyjnym. Innymi słowy, 

audyt informacyjny jest narzędziem systematycznego rozpoznawania zapotrzebowania na 

informację, rozpoznawania tego, w jaki sposób informacja jest w firmie wykorzystywana, 

tworzona i przekazywana (rozpowszechniana) pomiędzy poszczególnymi strukturami 

organizacji i pracownikami (Guenther, 2004; TFPL, 2004).

Rezultatem audytu jest „mapa informacji”, która powinna stanowić podstawę 

efektywnego projektowania zawartości intranetu, formułowania korporacyjnej strategii 

informacyjnej lub też strategii zarządzania wiedzą. Taka mapa może znacząco przyczynić się 

do eliminacji informacji nieistotnej oraz do redukcji tzw. przeładowania informacyjnego (ang. 

Information overload) w firmie, a także „zestrojenia” (połączenia) informacji z tymi 

pracownikami, którzy jej potrzebują.

Audyt informacyjny utożsamiany jest czasami z etapem identyfikacji potrzeb 

informacyjnych lub nawet z audytem wiedzy, ale tak naprawdę każdy z tych procesów 

oznacza co innego. Ogólnie można powiedzieć, że na podstawie analizy potrzeb, prowadzi się 

audyt informacji, który jest podstawą audytu wiedzy (Guenther, 2004).

W tym miejscu dodamy jedynie, że audyt informacyjny skupia się na 

sprawozdawaniu jawnych zasobów informacji -  zapisanych w formie tradycyjnych 

dokumentów i w wersji elektronicznej, podczas gdy audyt wiedzy koncentruje się na 

organizacyjnych umiejętnościach i doświadczeniu, które ze swej natury są ukryte (tzw. 

zasoby niewidzialne).

Powstałe w wyniku audytu wiedzy „mapy wiedzy” postrzega się jako narzędzie 

służące lokalizacji zasobów wiedzy. Są one nie tylko przewodnikiem po zapisanych w firmie 

rekordach wiedzy -  kierują także do umiejętności i doświadczeń pracowników wskazując, w 

jakich projektach brali udział, do jakich organizacji i sieci profesjonalnych należą i co stanowi 

obszary ich specjalizacji oraz zainteresowań. „Mapy wiedzy” stanowią graficzne 

odwzorowanie wzajemnych zależności między istniejącymi w organizacji aktywami 

intelektualnymi, źródłami wiedzy i jej strukturami oraz zastosowaniami. „Mapy wiedzy” 

umożliwiają systematyzowanie nowych zasobów oraz powiązanie zadań z aktywami 

intelektualnymi, będącymi w dyspozycji organizacji. Narzędzie to zwiększa dostępność 

zasobów wiedzy dla wielu osób w dowolnym czasie i miejscu (TFPL, 2004; Kwieciński, 

2004).



Jeden z najbardziej przejrzystych i uniwersalnych modeli audytu informacyjnego 

naszkicowany został przez Susan Henczel (2000). Zaproponowane przez autorkę etapy 

audytu,22 po stosownej modyfikacji mogą znaleźć zastosowanie w większości organizacji.

Za bardzo ogólny (ale przez to i najbardziej uniwersalny) model audytu wiedzy 

przyjmuje się siedmioetapowy model A.Tiwany (2000).23

Zakres i design audytu wyznaczane są przez postawiony cel, wielkość i strukturę 

organizacji, obszar organizacji objęty audytem (cała firma, dział), dostępny czas, dostępne 

środki oraz to, czy audyt przeprowadzany jest po raz pierwszy, czy też nie (Tiwana, 2000; 

Guzik, 2003; Guenther, 2004).

9.3. OCHRONA ZASOBU

Zasób, który ma być źródłem przewagi konkurencyjnej dla organizacji musi podlegać 

ochronie. Dotyczy to zarówno ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i - 

wewnętrznymi, losowymi i intencjonalnymi (pasywnymi oraz aktywnymi) (Żebrowski, 

2004). A. Żebrowski zwraca uwagę, iż największe zagrożenie dla zasobów wiedzy stanowią 

ludzie -  ich błędy i pomyłki, lecz także działania celowe sprowadzające się do niszczenia 

zasobów intelektualnych, zniekształcania i usuwania informacji, przekazywania haseł obcym 

itp. Z analizy literatury wynika, że na ostatnim miejscu wśród zagrożeń znalazła się 

działalność intruzów komputerowych, którzy uzyskując nieuprawniony dostęp do istotnych 

danych mogą je skopiować, ujawnić, zmienić albo zniszczyć (Żebrowski, 2004).

Powiedziano wyżej, że nie każda informacja czy wiedza w organizacji jest jej 

zasobem. Niezbędne staje się więc zidentyfikowanie zasobów informacji i wiedzy firmy oraz 

zdefiniowanie wymagań w zakresie ich ochrony (w tym określenie poziomu akceptowanego 

ryzyka). Często, dzięki takim formalnym procedurom, wiedza i umiejętności przechowywane 

dotąd w umysłach pracowników są rejestrowane i stają się własnością firmy.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony informacji najważniejszymi zasobami są:

-  informacja (dokumenty papierowe, informacje elektroniczne, bazy danych),

-  oprogramowanie.

Siedem etapów audytu według S. Henczel (2000): 1. planowanie; 2. zbieranie danych; 3. analiza danych; 4. 
ocena danych; 5. zakomunikowanie rekomendacji 6. implementacja rekomendacji; 7. audyt informacji jako 
kontinuum.

Etapy audytu wiedzy według A. Tiwany (2000): a. Zdefiniowanie celów; 2. identyfikacja ograniczeń; 3. stan 
idealny; 4. wybór metody audytu; 5. wybór aspektów poddanych audytowi; 6. dokumentowarue audytu; 7. 
wyniki audytu -  opis stanu aktywów wiedzy.



-  zasoby fizyczne (budynki, sprzęt informatyczny, urządzenia telekomunikacyjne),

-  zasoby ludzkie,

-  dobra niematerialne (image przedsiębiorstwa) (Kiełtyka, 2003).

Z zarządzaniem zasobami informacyjnymi wiąże się także wymóg ochrony własności 

intelektualnych tworzących aktywa niematerialne, czyli: patentów, wzorów, marek, 

kontraktów, licencji itp. (Romanowska, 2001).

Bezpieczeństwo informacji i wiedzy organizacyjnej powinno obejmować następujące 

obszary:

kontrolę pozyskiwania, wytwarzania i przetwarzania informacji i wiedzy,

bezpieczną dystrybucję omawianych zasobów,

monitorowanie „dróg” informacji i wiedzy w strukturze danej organizacji,

szkolenie personelu w zakresie procedur bezpieczeństwa.

10. WYKORZYSTAĆ ZASOBY

Informacja i wiedza są zasobem strategicznym, jeśli dają firmie trwałą unikalność i 

jednocześnie długą przewagę konkurencyjną. Ich wartość wynika nie z faktu ich posiadania, 

lecz wykorzystania. W rozumieniu nauki o zarządzaniu odpowiednio kształtowane 

(zarządzane) informacja i wiedza są niezbędne dla osiągnięcia celów organizacji. Dlatego też 

kierunek rozwoju zasobów informacji i wiedzy organizacyjnej nie może być pozostawiony 

przypadkowi -  musi on być zawsze połączony z konkretnym celem użyteczności (wartości) 

dla firmy. Postępujący rozwój nauki przyczynia się do doskonalenia narzędzi zarządzania 

informacją i wiedzą, które sprzyjają temu, by w gospodarce wiedzy zasobom (aktywom) 

informacji i wiedzy nadać odpowiednią rangę i umieć je efektywnie spożytkować.
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ABSTRACT

Information and knowledge are considered to be the most important intangible assets for a firm 
to create a sustainable competitive advantage today. The concept o f Information as a resource is 
reviewed. Attributes of information and knowledge which make them sittular to, and drfferent 
from other resottrces o f classical economy are evalrtated. The relatively new discipline of 
information resottrce management is characterized.
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E-LEARNING METHODOLOGY 

FOR HIGH-TECH ORGANIZATIONS

The Online learning has been in use for 20 years in one form or another (surprisingly enough, a 
kind of e-leaming was offered even for mainframe applications), but the Internet teclmology has 
shrfted e-leaming from a local curiosity to commonplace. In the year o f 2002, Gartner Inc. has 
predicted that by 2005, e-leaming will be the most-used corporate application on the web, and the 
web will become the lifelong learning platform for much of the world (Harris et al., 2002). This 
forecast tums out to be close to the reality. Our considerations will be carried out in the context of 
high-tech organizations and will also tonch the matters of Staff competence development. High- 
tech organizations are almost by definition learning organizations in the sense defined by Peter 
Senge (Senge, 1990). In snch organizations learning mnst be seamlessly integrated with day-to- 
day activities rather than something that is done occasionally on ad-hoc courses. Permanent 
learning has become a condition sine qua non o f maintaining a competitive advantage in a highly 
competitive business environment. Therefore, fostering, boosting and developing specific skills, 
and also providing a generał knowledge and awareness for the whole Staff on a daily basis are the 
tasks that have to be snpported by state-of-the-art edncational and training tools and practices. By 
the same token, permanent edncation contributes to shaping the organization into an adaptive 
enterprise, what has become a necessity on a rapidly challenging hi-tech scene. In this paper we 
argne that the need for providing permanent and overwhelming learning in the context of 
contemporaiy high-tech organizations can be addressed by e-leaming, and that it is important not 
to consider e-leaming as a cost centre within an organization, rather -  it is a significant component 
of income generating processes.

1. E-LEARNING FEATURES

Electronic learning, usually referred to as e-learning, is a relatively new approach to 

teaching and learning. However, the concept that lies behind the e-learning is pretty old and



originally had nothing to do with electronic media and computers. While seeking the roots of 

e-learning we should pay our attention to distance learning which, as reported in (Phillips, 

1998), was for the first time proposed in 1840 by Sir Issac Pitman^ in a form of 

correspondence courses by mail. This type of learning gained a large amount of popularity 

and developed into an important sector of education, including higher education. Rephrasing 

James Hall (Hall, 1995) we can say that the movement of distance education has been first 

and foremost the one that sought not so much to challenge or change the structure of learning, 

but to extend the traditional learning ways and to overcome its inherent problems. It seems 

that the distance education developed as a creative political response to the increasing 

inability of the traditional teaching institutions to grow larger and meet the needs and 

ambitions of democratized societies. Distance education employs media in many forms and to 

varying extents. It may include mail, facsimile, radio, television, satellite broadcasts, 

videotapes, CD-ROM and DVD disks, teleconferencing and, most recently, the Internet.

Owing to its recent appearance within the hi-tech environment e-leaming is still an ill- 

defmed concept among hi-tech technologists and managers. Also the usefulness and 

suitability of e-learning for hi-tech is subject to opposite opinions spreading from skepticism 

to enthusiasm. Obviously, there are also those who do not see any significant difference 

between classroom courses and asynchronous course, adding sometimes that a blended 

approach may be even morę effective. There are a number of defmitions of e-leaming. For 

instance, W. Waller and J. Wilson say that: E-Learning is the effective learning process 

created by comhining digitally delivered content with (learning) support and services (Waller 

and Wilson, 2001). They draw our attention to some important words appearing in their 

defmition. ‘Effective’-there are many types of learning process but, in some cases, they are 

ineffective. ‘Combining’-it is the combination that makes the difference, not the individual 

parts themselves-although each part is perfectly valid on its own. ‘Digitally delivered 

content’-this excludes, for instance, paper based materials that, although still a perfectly valid 

medium for learning, are not e-learning. ‘Support’-theoretically, a CD-ROM based program 

can be done anywhere and anytime, but it is often not supported by tutors although, of course, 

it could be. Noteworthy, this defmition says nothing about the way the content is distributed.

However, his matter is important, what was reflected in a survey amongst 204 United 

Kingdom companies conducted by the SkillSoft company, in which 63% of those interviewed 

spontaneously identified the following description as e-leaming: Internet or intranet based

' Interestingly enough. Sir Issac Pitman was the inventor o f shorthand.



training that enahles users to access training courses and learning materials on a desktop 

Computer (A survey..., 2001). A pretty comprehensive defmition of e-leaming was proposed 

by Knowledge and Learning System Group NCSA of the University of Illinois at Urbana 

Champagne: e-learning is the acąuisition and use o f knowledge distributed and facilitated 

primarily by electronic means. This form o f learning currently depends on networks and 

Computers but will likely evolve into Systems consisting o f a variety o f channels (e.g., wireless, 

satellite), and technologies (e.g., cellular phones, PDA ’s) as they are developed and adopted. 

E-learning can take the form o f courses as well as modules and smaller learning objects. E- 

learning may incorporate synchronous or asynchronous access and may be distributed 

geographically with varied limits o f time (Wentling et al., 2000). Incidentally, the report 

(Wentling et al., 2000) includes a comprehensive survey of e-learning defmitions done from 

various perspectives, including the business one.

We are of the opinion that while considering e-learning the following aspects have to 

be taken into account: (i) ąuality, design, configuration and organization of e-leaming 

resource materials, in particular whether the materials are network/web-based or available 

through other electronic media; (ii) naturę of the virtual classroom and its fitness for 

educational purpose; and, (iii) naturę and ąuality of digital collaboration and online 

Communications. Points (ii) and (iii) have a lot to do with the organizational culture that we 

mentioned above as a critical issue to introducing e-leaming. The properties of the training 

process are obviously highly dependent on the organization that implements it. There are, 

however, some generał principles for reviewing the organizational fabric’s conduciveness to 

e-learning, and that govern implementation and operation of every e-based training system.

(i) Leadership must encourage knowledge sharing through behavior.

(ii) There is an acute need for considering education as a process being part and/or going 

across of other organization’s business processes. The organization must fmd a way to 

integrate e-learning technology and learning exercises with daily tasks of the 

employees-what is often referred to as on-the-job training. Thanks to that skills and 

knowledge upgrade become part of day-to-day activities in the company. It is important 

that the training activities be explicitly mentioned in job descriptions that are handed 

over to the company employees.

(iii) There is the need for operating standards, including terminology. Standard terminology 

is particularly critical when communicating across functional lines, and having a lingua 

franca is a necessary condition for effective information exchange and cooperation.



(iv) The training system should offer difFerent types of educational activities and working 

modes, while-what can be especially difficult to achieve-keeping the training curricula 

always complete and updated.

(v) Training should be attractive and compelling and induce proactive attitudes towards 

education among the staff^. Moreover, it is vital to provide the trainees with tangible 

and intangible incentives.

(vi) There is the need for training ąuality control. The control has to include both the 

training materiał and trainers themselves. If an organization expects employees to 

dedicate time to knowledge sharing and leaming, the organization must ensure that 

their time is well spent. E-leaming technologies must be easy to navigate and the 

resources have to deliver real knowledge value.

(vii) There is the need for measures. Measuring the effectiveness of educational programs 

serves two purposes: to motivate individuals to keep using the program and second, to 

persuade managers to keep funding it .̂

(viii) Lastly, a company training system can be used not only by company’s employees but 

also by extemal parties, such as corporate customers. Obviously, this creates a need for 

appropriate security mechanisms and reąuires the training system architecture to be 

flexible enough to be able to collaborate not only with the local company ICT 

infrastructure, but also occasionally with extemal ones.

As far as the educational needs to be addressed by e-leaming in hi-tech organizations 

are concerned a survey reported in (e-Learning..., 2001) identified the following themes: 

finance; ąuality management; marketing; project management; research and development; 

human resources management; strategie planning and development; globalization; 

organizational development. Our experience allows us to add to this list such topics as: 

specific business applications (e.g. software packages, sales, cali center); new products and 

services offered by the company; personal data safety; labor safety; generał orientation 

training on the company organization and functioning, foreign languages.

 ̂ In (Harreld, 1998) we have found an interesting notę that integrating knowledge management and e-leaming 
to compensation and reward Systems is desirable and has morę persuasive power.

 ̂ It is worth mentioning that the IBM company has created a scorecard that combines quantitative and
qnalitative assessments of Intellectual Capital Management (ICM) system return on investment that can be 
nsed for measnring e-based training effectiveness.



A generał list of major functions to be available to the users of an e-leaming system 

includes the following items: access to curricula and intranet public domain opinions on 

courses; access to FAQ; participation in courses; access to training materials; on-line tests; 

results of on-line tests; information of the courses undergone by certain users; specific and 

aggregated reporting; courses’ management (creating new courses, updating the courses, 

closing the courses); creating e-learning content; publishing e-learning content in the 

corporate system; user’s management; access restrictions. Morę comprehensive information 

on the e-leaming functionality is given in Section 3.

It is interesting to notę that nowadays the e-learning market focuses on four sectors:

-  corporate;

-  higher education;

-  government and self-govemance;

public education from kindergarten through high school.

Most likely e-leaming will be conąuering other sectors such as health, police, civil security 

and risk management, etc.

The corporate sector, i.e. commercial enterpiises, in particular hi-tech companies in 

which we are particularly interested throughout this paper intends to use e-leaming in order to 

provide: (i) career and job-related leaming for their own employees or those of business 

partners; and (ii) product, service or business-related leaming opportunities to customers. 

Here, the concept of e-leaming is rapidly evolving, from focusing exclusively on classroom 

replication to including new models such as just-in-time delivery, knowledge management, 

and lich simulations. It is important to notę that e-leaming systematically introduces new 

leaming models different from classroom training and thereby it changes corporate leaming 

culture.

The corporate world is basically served by five segments of products and vendors:

-  leaming management;

-  authoring/leaming content management;

-  yirtual classrooms/delivery;

-  content creation (custom or ofif-the-shelf);

-  Professional services.

Below are given some comments on them borrowed from Gartner’s survey (Lundy, 2001).
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Classroom replication

Traditional e-learning as a replacement for classroom training will continue to play a 

role in competency and skill development. However, enterprises considering implementing e- 

leaming programs should also look to advanced e-leaming models to develop needed skills 

morę ąuickly or as a means to reduce or eliminate the expense of maintaining some personnel 

competencies.

Knowledgę Management-based e-learning

Supporting the knowledge transformation in business, e-leaming becomes key to the 

growth of enterprise information assets. Knowledge management-based e-learning supports 

the development of intellectual assets, workplace collaboration and innovation. As such, it is a 

core component of a maturę knowledge management program and should be linked to 

personnel and organizational competency models, compensation plans and reward schemes 

for contributions to the organizational knowledge base, as well as to innovative applications 

of the knowledge.

Embedded help/performance support

The second model-embedded help/performance support-emphasizes the movement 

away from traditional classroom courses to ubiąuitous tools, learning objects and short 

tutorials embedded in ICT applications. Teaching end users how to use complex ICT 

applications using traditional courses converted to a computer-based training or on-line 

format has almost always failed in the workplace. Therefore, many vendors are spending 

around 8 percent of their total development budgets on embedding context-sensitive mini-



tutorials, sometiines only seconds long, into applications so that the users could get 

acąuainted with the tool itself, and next to start working with the subject matter courses.

Immersiyę simulations

As evidenced by the popularity of video games, high-adventure team-building courses 

and high-tech simulation theme parks, people crave new experiences-virtual and real. 

Accelerating the experiential leaming process through immersive, frustrating, fun simulations 

will be the dominant form of pre-packaged management training, especially in the hi-tech 

enyironment where, almost as a rule the Staff is young. Immersive simulations will benefit 

organizations that want to ensure that market-facing knowledge workers develop the skills to 

work as part of a team and at the same time hone skills for rapid decision-making necessary 

for the very competitive marketplace.

2. BENEFITS AND LIMITATIONS 

2.1. BENEFITS

The mission of corporate e-leaming is to supply the company workforce with an up- 

to-date and cost-effective program that yields motivated, skilled, and loyal knowledge 

workers. The direct benefits of e-learning as felt mainly by the employees who are subject to 

e-learning in the hi-tech environment are really numerous. Basing on (Urdan and Weggen, 

2000) let us try to summarize the most important ones.

Substantial cost sayings due to elimination of travel expenses

The biggest benefit of e-leaming is that it eliminates the expense and inconyenience of 

getting the instmctor and students in the same place. Courses can be pared into shorter 

sessions and spread out oyer seyeral days or weeks so that the company would not lose an 

employee for entire days at a time.

Learner controlled -  anywhere. anytime. anyone

Technology has giyen the indiyidual greater authority oyer the leaming enyironment. 

Learning does not haye to occur in a classroom. The fact of hi-tech companies is that the 

lion’s share of the Staff already uses computers on the Job. Technical obstacles, such as 

access, standards, infrastmcture, and bandwidth, are usually not an issue. The growth of the 

Internet, high-capacity corporate networks, and high-speed desktop computers haye madę



leaming available to people 24 hours a day, seven days a week sińce the employees can also 

access their corporate e-learning platforms from their residences or even holiday sites. In 

addition, an employee may proceed through a course or program as the Information is fully 

comprehended. Employees can convert information to knowledge on their own timetable.

Customizable Content

Information can be developed with individual users in mind. Courses and programs 

can be created to deal with each individual's strengths and weaknesses. As employees 

progress, information is delivered based on what they have leamed and how they have 

performed. The ideał situation is when every employee has her/his own “leaming profile” 

whose attributes are a leaming method (for example: visual, sound, interactive), the pace of 

leaming and the position in the company, etc. The information collected in a user’s profile is 

used while planning or controlling the user’s career path, for instance in order to identify 

knowledge or skills gaps and suggesting relevant training, and also to provide the user with 

the most appropriate training method.

Just-in-time access to timely information

E-learning products allow instmctors to update lessons and materials across the entire 

corporate network instantly. This keeps content fresh and consistent and gives students 

immediate access to the most current data. Information can be retrieved just before it is 

reąuired, rather than being learned once in a classroom and subseąuently forgotten. Our 

experience shows that technology-based training has proven to have a 50-60% better 

consistency of leaming than traditional classroom leaming.

Higher retention of content through personalized leaming

Since they can customize the leaming materiał to their own needs, employees have 

morę control over their leaming process and can better understand the materiał, leading to a 

significantly faster leaming curve, compared to instmctor-led training. The delivery of content 

in smaller units, called "chunks," contributes further to a morę lasting leaming effect. 

Whereas the average content retention ratę for an instmctor-led class is only 58%, the morę 

intensive e-leaming experience enhances the retention ratę by 25-60%.



Tmproyed collaboration and interactivitv among employees

E-learning can be morę stimulating and encourage morę critical reasoning than a 

traditional large instructor-led class because it allows the kind of interaction that takes place 

most fully in smali group settings. Another study found that online students had morę peer 

contact with others in the class, enjoyed it morę, spent morę time on class work, understood 

the materiał better, and performed, on ayerage, 20% better than students who were taught in 

the traditional classroom. Teaching and communication techniąues which create an interactiye 

Online enyironment include case studies, story-telling, demonstrations, role-playing, 

simulations, streamed yideos, online references, personalized coaching and mentoring, 

discussion groups, project teams, chat rooms, e-mail, bulletin boards, tips, tutorials, FAQs, 

and wizards.

Online training is less intimidating than instructor-led courses

Employees taking an on-line course enter a risk-free enyironment in which they can 

try new things and make mistakes without exposing themselyes to criticism. This 

characteristic is particularly yaluable when trying to leam soft skills, such as leadership and 

decision-making. A good learning program shows the conseąuences of employees’ actions 

and where/why they went wrong. After a failure, employees can go back and try again. This 

type of learning experience eliminates the embarrassment of failure in front of a group.

In addition to the aforementioned e-learning adyantages, the ones that are eąually 

important from the company perspectiye the benefits include:

-  reduction of oyerall Staff education related costs;

-  better management, control and administration of education related business processes 

within the company;

-  a possibility to integrate e-leaming with other process, especially with human 

resources deyelopment;

-  enhancements and better effectiyeness of human resources deyelopment;

-  proyiding the company top managers, including the Board of Directors with the state- 

of-the-art reports on the human resources deyelopment issues;

-  easier cooperation, such as joint deyelopment and/or exchange of learning content, 

with organizations working in partnership with the company.



From the usability standpoint the success of the e-leaming approach is judged on the 

basis of its deployment smoothness, user-friendliness and satisfaction, maintenance costs, 

scalability, and the ability to absorb changes and modifications. In particular, it is important to 

ensure: (i) an efficient provision of the leaming content to trainees; (ii) an efficient 

administration of the system, including all databases and repositories; (iii) a fuli integration 

with other Systems within the company, especially with the human resources management 

system; (iv) integration of the e-learning Systems with the company extranet, if any, 

preserying all the security measures while not dropping the company flexibility.

2.2. DRAWBACKS

As mentioned above e-learning offers a number of advantages. However, one has to 

remember that the e-leaming coin has its darker side which revels, inter alia.

-  pedagogical: it may happen that e-leaming which is actually the technology of the 

futurę is used to empower the pedagogies of the past whose major principle was that 

knowledge was viewed as content to be transferred into the heads of the students;

-  conceptual limitations: e-learning cannot substitute face-to-face communication; 

designing e-learning concepts very often reąuires a higher effort than traditional ones;

-  technical limitations: corporate networks won‘t allow ‘everything‘ (e.g. transmission 

limits, presentation constraints); a PC for leaming purposes installed at a workplace has to 

fulfill specific reąuirements (e.g. headphones, microphone, camera);

-  human limitations: competency to work with media is not always developed; fear of 

the ‘new‘; it may happen that corporate e-culture needs to be developed or improved.

3. FUNCTIONALITY

The reąuired functionality of an e-learning system can be roughly categorized into 

three groups. The First one refers to the properties of training deployment procedures. The 

second one contains management (both user and content) and reporting features of the system. 

Finally, the third group contains IT technical reąuirements of the system.

Training deployment

-  centralized training courses catalogue ayailable to prospectiye trainees;

-  an updated agenda of learning/training eyents to happen in the company or 

recommended by the company;



-  fast and easy delivery of various forms of training regardless of a location of the 

users;

-  asynchronous training;

-  synchronous training (yirtual classroom);

-  individualized approach to leaming, with optional adjustment of speed, extent and 

intensity of training to leamers needs;

-  seąuential and free choice modes of learning;

-  tools for creating yarious tests and exams compliant with assessment and certification 

mechanisms;

-  efficient support for multimedia formats (audio/yideo on demand, streaming 

yideo/audio, yideo conferences, etc );

support for corporate knowledge base creation.

Management reporting. planning features

-  defming and management of key competencies and certification reąuirements for 

employees, customers, partners and suppliers;

assessment of indiyidual and group competencies and increasing them to the leyel 

needed for efficient eyeryday operations of the company;

-  features of logistic seryices for conyentional training (classroom, trainer, beamers, 

handbooks, etc reseryation and management);

-  possibility to check models of human Capital management: recruitment processes, 

reengineering or takeoyers;

-  long-term planning of recruitment and training policy in order to identify key 

competencies crucial for new business targets;

-  confirmations of course application, enrolling the course, application rejection, 

Schedule changes;

-  selectiye distribution of Information on new courses in the system;

-  administratiye subsystem with wide rangę of access rights and authorization control;

identifying competencies and competence gaps for employees;

defming competence goals;



-  assessment of goals accomplishment;

-  repoiting efficiency of training;

-  fmancial bookkeeping of the training services offered and delivered.

Technical features

-  applicability of standard content formats (SCORM, IMS, AICC, etc.);

open architectural model - possibility to adding new, developed in-house modules;

-  minimization of system administration;

-  user friendliness for content creators and trainers;

-  scalability with the number of users for intranet and extranet;

-  system stability and safety for the client Workstation;

-  access rights management;

-  authorization mechanism for extemal users;

-  module for commercial access to the learning content (online real-time transactions, 

links to fmancial Systems of the company, credit card processing);

-  integration with Exchange server, instant messaging, chat feature;

-  e-mail notification of any relevant events in the system.

4. CATEGORIZATION OF E-LEARNING ACTORS

The protagonists of e-leaming processes can be categorized into several groups which 

are characterized by their duties; it may happen that certain company staff members can be 

assigned to different groups. Let’s take a look at these groups (below the term person means 

one person or a group of people):

-  Administrator -  a person who manages the system and grants privileges to all 

categories of users; has unrestricted access to all system functions and data;

-  Trainers Manager -  a person who is responsible for the organization of e-courses, 

which means, inter alia, creating lists of participants, identifying Trainers, scheduling 

courses and tests;

-  Trainer -  a person who selects “ofif-the-shelf ’ courses, or prepares course contents 

and oversees content preparation process, and then conducts courses; defines the Schedule of



the courses; if courses are not automatically evaluated Trainer introduces the scores for the 

trainees;

-  Trainer ’s Assistant -  a person who performs auxiliary materiał preparation tasks for 

the courses thus assisting trainers with morę complex content editing;

-  Trainee -  a person (being a company staff member or not) who participates in the 

course; has access to the training materiał associated with the course to which the Trainee 

was enrołłed, and is subject to test at the end of the course; he/she has ałso access to the 

courses agenda pubłished in the system, can use discussion groups and other e-łearning 

system faciłities;

-  Organizational Unit Manager -  has access to his/her empłoyees “study record”; 

accepts the participation of his/her empłoyee in a given course.

In addition to the aforementioned categories there are other staffers who are invołved 

in the e-łearning processes, such as (i) HR Department Staff who is responsibłe for defming 

and monitoring training połicy of the company, as wełł as, responsibłe for career paths 

management; they are provided with the anałyses of the scope of training and the resułts, and 

the information on competence gaps of the company staff; (ii) Financiał anałysts who receive 

specific and aggregated information about the courses conducted and costs incurred; and (iii) 

Company top managers, incłuding the Board of Directors who are provided with strategie 

reports on the human resources devełopment issues.

The correspondence between sełected users groups and the e-łearning system 

functions depends on the company połicy and internał regułations. An exampłe of such 

correspondence taken from a reał hi-tech company łooks as fołłows (Tabłe ł):
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Participation in courses X

Access to training materials X X X X

Participation in on-line tests X

Access to results of on-line tests X X X X X

Information of the courses undergone by certain 
users

X X X X

Reporting X X X X

Course management (creating new courses, 
updating the courses, closing the courses)

X X

Creating e-leaming content X X

Publishing e-leaming content in the system X X

Granting access to e-leaming content to the users X

Users’ management X X

Table 1

As mentioned, access to the data (training materiał and course management 

information) stored in the e-leaming system has to be restricted. The access to on-line 

materials and courses is managed by the Administrator. It is also necessary to give at least 

limited access to traineris manager. The trainers themselves should be also able to add and 

update the training content. In generał, the training materials are madę avaiłabłe to the 

participants of a certain course or to a certain organizational unit and on-line tests are 

available to course participants. Each employee has access to his/her study record but also 

each Organization Unit Manager has access to study record of all his/her subordinates. The 

system collects the information on all training activities of the users such as access to leaming 

materiał and progress in the course and access to tests and their respective results.



5. E-LEARNING SYSTEM DEYELOPMENT YITAL ISSUES

A corporate e-learning system is a pretty sophisticated, hi-tech entity, mainly owing to 

its large coverage and relations with other systems such as human development system, what 

reąuires special attention while designing, implementing and operating/maintaining the 

system. For the e-learning system to succeed three critical development matters have been 

identified, namely the issue of basing the system design and operation on de facto  industrial 

standards, and the issue of security, and the problem of bandwidth. The three issues are 

elaborated on in the sections to follow.

5.1. STANDARDS

Common standards for things such as content meta-data, content packaging, content 

seąuencing, ąuestion and test interoperability, leamer profiles, run-time interaction, etc., are 

pre-requisites for the success of the e-leaming in a company. The major task is to integrate 

these standards into the e-learning platform. They help to ensure the five "abilities" mentioned 

below and to protect and even nurture e-learning investments:

-  interoperability-t\\Q e-leaming system can work with any other system;

-  re-usability-com^twdLrt (Learning Objects, or "chunks") can be re-used;

manageability-the e-learning system can track the appropriate information about the 

leamer and the content;

accessibility-a leamer can access the appropriate content at the appropriate time;

-  durability-the e-learning system technology evolve with the standards to avoid 

obsolescence.

The three most important content, usability and interoperability related standards that 

are recommended to be supported by the a corporate e-learning platform are; SCROM, IMS 

Content Packaging Specification, and AICC. Their brief characteristics are presented in the 
following tables.

SCORM (Sharable Content Object Reference Model)

This standard is a product of the U.S. Govemment's initiative in Advanced Distributed 

Learning (ADL); it is a set of specifications for developing, packaging and delivering 

education and training materials. SCORM-compliant systems can access and reuse content



conforming to the SCORM defmition. To notę that the current SCORM Yersion 1.2 

incorporates the IMS Global Learning Consortium's Content Packaging Specification.

IMS (Content Packaging Specification)

Provides the functionality to describe and package training materials (such as 

individual course or a collection of courses) into interoperable, distributable packages 

Prepared by IMS Global Learning Consortium, Inc.

AICC/CMI (Ayiation Industry CTB Committee)

This is a standard for controlling the process of training. AICC/CMI test suitę provides 

the yerification of compliance with AICC standards for e-learning Systems. CMI (Computer 

Managed Instructions) System is used for managing training process and student’s progress.

5.2. SECURITY

Although a bit witty, the following rule seems to be adeąuate to the e-learning system 

security facilities: ''The system shouldknow the user better than the user knows the system." 

In what follows brief summaries indicating the e-leaming corporate system security issues, 

access rights and data protection mechanisms for the e-leaming platform are given; they are 

based on recommendations formulated in (Feibel, 1995).

Security is about ensuring that the data, circuits, and eąuipment being part of the 

whole e-leaming system are used by authorized users and in authorized ways only. Morę 

fundamentally, security is about ensuring the following issues:

Availability -  System components, information, and services are available whenever needed.

Confidentiality -  Seryices and information are ayailable only to those who are authorized to 

use them. This may differ for different users, i.e. certain users may haye morę priyileges and 

access than others.

Integrity -  Components and information are not destroyed, cormpted, or stolen, either through 

outside interyention or through in-house incompetence.

Traditionally, there are three fundamentally different areas of security, which are 

illustrated below (Fig. 2).



Hardware security encompasses all aspects of physical security and emanation 

security. Compromising emanation refers to unintentional signals that, if  intercepted and 

analyzed would disclose the information transmitted, received, handled, or otherwise 

processed by telecommunications or automated Systems eąuipment. Information security 

includes Computer security and communication security. Computer security deals with the 

prevention and detection of unauthorized actions by users of a Computer system. 

Communication security encompasses measures and Controls taken to deny unauthorized 

persons access to information derived from telecommunications and ensure the authenticity of 

such telecommunications. Organizational or administration security is highly relevant at hi- 

tech organizations even though some people sometimes tend to underestimate it in favor of 

technical Solutions. Both personnel security and operation security pertain to the 

administration aspect of security.

5.3. THE BANDWIDTH PROBLEM

As previously mentioned, an e-learning solution should provide a seamless way for 

employees to access training information. In an ideał world, managers or human resources 

officers would select the most relevant content for employees to be viewed from their 

desktops at their own pace. However, because of bandwidth limitations, many online trainers 

have eschewed video in favor of creating text-based training. Considering that five users 

simultaneously downloading 300k video streams can “waste” an entire T-1 high-speed linę 

(see Table below). Companies that have networks with broadband connections are not fully



immune from delivery problems, even if they have enough bandwidth. The end result is that 

video is not delivered to employees effectively. It should be noted that the bandwidth issue 

has been identified by many prospective users as one of the largest barriers to mainstream 

adoption of online training.

As indicated in Section 6 at the heart of all online training products is the Leaming 

Management System (LMS), which provides the tools to deliver content to employees 

through their networks. By creating an efficient LMS, the company can significantly reduce 

the drain on the e-leaming Systems, allowing morę users to access video training courses 

without shutting down their IT infrastructures. The problem can be fixed only when a 

conscious effort is madę to deliver content that is as low-bandwidth as possible through an 

LMS that is designed for peak efficiency.

The issue of bandwidth has to be given a priority while designing and implementing 

an e-leaming system. The table 2 provides a comparison of time needed for transferring 250 

Kbyte and 2 Mbyte files via channels of different speed.

56
kbps

2 channel 
ISDN

Tl DSL/
Cable

lObit
Etherne

t

2X
CD-

ROM
Theoretical 
Download Speed

7KB 16KB 187KB 187KB-
250KB

1.2MB 300KB

Real World 
Download Speed

5.2KB 12.5KB 150KB 125KB-
150KB

0.75MB 250KB

250KB file 35 sec 17 sec 1 sec 1 sec <1 sec 1 sec
2MB file 5 min 2.4 min 13 sec 13 sec 3 sec 9 sec

Table 2

Let us remind that the following three key hardware components can significantly 

influence the bandwidth:

Seryęr -  hardware specifications for the machinę give some indication on how many 

simultaneous hits it can handle and it potential responsiveness to these reąuests. The 

location of the server is cmcial as well. Routers and other load balance hardware and 

software can be critical to the success of a large deployment to help direct reąuest to 

available servers. Proxies can both help and hinder a deployment.

Linę Speed -  linę speeds fluctuate because of the reąuest being sent out by multiple 

people at different times throughout the day. The companies usually see spikes in the



linę utilization for both their LAN and Internet around 8:30-9:30 a.m., 12:00-1:00 

p.m., and 4:30-5:30 p.m. It has to be noted that most web surfers will not wait over 8 

seconds for a screen to paint without getting frustrated. Considering that e-leaming is 

most of the time mandated, the screen paint times should be considerable ąuicker;

Client -  to the best of our knowledge intranet performance of typical hi-tech companies 

in terms of the transmission speed is adeąuate to the needs, and they should not be 

faced with the bandwidth problem; however, the their extranets may pose tangible 

bandwidth problems. To cope with these problems and to improve the speed of 

transmission it is recommended to make use of content cashing servers in extemal 

sites. Picture below displays an outline of the architecture eąuipped wit a caching 

server (Fig. 3).

lOOMbps link 2 Mbps link

Fig. 3

6. ARCHITECTURE

Now, we shall take a look at architectural Solutions related to e-learning platforms. 

Within an e-leaming architecture one can usually distinguish two segments, namely: (i) 

environmental and infrastmcture components; and (ii) learning components. The chart below 

shows how the e-leaming components are embedded in the computerized tissue of the 

company (Fig.4).



Fig.4

The infrastructure is relatively stable an organizational and technological platform on 

which educational and managerial processes are carried out. It includes Computer eąuipment 

(which usually is an intranet/extranet with all necessary technological facilities), an array of 

corporate databases, various types of legacy Systems, including an enterprise resource 

planning system (ERP), if any, authentication and security and recovery mechanisms, etc. 

This part of the working environment is in principle invisible or meaningless for the terminal 

users of the e-leaming facility (trainees, managers, HR officers, administrators, etc.). The 

leaming components include two sub-systems, viz. a Learning Management System (LMS) 

and Leaming Content Management System (LCMS) that altogether provide, inter aha, tools 

for developing, publishing and managing content, administering courses and providing access 

to the courses and other facilities that should be available to the terminal users.

A core component of any full-featured e-leaming system is an LMS, which govems all 

the activities of the e-leaming system. The LMS usually consists of: administration of 

curriculum and courses; registration module (curriculum, courses, instmctional 

responsibilities); learning programs administration (instmctor assignment to the courses, test 

and assessment capabilities, etc.); employee skills and records management; employee 

interfaces to learning content, including the ability to launch a course or interact with a 

Learning Content Management System (LCMS); external system application programming 

interfaces (e.g. to human resources management system and/or a financial system). In the next 

sections we shall elaborate on the LMS and LCMS Systems.



6.1. LMS

A Leaming Management System (LMS) is the major component of the e-leaming 

platform. Below are summarized chief LMS functions.

-  Assessing the job -  this function consists in recording skills and competencies 

reąuired to effectively fulfill the responsibilities of each of the major roles in the company;

-  Assessing the student -  to record what competencies, ąualifications, licenses, 

certifications are reąuired from the employees;

-  Measuring the gap -  to determine the difference between what the job reąuires and 

what the person can offer;

-  Creating learning resources -  to develop online training materials;

-  Cataloguing resources -  to recording all available resources regardless of format;

-  Filtering resources -  to allow the searching of those resources that match criteria like 

time constraints, location, available space, favorably reviews, preferred suppliers, and cost;

-  Building the plan -  to assign courses to individuals or groups, assisting individual 

employees in selecting the right combination, seąuencing selected resources, and creating a 

leaming plan;

-  Agreeing to the plan -  to limit access aimed at specific target groups, provide a wait 

list for classroom events, obtaining electronic approvals, providing a rangę of payment 

schemes;

-  Off-line Delirery -  providing online messaging to course participants, sending 

instmctions and pre-work, and providing collaborative tools (e.g. discussion fomms, chat 

rooms, and managing inventory);

-  On-line Delivery-to support the delivery of on-line leaming resources;

-  Monitoringprogress -  to keep up-to-date information on who and when has done 

what;

-  Assessing results -  to measure usage and completions, quiz/test/assessment scores, 

item analysis, information analysis, trends, etc.



6.2. LCMS

Leaming Content Management Systems (LCMS) create, manage, maintain, deliver, 

and track web-based content. They provide functionality such as content migration and 

management, leaming object repositories, content re-use and individualized learning via 

leaming objects, asynchronous collaborative leaming, testing and certification, and 

interconnectivity with virtual classroom and leaming management system applications. 

LCMSs are designed to support the rapid capture, delivery, and management of knowledge in 

a web-based fashion. The key features of LCMS’s are summarizes below.

Centralized repository

A key attribute of an LCMS is the use of a repository-a stmctured data storage system 

-  that helps track and organize online leaming content. A centralized repository allows the 

organization to put an arm around all the learning opportunities throughout the enterprise, 

even when they may be physically located in distributed locations. The repository needs to 

support rich set of content types such as documents, rich multimedia content and streaming 

data.

Tagging and search

Tagging and indexing the content ensures that content may be searched meaningfully. 

Each piece of learning content is tagged with meta-data (name, author, datę, job, skill, etc.), 

so that it may be appropriately and consistently searched by both the content creators and 

consumers on the network.

Shared and reusable resources

According to the Advanced Distributed Leaming (ADL), http://www.adlnet.org/, 

initiative, studies and field experience indicate that an environment where designers can 

share, reuse and easily modify shared media resources-such as graphics, custom templates 

and other "look and feel" elements-can save from 30 to 100 percent of the time and the cost 

of content development. Many LCMS environments allow for the reuse of company specific 

elements, like navigation bars, backgrounds and tables of contents, and the modification of 

these elements to support a specific application or objective.

http://www.adlnet.org/


Reusable learning obiects

A complete LCMS provides the ability to manage content not just in a monolithic 

course format but also at a lower level of granularity through learning objects. Learning 

objects offer production efficiency on the side of content composition and precision in the 

ąuality of the learning experience. Learning objects add "just-enough" to the desire for "just- 

in-time" learning. Organizations can save a tremendous amount of cost and time by re-using 

content and reducing redundancy in production of new courseware by reusing the content (by 

linking or copying content from existing courseware) at different levels of granularity (whole 

or part of the courseware structure).

Publishing workflow

Content creation, review, publication and assignment to different audiences is a 

complex process, similar to the review stages of a document. Yet, learning technologies 

provide for little or no workflow management. A LCMS should also then manage the 

workflow through which content is reviewed, accepted and released for generał access and 

consumption. These activities include: (i) communication between authors and reviews; (ii) 

ability for authors from remote sites to be able to access content; (iii) notification (update, 

review status), content expiration.

Support for industry standards

Finally, and perhaps most importantly, an e-leaming product that does not support 

industry standards such as IMS (Instructional Management System) and ADL's SCORM is a 

poor investment. The ability to support and manage intemally and extemally (third party) 

created learning content preserves the investment companies are making in learning content. 

Needles to argue that standards are the best way to achieve this.

Having briefly described the LCMS functionality, now, we can take a look at its basie 

elements, which are as follows:

-  learning object repository;

-  automated authoring application;

-  dynamie delivery interface;

-  administrative application.



These four components along with the relationships indicating schematically 

actions/objects occurring between them are depicted in Fig. 5. A morę detailed characteristic 

of the these components is as follows.

Fig. 5

Learning obiect repository

The learning object repository is a central database in which learning content is stored 

and managed. It is from this point that individual learning objects are either dispensed to the 

users individually or used as components to assemble larger learning modules or fuli courses, 

depending on individual learning needs. The instructional output may be delivered via the 

web, CD-ROM, or printed materials. The same object may be used as many times and for as 

many purposes as appropriate. The integrity of the content is preserved regardless of the 

delivery platform. Typically, the XML facilities serve this function by separating content 

from programming logie and codę.

Automated authoring application

This application is used to create the reusable learning objects that are accessible in the 

repository. The application automates authoring by providing authors with templates and 

storyboarding capabilities that incorporate instructional design principles. Using these 

templates, authors may develop an entire course by using existing learning objects in the 

repository, creating new learning objects, or using a combination of old and new objects.



Authors may be subject matter experts, instmctional designers, media production artists, or 

communities of practice leaders. The tool may also be used to rapidly convert “libraries” of a 

company’s existing content, typically adding media, a customized interface, and instmctional 

methodologies. An author may reside within a company or at an outsourced provider. 

Authoring Application allows one to: create screens, add in media, create hyperlinks, do 

branching, allow user input, program answer judging, record leamer response.

Dynamie deliverv interface

To serve up a learning object based on learner profiles, pre-tests, or user ąueries, a 

dynamie deliyery interface is reąuired. This component also proyides user tracking, links to 

related sources of Information, and supports multiple assessment types with user feedback. 

This interface may be subject to customization for the company using the LCMS. For 

example, content may be presented on web pages emblazoned with the company logo and a 

look and feel designed to reflect the desired corporate image.

Administratiyę application

This application is used to manage employee (student) records, launch e-leaming 

courses from course catalogues, track and report student progress, and proyide other basie 

administratiyę functions. This information can be fed into an LMS designed with morę robust 

administratiyę functionality.

To conclude the discussion on the architectural matters of e-learning platforms it is 

worth to list here the important features of the technology to be used for implementing such a 

platform.

(i) Technology must be transparent. 

must not distract from content;

has to proyide usability, reliability, responsiyeness.

(ii) Technology must be interactive. 

must create learning experience;

has to proyide interaction with content, students, trainers.

(iii) Technology must be adeąuate.



technology has to reflect naturę of tasks to be undertaken, rather than the need for having 

the latest eąuipment;

different Solutions for different problems-static/dynamic media, 

synchronous/asynchronous communicati on.

Physically, the e-learning platform hardware eąuipment typically includes the 

following elements: web servers, database servers, application servers, streaming servers, 

caching servers, client desktop, networking Infrastructure (intranet-LAN, extranet-WAN).

7. CRITICAL STEPS OF AN  E-LEARNING PLATFORM DEYELOPMENT

Gartner strongly encourages taking e-learning initiatives in the corporate environment. 

According to its predictions enterprises that employ simulation exercises as part of an e- 

leaming deployment will have higher knowledge retention rates for their employees, partners 

and customers than those enterprises that do not (0.8 probability) (Lundy, 2001). Basing on 

Gartner’s recommendations and our own experience now we sketch six critical steps in 

successful development of e-leaming programs.

Needs Assessment: The necessary starting point

Alike any other ICT project the implementation of an e-leaming system and 

integrating it with a hi-tech enterprise has to be preceded by a detailed analysis and evaluation 

of the status quo situation and identification of actual and prospective needs. In case of e- 

leaming being a new formula in a company, the identification of prospective needs might be 

difficult sińce the futurę users have no reference points. Therefore, it is recommended to 

precede such an exercise by a series of tutorials and demos that will provide the users with the 

awareness about and potential of e-learning Solutions.

Deployment of an LMS: A backbone of the e-leamine platform

An enterprise needs to track the knowledge base and development needs of its 

employees. To this end, enterprises should deploy a leaming management system (LMS) as 

an administratiye hub of an e-learning infrastmcture and, morę importantly, as a management 

tool to track the progress of an overall knowledge transfer campaign. LMSs come in two 

"flayors" today: a full-blown system and a lightweight system, which is often part of a hosted 

application seryice proyider e-leaming seryice. Either approach can work, but the lightweight 

offerings often proyide only basie tracking and oyersight capabilities. A full-blown LMS



should be viewed as a key enabler to building a resilient hi-tech enterprise and should be 

treated with the same importance as any other mission-critical software application, including 

making it part of a disaster backup and recovery plan.

The Corporate Universitv: A partnership between ICT and the training department

The failure of an e-leaming program can often be tied directly to the failure of internal 

departments to work together. Often, an internal training group thinks it can "go it alone" and 

implement e-learning with little or no involvement from the whole organization. That is a 

recipe for disaster. The most successful e-leaming deployments are the result of close 

working relationships between the information management Systems and training units and 

the lines of business. E-leaming success usually reąuires a mandate from senior management. 

Typically, a smali team involving business managers and ICT leaders work together to build 

an agenda, set forth reąuirements, supervise the implementation and monitor (and reward) 

employee involvement with the efifort as the program is carried out.

The Pilot Implementation: The reduction of risk

Almost as a mle we recommend the implementation of e-leaming Solutions in hi-tech 

companies in two major phases, namely: the development of a pilot platform, and then-after 

having it positively evaluated-the development of a full-fledged system. The benefits of 

having a pilot version of the system are many. One of them that we want to emphasize is that 

the company Staff can better get acąuainted with the e-leaming concept and its potential and 

better specify the finał system.

High-guality content: The secret ingredient

Enterprises often realize during a pilot test for an e-leaming system that their content 

is not going to work well. The primary reason the pilot fails is that a project team assumed it 

could port classroom content to an e-leaming platform. Creating guality e-leaming is often a 

project within a project. Just as finding good instmctors to deliver live training can be 

challenging, so is the challenge of developing high-guality e-leaming content that entertains 

as it trains. Increasingly, the money spent on e-leaming content will be used to create 

simulation exercises that allow learners to apply their knowledge in real-world settings. One 

of the most effectiye ways of ensuring that content is productive and reusable is to use an 

LCMS (see Section 6.2). Learning content management allows developers to create, review.



manage and deploy leaming assets and programs throughout the enterprise, even extending 

the programs to partners and customers.

Attracting users: The need of users’ acceptance and cooperation

Since the hi-tech enterprises are typically technology-based and knowledge-based 

companies, so technological adaptation and adjustment to the reąuirements caused by the 

introduction of an e-leaming system should not be a tremendously painful process. However, 

eąually important as smooth technological and organizational roll-out is Staff and end-user 

buy-in. An e-learning project will most likely bring a huge change for the organization. 

Although the change will impact the entire organization, one can expect that at the outset the 

major influence will be felt in the training and human resources departments. To create the 

‘buy-in’ in these areas, it is important to demonstrate business improvements and facilitations 

that can be achieved (and credited to these departments) and that the associated changes do 

not adversely impact the resources of these departments. It is believed that good cooperation 

between various protagonists of the system should greatly diminish tensions and negative 

occurrences that may happen, especially at the inception phase of the system operation.
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ABSTRAKT

Kształcenie online w różnych postaciach stosowane jest od dwudziestu lat (ciekawe, że pewien rodzaj e- 
leamingu zaproponowano już dla technologii mainframe), jednak technologia Internetu przekształciła e-leaming 
z lokalnego kuriozum w działalność powszechną. W 2002 r. Gartner Inc. przewidywał, że do 2005 r. e-leaming 
stanie się najczęściej wykorzystywaną usługą w Webie, sam Web natomiast stanie się platformą kszlalceiua 
ustawicznego dła większości świata (Harris et ał., 2002). Przewidywania te okazały się bhskie rzeczywistości. 
Nasze rozważania prowadzone są w kontekście organizacji wysokich technologii i dotyczą także kwestii 
rozwoju kompetencji pracowników. Organizacje wysokich technologii już na mocy definicji są organizacjami 
uczącymi się w sensie zdefiniowanym przez Petera Senge’a (Senge, 1990). W takich organizacjach kształcenie 
musi być płytmie zintegrowane z codzietmą działalnością, a działaniem okazjonalnym. Permanentne kształcenie 
staje się warunkiem sine qua non zachowania konkurencyjności w wysoce konkurencyjnym środowisku 
biznesowym. Stąd propagowanie, doskonalenie i rozwijanie specjalistycznych umiejętności, a także zapewnianie 
ogólnej wiedzy i świadomości całego personelu w trybie działań codzieimych to zadania, które muszą być 
wspierane przez wyspecjalizowane narzędzia i praktykę edttkacyjną. Z tych samych powodów permanentna 
editkacja przyczyrua się do przekształcania orgaruzacji w przedsiębiorstwa uczące się, co staje się koniecznością 
na wymagającej scerńe wysokich technologii. W artykule przekonujemy, że potrzeba zapewruerua 
permanentnego i wszechstrormego kształcerua w kontekście współczesnych organizacji wysokich technologii 
może być zaspokojona przez e-leaming oraz że ważne je s f  aby rue postrzegać e-leamingu jako centrum kosztów 
wewnątrz orgaruzacji, lecz raczej jako ważny składnik procesów generowania wpływów.

http://www.baol.co.uk/PDF/OLT/lssue%2058/wilson.pdf
http://leaming.ncsa.uiuc.edu/papers/eleamlit.pdf
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IDENTYFIKACJA RÓŻNIC KULTUROWYCH  

W PROCESIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM

w  procesie komunikacji z użytkownikami możliwa jest identyfikacja różnic kulturowych między 
nimi. Do przeprowadzenia jej niezbędne są: rozumienie pojęcia kultura oraz różnic kulturowych 
między przedstawicielami odmiennych grap społecznych. Różnice te determinują zachowania 
człowieka, w tym także zachowania komunikacyjne w aspekcie werbalnym i niewerbalnym. W 
dobie globalizacji zadaniem pracownika informacji jest umiejętność identyfikacji knltniy klienta, 
rozpoznanie objawów szoku kulturowego oraz świadome ksztahowanie własnych zachowań 
komunikacyjnych, tak aby nie wywoływały one u użytkowników reakcji negatywnych. Koiueczne 
jest więc odpowiednie przygotowanie, m.in. w zakresie kulturoznawstwa, które powinno być 
objęte programem kształcenia pracowników informacji.

1. WSTĘP

Rozwój nauki i techniki oraz proces globalizacji powodują „kurczenie się” 

współczesnego świata. Na ulicach miast spotyka się na co dzień przedstawicieli różnych ras i 

narodowości. Porozumienie (kontakt) z przedstawicielami tego „tygla narodów” („globalnej 

wioski”) stanowi również poważne i odpowiedzialne zadanie dla współczesnego 

bibłiotekarstwa i usług informacyjnych, gdyż mimo związanych z globałizacją tendencji do 

uniformizacji i upodabniania się mieszkańców świata, nasze zachowania, działania i wybory 

zdeterminowane są przez historię, język, tradycję i kulturę, w których zostaliśmy wychowani. 

Uwarunkowania te stają się niezwykle istotne w procesie komunikacji międzyludzkiej, stąd 

też -  naszym zdaniem -  konieczność umieszczenia w programach kształcenia i doskonałenia 

bibliotekarzy i pracowników informacji wiedzy niezbędnej do rozpoznawania owych różnic 

oraz odpowiedniego dostosowywania treści i form komunikacji do potrzeb i możliwości 

użytkownika. Różnice kulturowe -  ujawniające się zarówno w zakresie zgłaszanych potrzeb 

informacyjnych, jak i w formie komunikatów - mogą być analizowane w różnych aspektach:



geograficznym (kontynenty, Europa Zachodnia -  Środkowa -  Wschodnia), religijnym 

(protestantyzm -  katolicyzm -  prawosławie -  islam), tradycyjnym (model rodziny - 

patriarchat i matriarchat, rola kobiety w życiu społecznym), ekonomicznym (poziom 

dochodów), edukacyjnym (poziom wykształcenia).

2. CZYM JEST KULTURA?

Termin kultura (łac. cultura), znany od starożytności, z biegiem czasu zmienił swój zakres 

i popułarność. W XVIII wieku odnoszono go do sfery doskonałenia umysłu i morałności, w 

XIX -  za jego desygnat uznawano już całokształt duchowego i materiałnego dorobku 

społeczeństwa. Potocznie pod tym pojęciem rozumie się pewien wybór sfer działania 

człowieka, takich jak: płastyka, teatr, muzyka, łiteratura, ałbo odnosi się je do dziedziny 

obyczajów (Wielka Encyklopedia PWN, 2003, t. ł5, s.ł8ł-ł83).

Według niektórych badaczy, kułturą jest to wszystko, cokołwiek jest w świecie 

łudzkim wyuczone i wytworzone -  w odróżnieniu od tego, co biołogicznie odziedziczone i 

zastane, nieprzekształcone jeszcze przez człowieka w środowisko przyrodnicze (Wielka 

Encyklopedia PWN, 2003, t. ł5, s. 181). Dawno już jednak dostrzeżono, że kultura nie ma 

charakteru jednorodnego, wręcz przeciwnie -  istnieje na świecie wiele kultur różnorodnych, 

zarówno pod względem stosowanych narzędzi, jak i odmienności obyczajów, symboli, 

wierzeń, organizacji życia społecznego.

Pojęcie kultura jest od dawna modyfikowane i zawężane w zależności od tego, który 

aspekt lub fragment kultury w najszerszym rozumieniu bierze się pod uwagę lub tego, co 

uważa się w niej za najważniejsze. Wpływ na takie zawężanie miało odkrycie, iż żadna 

kultura nie jest całością doskonale zintegrowaną i niekoniecznie rozwija się w sposób 

harmonijny oraz że o odmienności kultur różnych społeczeństw nie decydują w jednakowym 

stopniu wszystkie elementy. Co więcej, stało się oczywiste, że w danym społeczeństwie 

występują w istocie różne kultury, uwarunkowane przez odmienność środowisk, zajęć, składu 

etnicznego, sytuacji prawnej, zamożności i innych czynników wpływających na 

zróżnicowanie społeczne. Kultura definiowana jest współcześnie raczej nie w wymiarze 

materialnym, ale jako pewien zasób umiejętności lub wzorów myślenia, odczuwania i 

postępowania charakterystyczny dla znacznej części członków danej zbiorowości. Zdaniem 

wielu badaczy, w skład kultury w najściślejszym znaczeniu nie wchodzą wszystkie tego 

rodzaju wzory, a tylko pewna ich kategoria -  te, które wiążą się z zaspokajaniem tzw. 

wyższych potrzeb. Chodzi w tym wypadku o tzw. kulturę symboliczną, w odróżnieniu od



tego, co bywa określane jako kultura bytu i kultura społeczna. W rozważaniach o kulturze 

często pojawia się problem kultur narodowych. Dzieje się tak dlatego, że narody odgrywają w 

dziejach najnowszych ogromną rolę, jak i dlatego, że są takimi zbiorowościami, których 

tożsamość zależy w dużej mierze od posiadania kultury symbolicznej {Wielka Encyklopedia 

PWN, 2003, t. 15, s. 181-182). Wiele mówi się również o procesie odwrotnym -  słabnięcia 

różnic kulturowych między społecznościami, wynikającego z postępującej globalizacji.

Jeżeli za G. Hofstedem uznamy kulturę za pewne zaprogramowanie umysłu, czyli 

wzorce (myślenia, odczuwania, zachowania), które przyswajane są przez człowieka w ciągu 

życia, to bez wątpienia dostrzeżemy różne poziomy kultury. Najogólniejszy, który uznać 

możemy za wspólny dla całej populacji -  efekt rozwoju cywilizacyjnego, oraz poziomy 

szczegćrfowe, które „programuje” życie w pewnych wspólnotach -  historii, regionu, języka 

itp. Najsilniejszy wpływ na „zaprogramowanie” ma środowisko społeczne, w którym 

człowiek dorasta i rozwija się, buduje swoją hierarchię wartości i uczy stylu bycia. Jest to 

jednak wzorzec, który można przełamać, ucząc się -  w sytuacji koniecznej -  „nowego”.

O ile w potocznym rozumieniu kultura kojarzy nam się od razu z tzw. kulturą wysoką, 

czyli tworzeniem i korzystaniem ze zdobyczy nauki, dziełami sztuki czy literatury, o tyle 

pojęcie to -  np. w antropologii społecznej -  jest na tyle szerokie, że obejmuje również 

codzienne sposoby zachowania, w tym przede wszystkim -  komunikowania się z otoczeniem 

(Hofstede, 2000, s.38-40).

Według G. Hofstede’a w procesie komunikacji dają się wyodrębnić następujące 

elementy:

-  symbole (słowa, gesty, obrazy, przedmioty, bohaterowie), zarówno te unikatowe dla 

danej kultury, często zrozumiałe tylko dla jej członków, jak i wspólne dla większych 

populacji, a nawet (w obecnej dobie) całej ludzkości,

-  rytuały -  działania postrzegane w danej społeczności jako niezbędne, np. sposoby 

powitań, zachowań oficjalnych i prywatnych, obchody uroczystości państwowych czy 

religijnych,

-  wartości -  choć niewidoczne gołym okiem, decydujące o dokonywaniu wyborów -  

odnajdywane w sposobach zachowań w danych sytuacjach (Hofstede, 2000, s. 43-44).

W tym miejscu (szerzej będzie o tym mowa w dalszej części artykułu) warto 

przypomnieć, że komunikowanie jako jeden z najstarszych procesów społecznych stanowi 

fundament danego społeczeństwa -  i szerzej ludzkości -  bez którego nie można wręcz 

wyobrazić sobie zarówno funkcjonowania, rozwijania, trwania, przekazywania dorobku



kulturowego z pokolenia na pokolenie, jak i wymiany dziedzictwa kulturowego pomiędzy 

różnymi społeczeństwami.

3. RÓŻNICE KULTUROWE WEDŁUG GEERTA HOFSTEDE’A I INNYCH

Wkraczając w kolejne etapy życia, wchodzimy w kolejne grupy i kategorie społeczne, 

co powoduje przyswajanie przez nas kolejnych specyficznych kultur. G. Hofstede mówi tu o 

warstwach zaprogramowania umysłu, które są odpowiednikami różnych poziomów kultury, 

np. kultury narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, językowej, grupy płci, pokoleniowej, 

klasy społecznej (rodzaj i poziom wykształcenia, zawód, wykonywana praca), organizacyjnej 

(stanowisko, pełnione role, zadania) (Hofstede, 2000, s. 46).

Kultury narodowe można analizować w świetle 4 wskazanych przez niego kryteriów:

1) postawa (stosunek) wobec władzy,

2) koncepcj a jednostki, a w szczególności relacji między jednostką i społeczeństwem,

3) koncepcja męskości i kobiecości,

4) sposoby rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem kontroli agresji i wyrażania uczuć.

Te cztery podstawowe problemy mogą być przedstawione jako wymiary (cechy) 

kultury. Wymiar jest pewnym aspektem kultury, dającym się zmierzyć i pozwalającym 

określić pozycję danej kultury wobec innych kultur. Zakres podstawowych problemów 

odpowiada wymiarom, które zostały nazwane wyżej:

a) dystansem władzy (od małego do dużego),

b) kolektywizmem i indywidualizmem,

c) kobiecością i męskością,

d) unikaniem niepewności (od słabej do silnej).

„Dystans władzy” ujawnia stosunek członków danej społeczności do zjawiska 

nierówności między ludźmi. Duży dystans ujawnia się poczuciem zależności „młodszych” od 

„starszych”, niepewnością w kontaktach z przełożonymi, brakiem swobody, nieumiejętnością 

ujawniania uczuć. W społecznościach o małym dystansie władzy możemy mówić o 

wzajemnym partnerskim traktowaniu uczestników dialogu, niezależnie od zajmowanych 

przez nich stanowisk czy pełnionych ról, większym zaufaniu i samodzielności.

Kraje, w których są używane języki romańskie (hiszpański, portugalski, francuski i 

włoski), charakteryzują się średnim lub dużym dystansem władzy, kraje zaś, w których są 

używane języki germańskie (niemiecki, angielski, holenderski, duński, norweski i szwedzki), 

mają niski wskaźnik. Wydaje się zatem, że istnieje związek między obszarami językowymi i



zaprogramowaniem umysłu, decydujący o dystansie władzy. Kraje o rodowodzie chińskim 

(konfucjańskim) również zdają się tworzyć spójną grupę, charakteryzującą się średnim lub 

dużym dystansem władzy (Hofstede, 2000, s. 86-87).

Przy dużym dystansie bibliotekarz / pracownik informacji jest nieomyłny, obsłuży 

użytkownika wtedy, gdy sam uzna to za stosowne i gdy jego zapytanie uzna za właściwe. Nie 

można mu przeszkadzać, gdy wykonuje inne obowiązki, poganiać ani poprawiać. Każe się 

tytułować i nosi strój bądź oznakę swojego statusu. Reprezentuje podejście będące raczej 

chronieniem zbiorów niż ich udostępnianiem.

Przy małym dystansie mamy do czynienia z przewagą udostępniania, wychodzenia do 

użytkowników, zapraszania ich do korzystania z usług, partnerskiego traktowania i chęci 

uczenia się od nich, w sytuacji, w której bibliotekarz / pracownik informacji zdaje sobie 

sprawę, że czegoś nie wie. Jego zadaniem jest przede wszystkim obsługa użytkownika, a 

noszona plakietka ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów.

W wymiarze „indywidualizm -  kolektywizm” większa część ludzkości żyje w 

społeczeństwach, w których dobro grupy jest przedkładane nad dobro jednostki ( Hofstede, 

2000, s. 96). Charakterystyczne dla tego wymiaru kultury są rodziny wielopokoleniowe, 

wymóg lojalności wobec grupy, do której się należy i kolektywizacja sposobu myślenia. Jest 

on realizowany przede wszystkim przez kraje ubogie. Natomiast społeczeństwa o charakterze 

indywidualistycznym -  głównie kraje zamożne -  żyją w mniejszych grupach (rodzina 

dwupokoleniowa), a ich członkowie postrzegają siebie przede wszystkim przez pryzmat „ja”, 

a nie „my”.

Intensywne i stałe kontakty z innymi (w społeczeństwach kolektywistycznych) 

wytwarzają potrzebę zachowania harmonii w otaczającym środowisku społecznym. Potrzeba 

ta dotyczy nie tylko środowiska rodzinnego, lecz także innych sfer życia i jest uznawana za 

podstawową cnotę społeczną. W społeczeństwach skrajnie kolektywistycznych bezpośrednia 

konfrontacja jest uważana za przejaw złego wychowania i za wszelką cenę próbuje się w nich 

unikać sytuacji konfliktowych. Rzadko używa się słowa „nie”, gdyż nawet ono jest uznawane 

za przejaw konfrontacji. Odmowa jest raczej wyrażana w formie uładzonych wyrażeń typu: 

„możliwe, że masz rację” lub „zastanowimy się nad tym” (które obiektywnie należałoby 

odczytywać jako przejaw asertywności). W konsekwencji również słowo „tak” nie zawsze 

musi oznaczać aprobatę, a jedynie chęć podtrzymania kontaktu.

Dla odmiany, w społeczeństwach indywidualistycznych swobodne wyrażanie opinii 

jest postrzegane jako podstawowa zaleta. Nie należy również obawiać się konfrontacji. W 

kulturach indywidualistycznych wszelkie spotkania wywołują potrzebę komunikacji słownej.



Cisza zdaje się czymś nienormalnym i deprymującym. NieAvyobrażalnie banalna rozmowa 

jest zawsze lepsza od chwili milczenia. W kulturach kolektywistycznych sam fakt obecności 

jest na tyle satysfakcjonujący emocjonalnie, że nikt nie czuje się zobowiązany do 

podtrzymywania rozmowy, jeśli nie wiąże się ona z koniecznością przekazania jakiejś 

informacji (Hofstede, 2000, s. 106-109).

Dla kolektywizmu charakterystyczna jest również komunikacja wysoko kontekstowa -  

w której większość informacji pochodzi z otoczenia lub samej osoby, w związku z czym nie 

wymaga prawie formy werbalnej, oraz unikanie konfliktów w celu zachowania harmonii, dla 

indywidualizmu -  komunikacja nisko kontekstowa -  kiedy to wszystkie kwestie muszą być 

szczegćrfowo i dosłownie wytłumaczone - oraz otwarte wyrażanie swoich opinii, nawet jeśłi 

są one sprzeczne z pogłądami rozmówców. Przedstawiona tu terminołogia została 

zaproponowana przez Edwarda T. Hałła\ (Hofstede, 2000, s. ł09).

Wymiar „męskość -  kobiecość” dziełi społeczeństwa na takie, w których rołe 

społeczne związane z płcią są kłarownie okreśłone, czyłi - od mężczyzn oczekuje się 

asertywności, twardości i nakierowania na sukces materiałny, natomiast od kobiet - 

skromności, czułości i troskłiwości o jakość życia, oraz takie, w których rołe społeczne obu 

płci wzajemnie się przenikają - to znaczy zarówno od mężczyzn, jak i od kobiet oczekuje się 

skromności, czułości i troski o jakość życia (Hofstede, 2000, s. 140). Kobiecość to ponadto 

troska o relacje międzyludzkie, dbałość o to, by konflikty rozwiązywane były drogą 

negocjacji, męskość natomiast przejawia się w asertywności, ambicjach, przeniesieniu 

odpowiedziałności za utrzymywanie relacji z innymi ludźmi wyłącznie na kobiety, siłowym 

rozwiązywaniu konfliktów.

Wymiar ten nie jest skorelowany z poziomem rozwoju ekonomicznego kraju. Ma on 

natomiast wyraźny wpływ na wybór kierunku studiów przez przedstawicieli obu płci. 

Sprzedawca na prowizji jest zawodem męskim, gdyż wymaga konkurencyjności. Bibliotekarz 

/ pracownik informacji nie jest na prowizji -  jest zatem bardziej usługowy i rełacyjny, a więc 

-  kobiecy. Stosunek do bibłiotekarza/Zpracownika informacji może więc być efektem 

oddziaływania kułtury w wymiarze „męskość -  kobiecość”.
Wydaje się, że kułtury kobiece występują nieco częściej w kłimatach chłodniejszych, 

co mogłoby sugerować, iż równorzędne partnerstwo miedzy kobietą i mężczyzną zwiększa 

szanse na przetrwanie i rozwój w tych strefach kłimatycznych.

' E. T. Hall: Beyond Culture. Garden City, NY: Doubleday AnchorBooks [cyt. za: Hofstede, 2000].



Koncentracja kultur kobiecych w Europie północno-zachodniej (Dania, Finlandia, 

Holandia, Norwegia i Szwecja) zwraca również uwagę na pewne wspólne wszystkim 

wymienionym krajom doświadczenia historyczne. Otóż, elity tych krajów składały się 

głównie z kupców i żeglarzy. Zarówno w handlu, jak i w żeglarstwie ważne jest 

utrzymywanie dobrych stosunków międzyludzkich oraz dbałość o statki i towar (Hofstede, 

2000, s. 168). Podczas nieobecności mężów kobiety przejmowały wszelkie funkcje na lądzie; 

dodatkowo można by rozważyć wpływ protestantyzmu na rozwój kultury narodowej.

Ostatni wymiar -  „unikanie niepewności” -  definiowany jest jako stopień zagrożenia 

odczuwany przez członków danej kultury w obliczu sytuacji nowych, nieznanych lub 

niepewnych. Uczucie to wyraża się między innymi stresem i potrzebą przewidywalności, 

która może być zaspokojona przez wszelkiego rodzaju prawa, przepisy i zwyczaje. Wysoki 

poziom unikania niepewności jest typowy dla krajów Ameryki Łacińskiej, krajów 

śródziemnomorskich, Japonii, Korei Południowej, średni -  dla krajów niemieckojęzycznych, 

niski zaś -  dla pozostałych krajów azjatyckich, afrykańskich, anglosaskich, nordyckich i 

Holandii (Hofstede, 2000, s. 180-181).

Kultury o wyższym poziomie niepokoju są jednocześnie bardziej ekspresyjne. W 

krajach tych powszechnie akceptowana jest silna gestykulacja, podnoszenie głosu w czasie 

rozmowy, otwarte okazywanie emocji czy uderzanie pięścią w stół. Wyjątek stanowią tutaj 

Japończycy, którzy podobnie jak inni mieszkańcy krajów azjatyckich cechują się - według 

standardów kultury zachodniej - dużą powściągliwością. Kraje o niskim poziomie unikania 

niepewności sprawiają wrażenie „spokojnych”. Okazuje się jednak, że w krajach tych więcej 

ludzi umiera z powodu chorób serca i układu krążenia.

W krajach o wysokim poziomie unikania niepewności ludzie sprawiają wrażenie 

wiecznie zajętych, niecierpliwych, impulsywnych, agresywnych i bardzo aktywnych. Stanowi 

to dokładne przeciwieństwo zachowań w krajach o niskim poziomie unikania niepewności, 

gdzie większość osób wydaje się cicha, bezproblemowa, opanowana, obojętna i leniwa. 

Należy pamiętać, że wrażenie, jakie odnosimy z obserwacji danej kultury, zależy w 

ogromnym stopniu od tego, do jakiego poziomu emocjonalności jesteśmy przyzwyczajeni we 

własnej kulturze (Hofstede, 2000, s.183-184).

Richard R. Gesteland, charakteryzując kultury narodowe z punktu widzenia 

międzynarodowych kontaktów ekonomicznych, wyróżnił (Gesteland, 2000):

kultury protransakcyjne (zorientowane na wykonanie zadania) i propartnerskie 

(zorientowane na relacje z ludźmi).



-  kultury ceremonialne (przestrzegające obyczajów, tradycji, rytuałów) i

nieceremonialne,

-  kultury monochroniczne (postrzegające czas i punktualność jako wartości) i 

polichroniczne (swobodnie traktujące czas),

-  kultury ekspresyjne i powściągliwe.

4. DETERMINANTY ZACHOWAŃ

Kultury narodowe, jak podkreśla G. Hofstede, poza podobieństwami w 

poszczególnych wymiarach, różnią: doświadczenia historyczne, wspólnota językowa, system 

ekonomiczny, tradycje, wyznawane przez mieszkańców religie. Dodatkowo można wskazać 

także różnice między poszczególnymi regionami w danym kraju, wspomniane już różnice w 

poziomie wykształcenia mieszkańców, wykonywanych zawodach, grupach społecznych, 

modelu rodziny.

Grupowanie krajów według religii jest dość problematyczne, gdyż wszystkie wielkie 

religie świata są wewnętrznie bardzo niejednorodne. Przemiany w sferze religii nie wpływają 

znacząco na zmiany wartości kulturowych. Wszystkie cztery wymiary kultury: dystans 

władzy, indywidualizm, męskość i unikanie niepewności nie tylko są odporne na zmienność 

podziałów religijnych, ale same znacząco wpływają na to, jaka religia przyjmie się w danym 

społeczeństwie i jak będzie przebiegać jej rozwój (Hofstede, 2000, s. 204).

Każdy człowiek nosi w sobie całą „układankę” wpływów kulturowych, dodatkowo 

porządkowaną przez indywidualny charakter, osobowość, wrażliwość -  decydujące o 

poziomie otwartości na te oddziaływania, na „programowanie umysłu”. Kiedy więc 

użytkownik przychodzi do biblioteki lub ośrodka/centrum informacji -  choć często na 

podstawie pierwszego wrażenia klasyfikujemy go do którejś z naszych „szufladek” -  to 

jedynie poprzez komunikację możemy poznać jego rzeczywiste potrzeby informacyjne.

5. WPŁYW DETERMINANTÓW KULTUROWYCH 

NA KOMUNIKACJĘ WERBALNĄ I NIEWERBALNĄ

W naszej „globalnej wiosce” nie wszyscy i nie wszędzie czują się jak u siebie w 

domu. W sposób znaczący odczucie to wpływa na przebieg procesu komunikacji. I choć 

komunikacja jest taką aktywnością ludzką, której istnienia wszyscy mają świadomość, to nie 

wszyscy i nie w równym stopniu sobie z komunikacją radzą. Nie wszyscy też zdają sobie



sprawę z tego, że komunikacja nie ogranicza się tylko do słów. Wyraźne komunikaty 

przekazywane są także poprzez ciszę, milczenie, ekspresję twarzy, gesty, ruchy ciała, ton 

głosu, organizację przestrzeni, strój, stosunek do czasu itp., czyli -  z wykorzystaniem 

komunikacji niewerbalnej. Jak podają naukowcy, charakter werbalny ma zaledwie 35% 

przekazu, pozostałe 65% to przekaz niewerbalny.

W większości kontaktów międzykulturowych występuje problem porozumiewania się 

językiem odmiennym niż język ojczysty. Jak się wydaje, jest to szczególnie zauważalne 

wśród obywateli pochodzących z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. W obawie przed 

popełnieniem błędu odczuwają oni silny opór psychiczny przed komunikowaniem się w 

języku obcym, zarówno w powszechnie dziś obowiązującym angielskim, jak też w języku 

danego kraju. Nie oznacza to wcale, że są mniej uzdolnieni językowo od mieszkańców 

Europy Zachodniej, są jednak często (głównie z winy nauczycieli ganiących za każdy błąd 

gramatyczny, nie zauważających zaś postępów swoich uczniów w próbach komunikacji, jak 

też - wychowania w rodzinie) zalęknieni, niepewni siebie, nieśmiali, zawstydzeni. 

Niepotrzebnie. Anglik - na przykład - poznawszy 500 słów po polsku uznaje, że świetnie zna 

język. Negatywne nastawienie Polaka do własnych możliwości sprawia, że znając 2 tysięcy 

słówek angielskich wciąż twierdzi, że słabo zna angielski. I nie ma znaczenia, czy jest 

gospodarzem u siebie czy gościem w innym kraju.

Komunikowanie się, czyli porozumiewanie się, jest już wystarczająco trudne, a 

czasem wręcz niemożliwe nawet między członkami przynależącymi do tej samej społeczności 

etnicznej, mówiącymi tym samym językiem, wyrosłymi w tej samej kulturze. Tym bardziej 

więc jest ono skomplikowane wówczas, kiedy dochodzi do interakcji kulturowych. Już 

choćby w sposobie myślenia ujawniają się różnice kulturowe. Większość z cudzoziemców - 

szczególnie na początku kontaktu z nowym otoczeniem -  zapomina lub wręcz nie zdaje sobie 

sprawy z tego, że nie należy mierzyć innej rzeczywistości własną miarą.

Jak już wspomniano wcześniej, kultura może się przejawiać na różne sposoby. W 

zewnętrznej warstwie kultury znajdują się s y m b o l e ,  czyli np.: gesty, kody, ubrania, 

słownictwo i nazewnictwo. Różnice kulturowe można znaleźć właściwie w codziennych 

czynnościach, jak np. (Marx, 2000, s. 75-76):

-  pozdrawianie się -  w wielu społeczeństwach azjatyckich pierwsze pytanie zadawane przy 

powitaniu brzmi: Jak tam Twoja rodzina! Brzmi ono dziwnie dla mieszkańca Europy 

Północnej;

-  sztuka konwersacji;



-  konwencje i styl ubierania się -  Anglicy uważają, że nawet na pokaz wideo dotyczący 

prowadzenia interesów na styku różnych kultur należy założyć garnitur, nie wyobrażają 

bowiem sobie, aby do pracy mogli przyjść w swetrze. Sweter zaś jest normalnym ubiorem do 

pracy choćby np. dla Niemców i Polaków;

-  zachowanie się przy stole;

-  pory i rodzaje posiłków -  we Francji przeważa praktyka spożywania łunchów 

biznesowych. Francuzi codziennie spędzają całe godziny rozmawiając o interesach przy 

posiłku. Jednak interesy dyskutowane są w trakcie łunchów jedynie przez krótki czas i nigdy 

przed deserem;

-  godziny pracy i pory robienia zakupów;

-  rozrywki;

-  szkoła;

-  zdrowie i profiłaktyka zdrowia;

-  praktyki rełigijne.

W następnej warstwie znajdują się r y t u a ł y ,  czyłi ceremonie, które odbywają się z 

powodu specjałnych okazji, np. procesje Bożego Ciała w Połsce, ceremonia picia herbaty w 

Japonii, czy też karnawał w Rio de Janeiro. Rytuały pozwałają przybyszowi zrozumieć, jakie 

znaczenie przypisuje danemu wydarzeniu społeczność lub określona grupa osób, która dany 

rytuał kułtywuje (por. Marx, 2000).

Aby zrozumieć, co oznaczają symbołe i rytuały, a także bohaterowie (np. bułgarski 

Baj Ganio), nałeży poznać i rozumieć w a r t o ś c i ,  które łegły u ich podstaw. W 

przeciwieństwie do symboli czy rytuałów, które są jawne i wyraźne, wartości są skryte i 

niejasne, trudne do bezpośredniego zauważenia. Ich zrozumienie zaś wymaga czasu i 

wysiłku. Jednak to właśnie one stanowią podstawę wszystkich różnic kułturowych. Wartości 

bowiem określają sposób, w jaki odczuwamy, myślimy i zachowujemy się oraz 

odzwierciedlają nasze tło kulturowe (Marx, 2000, s.76-77).

Jeśli w nowym otoczeniu cudzoziemiec odczuwa:

a) niepewność tego, co należy robić,

b) niepokój,

c) frustrację,

d) radosne podniecenie,

e) poczucie izolacji,

f) depresję.



ponadto znalezienie się w nowej sytuacji wywołuje u niego:

g) nieprawidłowe zachowania społeczne oraz

h) nieumiejętność zawarcia błiższego kontaktu z partnerem,

to oznacza to, iż w ten sposób reaguje na s z o k  k u ł t u r o w y ,  czyli doświadcza wstrząsu 

w zetknięciu z czymś, co jest nieznane i obce. Mniej lub bardziej nagłe spotkanie z obcą 

kułturą, niosącą ze sobą całkowicie odmienną rzeczywistość kulturową, budzi lęk. Szok 

kulturowy powoduje wytworzenie dystansu wobec obcej kultury, a nawet próbę odizolowania 

się. Zjawisko to może jednak mieć także skutek pozytywny, umożliwia bowiem 

uświadomienie sobie własnej kułtury, a poprzez to zrozumienie innych (por. Szok kulturowy, 

2004; Marx, 2000).

Ten powszechnie dziś używany termin według E. Marx wprowadził antropolog o 

nazwisku Oberg, wymieniając także sześć głównych aspektów szoku kulturowego (por. Marx, 

2000, s. 25):

1) napięcie spowodowane przez wysiłek wkładany w adaptację,

2) poczucie utraty przyjaciół, statusu zawodowego oraz posiadanych rzeczy,

3) poczucie odrzucenia łub odrzucanie przedstawiciełi innej kultury,

4) niespójność ról społecznych, wartości oraz zakłócenie poczucia tożsamości,

5) niepokój, a nawet złość łub odraza w stosunku do obcych praktyk czy zwyczajów,

6) poczucie bezradności wynikające z niemożności poradzenia sobie w warunkach 

nowego otoczenia.

Szok kułturowy jest dła procesu adaptacji w nowych warunkach zjawiskiem 

normałnym. Osoby zdające sobie sprawę z własnych uczuć, najintensywniej doświadczają 

szoku kułturowego. Dzięki temu jednak, że mają świadomość występujących różnic, są w 

stanie łepiej się zaadaptować.

W kontekście interakcji międzykułturowych warto również wspomnieć o s t e r e o t  

y p i e. Jak wiadomo, probłem stereotypu może być rozpatrywany w różnych aspektach -  

historycznym, socjołogicznym, połitycznym, fiłozoficznym, psychołogicznym, 

łiteraturoznawczym i łingwistycznym -  jako że stereotypy funkcjonują we wszystkich sferach 

łudzkiej działałności, kształtując w znacznej mierze opinię pubłiczną.

Stereotyp narodowy powstaje zawsze na bazie opozycji „swój -  obcy”. To, co obce -  

naród, kraj, kułtura -  wartościowane jest zazwyczaj negatywnie. Stereotypy dotyczące 

„obcych” narodów i kułtur powiązane są z własną tożsamością narodową i włączają zawsze 

ocenę własnej społeczności etnicznej. Źródłem stereotypu narodowego jest wewnętrzny etos 

danej społeczności. Na podstawie tego autostereotypu tworzony jest heterostereotyp, czyłi



streotyp dotyczący „obcego/obcych”. Autostereotyp jest zazwyczaj ideologizowany i 

mitologizowany, a heterostereotyp stanowi jego zaprzeczenie. W danej społeczności etnicznej 

stereotyp narodowy pełni ważną funkcję komunikatywną i poznawczą, a także integracyjną. 

Dzięki niemu poszczegółne jednostki mogą się utożsamiać z daną społecznością etniczną 

(Michajłowa, 2000, s. łłł-ł27).

Jako ciekawostkę można tu przytoczyć wyniki ankiety przeprowadzonej przez 

bułgarską połonistkę Michajłową w łatach 1996-2001, które pokazują, że stereotyp Bułgara 

funkcjonujący w środowisku Polaków zamieszkałych w Bułgarii jest zdominowany przez 

punkt widzenia kobiety-żony, jako że - niezbyt zresztą liczna - grupa polskich emigrantów 

znalazła się w Bułgarii za sprawą mariażu Bułgarów z Polkami. Obraz Bułgara jest dwojaki: 

jako człowieka Wschodu („Turka”), powolnego, traktującego swoją żonę jak niewolnicę 

zobowiązaną do prowadzenia domu, akceptującego dominację teściowej nad synową, 

pracowitego i mało, bo jedynie zewnętrznie, religijnego; równocześnie zaś Słowianina, który 

wykazuje wiele cech pozytywnych - gościnność, serdeczność, otwartość. Jak stwierdza 

autorka opracowania, odczuwana przez Polaków obcość etniczna i kulturowa Bułgarów nie 

rodzi postawy wrogości, stanowi natomiast podstawę dla utwierdzania się w poczuciu własnej 

wartości, służy utrwalaniu własnego polskiego -  wysoce pozytywnego -  autostereotypu 

(Michajłowa, 2000).

Poruszone tu zagadnienia wydają się być niezwykle istotne dla przebiegu procesu 

komunikacji międzykulturowej. E T. Hall utrzymuje bowiem, że „kultura jest komunikacją” a 

„komunikacja jest kulturą”, co oznacza to, że komunikujemy się w taki a nie inny sposób 

dlatego, że zostaliśmy wychowani w określonej kulturze i przyjęliśmy jej język, zasady i 

normy (Hall, 1987).

Pracownicy różnorodnych placówek prowadzących działalność informacyjną w 

kontaktach z obcokrajowcami (ale przecież nie tylko) powinni szczególnie pamiętać o tym, 

że:

-  problem z „innymi” tkwi najczęściej w nas samych - na komunikację z obcymi wpływają 

nasze filtry pojęciowe, tak jak pojęcia przyjęte przez obcych determinują ich komunikację z 

nami;

-  ludzie są do siebie podobni, ale nigdy do końca;

-  ludzie mają prawo do błędów -  ludzie to zarówno „obcy”, jak i my sami -  ale też z 

wcześniejszych błędów powinny wynikać nauki na przyszłość;

-  to niekoniecznie prawda, iż to „inni” powinni dostosować się do nas;



-  tylko pozytywne nastawienie i cierpliwość, poszanowanie odrębności innych może (choć 

nie musi) gwarantować osiągnięcie porozumienia.

6. KULTURA I KOMUNIKACJA A PROGRAM KSZTAŁCENIA

Na podstawie powyższego, z konieczności skrótowego przedstawienia relacji między 

kulturą a komunikacją i jej wpływu na jakość obsługi użytkownika w bibłiotece / ośrodku 

informacji, można stwierdzić, że współczesne programy kształcenia bibłiotekarzy i 

pracowników informacji -  dodajmy: programy skierowane coraz częściej nie tyłko do 

„łokałnego” studenta, ałe również studenta zagranicznego, przebywającego w danej szkołę na 

podstawie różnorodnych projektów i umów międzynarodowych -  powinny zawierać 

przedmioty dotyczące następujących zagadnień:

-  ełementy antropołogii kułturowej, kułtura regionałna,

-  zwiększony wymiar godzin łektoratów z języka angiełskiego i/łub innego: 

niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, ewentuałnie obowiązkowy łektorat z języka 

mniejszości etnicznej bądź (w uczełniach znajdujących się w miejscowościach 

przygranicznych) języka kraju sąsiedniego, z ełementami kułtury danej grupy językowej,

-  ełementy socjołogii,

-  ełementy psychołogii,

-  obsługa użytkowników informacji,

-  ełementy ekonomii,

-  techniki komunikacji.

Z powyższej łisty wydaje się, że tyłko dwa ełementy stanowić mogą pewne novum, 

pozostałe najczęściej znajdują się już w „rdzeniu” treści programowych.

Wśród zadań o charakterze praktycznym warto zastanowić się nad stworzeniem łisty 

pytań, na które bibłiotekarz / pracownik informacji powinien sobie odpowiedzieć 

(uwarunkowań kułturowych, z których powinien sobie zdać sprawę), widząc w drzwiach 

bibłioteki osobę, którą -  na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia -  na pierwszy rzut oka 

kłasyfikuje jako „obcą”.



7. ZAKOŃCZENIE

W powyższym tekście analiza determinantów kulturowych służyć miała pokazaniu ich 

wpływu na zachowania komunikacyjne bibliotekarzy / pracowników informacji i 

użytkowników w procesie obsługi użytkownika. Nie jest to jednak jedyny obszar pracy 

informacyjnej i bibliotecznej, w którym dostrzec można wpływ tych czynników. Pojawia się 

np. pytanie o kryteria selekcji i udostępniania dokumentów pochodzących z odmiennych 

kulturowo obszarów, a więc reprezentujących poglądy często sprzeczne z „lokalnymi”. 

Kolejną kwestią jest obiektywizm ich opracowania przedmiotowego, a więc doboru wyrażeń 

języka tak, aby nie utracić rzeczywistej wartości dokumentu i zawartych w nim treści.

Kultura lokalna wpływa również na sposób funkcjonowania biblioteki / ośrodka 

informacji w aspekcie zarządzania nią, kultury organizacji, relacji w grupie pracowniczej. To 

oddziaływanie ujawniać się będzie zarówno w stosunku pracowników do informacji, jak i 

użytkowników.

Do ważniejszych skutków socjologicznych postępujących procesów globalizacji 

należą poważne ruchy migracyjne. Zanikanie granic politycznych i gospodarczych między 

państwami z jednej strony, a poważne konflikty zbrojne z drugiej -  powodują zanikanie 

jednorodności etnicznej poszczególnych krajów. W różnych typach bibliotek i placówek 

informacyjnych coraz częściej więc spotkać można wśród użytkowników przedstawicieli 

odmiennych kultur, ras, religii. Ważne, aby w codziennej obsłudze nie utracić wrażliwości na 

tę odmienność, tak aby każdy z nich -  obsłużony właściwie -  z kolejnym pytaniem chętnie do 

naszej placówki wrócił.
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ABSTRACI

Identification of cultural differences is possible within the process of communication with the 
users. It reąnires: understanding of the concept of ‘culture’, and cnltnral differences among 
representatives of different social groups. These differences determine human behaviours, 
inclnding verbal and non-verbal communication. Facing globalisation processes, information 
Professional have to be able to identify a culture a user represents, to identify the cultural shock, as 
well as to communicate intentionally, not to impose negative reactions. Ali these reąuire adeąuate 
training, inclnding the knowledge of culture into LIS curricula.
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Niezbędność i zalety dostępu do wiedzy i zarządzania nią są dostrzegane we 
działalności człowieka, w wymiarze zarówno lokalnym, jak też krajowym czy 
Dotyczy to m.in. sfery zarządzania kulturą i działalności kulturalnej. W tekście 
obserwatorium kultury oraz zakres i formy prac tego typu placówek informacji, 
specyfik potrzeb użytkowników. Zaproponowano także model cyklu procesów 
sektorze kultury, z uwzględnieniem zadań pełnionych przez obserwatorium.
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1. WSTĘP

Niezbędność informacji jest dla właściwego funkcjonowania poszczególnych dziedzin 

życia społecznego cechą charakterystyczną i jednocześnie warunkiem koniecznym rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego. Najszybciej tę zależność dostrzeżono i uwzględniono w 

sektorze ekonomicznym, biznesowym, w którym bezpośrednio widać korzyści uzyskiwane z 

posiadania danych i straty wynikające z braku wiedzy.

Wspomnianą niezbędność uwzględnia się także w innych sferach życia społecznego, np. 

nauce czy edukacji. Jest dła tych dziedzin oczywiste, że przetwarzanie i przepływ informacji 

warunkują funkcjonowanie, a nawet stanowią istotę ich działania. Stosunkowo późno 

natomiast wpływ dostępu do wiedzy na efekty zarządzania został dostrzeżony w kulturze -  

oczywiście w różnych krajach zależnie od poziomu rozwoju ekonomicznego i technicznego. 

Ta świadomość wartości informacji ujawniła się początkowo w partnerstwie, dalej zaś 

sieciowej współpracy płacówek kułtury w skałi krajowej, regionalnej i międzynarodowej, 

polegającej również na wymianie surowych danych, metod skutecznego poszukiwania źródeł 

finansowania, doświadczeń. Natężenie uwagi i zainteresowanie informacją wzrosło także w 

związku z nasiłeniem działałności o wymiarze ponadnarodowym, regionalnym, 

paneuropejskim, globalnym. Właściwe funkcjonowanie Dyrektoriatu Generalnego Komisji 

Europejskiej ds. Edukacji i Kultury czy UNESCO stało się niemożliwe bez uzyskiwania



danych o sferze kultury i zarządzaniu nią w różnych krajach i regionach. Szczególne 

znaczenie miało tu (i ma nadal) określenie bieżącego stanu kultury, zbadanie potrzeb i 

niedostatków rozwojowych, promocja programów i grantów, rozliczanie realizacji projektów 

i wiedza o ich efektach.

Po zdobyciu pewnych doświadczeń we współpracy sieciowej stwierdzono, że ma ona 

poważne wady: część przekazywanej informacji dubluje się, w innych obszarach zaś 

ujawniają się poważne luki. Uznano więc, że procesy informacyjne w kulturze wymagają 

uporządkowania, zarówno ze względu na wartość informacji samej w sobie i dostępu do niej, 

jak i koszty przeprowadzanych działań, szczególnie zbędnych.

Efektem tego był rozpoczęty swoisty proces tworzenia instytucji, których głównym 

celem stało się gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji o 

sektorze kultury. Instytucje te nazwano początkowo „obserwatoriami”. Z biegiem czasu 

dostrzeżono jednak, że specyfice ich zadań odpowiadałoby bardziej określenie 

„laboratorium”. „Obserwatorium” bowiem, kojarzące się przede wszystkim z astronomią, 

zakłada pewną bierność, przyglądanie się jedynie zjawiskom i procesom, na które 

obserwatorzy nie mają wpływu, mogąc je jedynie nazywać, opisywać i w ten sposób 

powiększać dostępny zasób wiedzy. „Laboratorium” natomiast zakłada podejmowanie w nim, 

inicjowanie, czynności badawczych, a więc aktywność wykraczającą poza bierną obserwację 

i opisywanie zaledwie zachodzących zjawisk. Autorzy realizowanego właśnie projektu 

stworzenia Europejskiego Laboratorium Współpracy Kulturalnej (European Laboratory of 

Cultural Cooperation) uznali zatem tę nazwę za właściwszą dla swojego przedsięwzięcia*.

2. IDEA OBSERWATORIUM KULTURY

Brak dostępu do adekwatnych i aktualnych informacji stał się podstawą, punktem 

wyjścia dla tworzenia obserwatoriów. Dostrzeżono niewielki w stosunku do potrzeb i 

możliwości poziom zarządzania informacją w kulturze, rozproszenie i rozmycie 

odpowiedzialności za procesy informacyjne, brak terminowości i dokładności w dostarczaniu 

danych, poważne luki informacyjne, a także swoistą „martwotę” zbiorów istniejących, ale nie 

udostępnianych, ponieważ nie znanych szerszemu ogółowi. W efekcie menedżerowie i 

politycy mieli ograniczone możliwości podejmowania decyzji lub -  co wywoływało również 

kolejne problemy -  podejmowali decyzje z pewnych przyczyn właściwe (analogie, bazowanie

' Projekt jest realizowany przez Europejską Fundację Kulturalną- European Cultural Foundation. 
http://www.eurocult.org [dostęp: listopad 2004].

http://www.eurocult.org


na posiadanej wiedzy), ale kompletnie lub częściowo niezgodne z rzeczywistością. Wskutek 

tego budowano iluzję, mimo najlepszych być może chęci.

Każda inicjatywa tworzenia obserwatorium wiązała się właśnie z dostrzeżoną 

koniecznością „uporządkowania” sytuacji informacyjnej w kulturze. Przy czym, poza 

koniecznością zapanowania nad chaosem informacyjnym, za cel pragmatyczny realizacji 

procesów informacyjnych uznaje się poszukiwanie informacji oraz udostępnianie wiedzy 

niezbędnej przede wszystkim w działaniach o charakterze politycznym i kierowniczym -  

planowaniu, podejmowaniu decyzji, zarządzaniu publicznymi i prywatnymi placówkami 

kultury. Wśród celów pośrednich wymienia się: współpracę o różnym zasięgu geograficznym, 

inicjowanie i koordynowanie badań naukowych w obszarze kultury, prowadzenie szkoleń, 

działalność wydawniczą, promocję dobrych praktyk i innowacji.

Idea obserwatorium nie narzuca obowiązku samodzielnej realizacji wszystkich zadań 

informacyjnych, zakłada raczej organizację (reorganizację) współpracy i nadzorowanie 

działań informacyjnych z prowadzeniem centralnego portalu oferującego odpowiednio 

sprofilowany serwis informacyjny. Odpowiada to aktualnemu modelowi sieciowości w 

zarządzaniu organizacjami i procesami, dzięki któremu można lepiej: wykorzystywać 

kompetencje poszczególnych partnerów, rozłożyć odpowiedzialność, obniżyć koszty, skrócić 

czas niezbędny do gromadzenia i wprowadzania danych.

Jak dotąd najwięcej instytucji o takim charakterze i zakresie działania powstało na 

początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Są to zarówno placówki posługujące się nazwą 

„obserwatorium”, jak i organizacje wypełniające zadania informacyjne, mające charakter 

fundacji, instytutów badawczych, funkcjonujących przy większych jednostkach naukowych, a 

także - organizacji konsultingowych. Zakładane są przez fundacje, instytuty badawcze, grupy 

partnerów itp., natomiast finansowane z grantów (zwłaszcza na etapie organizacji i 

inicjowania działań), środków Unii Europejskiej lub Rady Europy, przez sponsorów, jak 

również ze środków własnych pozyskiwanych z oferowanych usług eksperckich, doradczych, 

analitycznych.

Pod względem formalnym obserwatoria są instytucjami niewielkimi, zatrudniającymi 

(zwłaszcza na początkowym etapie) ok. 5 osób, odpowiedzialnych przede wszystkim za 

zlecanie działań podwykonawcom i nadzorowanie ich realizacji. Są to: dyrektor i osoby ds.: 

zasobów informacyjnych, ds. techniki i technologii teleinformatycznych, ds. badań 

naukowych, ds. finansowych. Nad działaniem obserwatorium czuwa zarząd reprezentujący 

instytucje współzałożycieli takiej placówki oraz rada naukowa, sprawująca pieczę nad 

kierunkami, tematyką i jakością prowadzonych działań. Jak wspomniano, podstawowe



zadania są realizowane w outsourcingu, a dane gromadzone de facto w bazach 

posadowionych na serwerach instytucji partnerskich, z wykorzystaniem oprogramowania typu 

open source. Udostępnianie wiedzy wymaga współcześnie indywidualizacji usług 

informacyjnych, nie tylko jeśli chodzi o przygotowywane ekspertyzy i materiały 

konsultingowe, ale także - zróżnicowanie dostępu do serwisu zależnie od np. kategorii 

użytkownika. W odniesieniu do formy prezentacji wymogiem są oczywiście rozwiązania 

multimedialne, umożliwiające prezentację danej informacji, pewnego wycinka wiedzy, na 

wiele różnych sposobów.

3. ZAKRES DZIAŁANIA

Obserwatoria kultury za swój główny cel uznają gromadzenie informacji 

wieloaspektowej dotyczącej stanu kultury w danym kraju (regionie, typie działalności), która 

jest następnie wykorzystywana w procesach polityki kulturalnej i w procesach decyzyjnych. 

Dla realizacji tego celu gromadzone są dane statystyczne, bibliograficzne i pełnotekstowe, 

ilustrujące i dokumentujące zmiany (lub ich brak) w życiu kulturalnym kraju (regionu, 

aspektu działania), zmiany będące wynikiem podejmowanych uprzednio decyzji, czyli -  

kwalifikacji i wiedzy osób te decyzje podejmujących.

Większość obserwatoriów oferuje usługi eksperckie i konsultacyjne, przygotowywanie 

opinii i materiałów badawczych dla menedżerów i polityków -  jako produkty tworzone na 

podstawie dostępnej wiedzy. Dla uzyskania wiedzy obserwatorium prowadzi i/lub zleca 

działalność badawczą, pozwalającą na bardziej szczegółowe poznanie wybranych obszarów 

specjalistycznych (np. tradycje, kultura w obszarach wiejskich, muzealia). Udostępnia serwis 

informacyjny obejmujący różnego typu bazy danych, w tym - poszukiwane przez 

użytkowników katalogi tzw. dobrych praktyk, a często także forum online, umożliwiające 

dyskusję i wymianę doświadczeń. Uczestniczy także w programach badawczych w skali 

międzynarodowej. Wydaje publikacje: statystyczne, materiały (raporty) badawcze, 

stanowiska, czasopisma i biuletyny, materiały szkoleniowe. Organizuje: kursy, konferencje, 

różnego typu przedsięwzięcia edukacyjne.

Przedmiotem w/w badań są m.in.: sposoby kreowania polityki kulturalnej, dystrybucja 

środków finansowych między instytucjami kultury, sektorowe wskaźniki statystyczne, 

zawodowa i amatorska działalność kulturalna, problemy zatrudnienia i zawodów związanych 

z kulturą, prawo dotyczące instytucji kultury, działalności kulturalnej, ochrona praw 

autorskich, tzw. dobre praktyki - czyli przykłady działań politycznych i dot. zarządzania.



różnorodne instytucje i kategorie działalności kulturalnej, nowe technologie w kulturze, 

edukacja artystyczna, handel dziełami sztuki, budowanie poczucia tożsamości kulturowej w 

konkretnym obszarze, wpływy globalizacji, czy wreszcie - zachowania kulturowe 

poszczególnych grup społecznych.

4. MODEL CYKLU PROCESÓW INFORMACYJNYCH W SEKTORZE KULTURY

Z UDZIAŁEM OBSERWATORIUM

Model przepływu informacji został przedstawiony schematycznie na rys. 1. Obejmuje 

on cykl gromadzenia i przetwarzania „dane -  informacja -  wiedza” w obserwatorium i sieci 

placówek partnerskich, a także czynniki zewnętrzne oddziałujące zarówno na ten cykl w jego 

aspekcie procesowym, jak i poszczególne elementy tworzące podstawową strukturę.

Model zakłada cykliczny charakter realizacji procesów informacyjnych. Wśród nich na 

pierwszym miejscu (chronologicznie) wymienić należy gromadzenie danych przez 

obserwatorium oraz instytucje i organizacje sektora kultury z nim współpracujące. Dane te 

informują o stanie kultury, biorąc pod uwagę różne jej aspekty i formy. Aktualny stan jest w 

danym momencie wynikiem realizacji decyzji podejmowanych uprzednio przez upoważnione 

osoby i gremia oraz oddziaływania czynników zewnętrznych (jak np.: rozwój ekonomiczny 

kraju i poziom dochodów społeczeństwa, określający wielkość i kierunek jego aktywności 

kulturalnej, stabilność polityczna, ogólny poziom wykształcenia mieszkańców itd.).

Dane te, będące wynikiem prostej analizy działalności lub celowych prac badawczych, 

przechowywane obecnie przede wszystkim na nośnikach elektronicznych i poddane procesom 

opracowania i przetwarzania, tworzą zbiory informacji jako podstawowy zasób i jednocześnie 

narzędzie działania obserwatorium w realizacji jego celów i zadań. Na podstawie tych 

zbiorów oraz informacji i wiedzy pochodzących spoza sektora kultury tworzona jest w 

obserwatorium - lub na jego zlecenie - wiedza w postaci różnego typu: publikacji, stanowisk, 

opinii, ekspertyz i analiz, wyst^ień konferencyjnych lub działalności promocyjnej.

Czynnikiem decydującym o dostępności informacji i wiedzy są wykorzystywane w 

obserwatorium do obsługi procesów informacyjnych sprzęt i rozwiązania teleinformatyczne 

(ICT), których istnienie i tempo rozwoju decydująt/e facto o potencjalnej wielkości zasobów, 

szybkości przetwarzania i wyszukiwania informacji, sposobach i powszechności dostępu do 

wiedzy.



Rys 1. Model cyklu informacyjnego w sektorze kultury.

Podstawową, zdefiniowaną w celach działania obserwatorium, grupą odbiorców są 

osoby zaangażowane w działalność polityczną i zarządzanie kulturą. To do nich kierowane są 

dokumenty zawierające wiedzę aktualną i relewantną w stosunku do potrzeb sektora kultury, 

tak jak są one postrzegane wewnątrz, przez jego pracowników i przedstawicieli. Na podstawie 

tej wiedzy, jak również wpływu okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych, podejmowane są 

decyzje dotyczące kolejnych przemian sytuacji kultury w społeczeństwie informacyjnym.

Jeżeli zabraknie w takim modelu elementu wiedzy, działanie całości staje się 

wypaczone (ulega wypaczeniu), co widać przede wszystkim w efektach podejmowanych 

decyzji, w tym także w braku rozwoju i współpracy, dublowaniu pewnych działań etc.

5. KOMPETENCJE I ZADANIA OBSERWATORIUM JAKO OŚRODKA INFORMACJI

Przyjmując koncepcję obserwatorium jako ośrodka informacji o kulturze dla danego 

obszaru lub typu działalności w sferze kultury, nieuniknione wydaje się uwzględnienie 

rzeczywistych kompetencji informacyjnych reprezentowanych przez taki ośrodek. Co



powinno się składać na takie kompetencje? Czy różnią się one od kompetencji dla innych 

sektorów?

Kompetencje obserwatorium powinny obejmować:

-  głęboką znajomość problematyki kulturalnej we wskazanym obszarze,

-  znaj omość różnego typu klasyfikacji i j ęzyków informacyjno-

wyszukiwawczych dotyczących poruszanych zagadnień,

-  umiejętność pracy z nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi,

-  komunikowanie się ustne i na piśmie, w tym - marketing,

-  kompetencje psychologiczne: badanie potrzeb i śledzenie zachowań informacyjnych,

-  umiejętność przetwarzania (analizowania, syntetyzowania, systematyzowania) 

informacji i budowania wiedzy,

-  kompetencje badawcze (definiowanie i rozwiązywanie problemów, metodologia, 

sposoby prezentacji wyników),

-  kompetencje etyczne (polityka, obiektywizm, poufność, prawo autorskie).

Z powyższych kompetencji, jak również przyjętych celów i zakresu działania, wynikają 

następujące (poza realizacją procesów informacyjnych jako fundamentu i istoty istnienia 

takiej placówki) zadania dla obserwatorium:

-  kształcenie informacyjne użytkowników i partnerów, rozwijanie kompetencji 

informacyjnych rozumianych jako umiejętność samodzielnego korzystania z (wyszukiwania) 

informacji i wyciągania wniosków (analizy, syntezy, rozwiązywania problemów, tworzenia

wiedzy),

-  umiejętność dokumentowania działań kulturalnych i uczestnictwa w procesach 

gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania wiedzy,

świadome korzystanie i/lub tworzenie klasyfikacji i/lub języków informacyjno- 

wyszukiwawczych optymalizowanych w zakresie i funkcjonalności wyszukiwania (poziom 

szczegółowości odpowiedni do zakresu danych, terminologia stosowana w sektorze kultury, 

wersje co najmniej dwujęzyczne),

budowanie narzędzi umożliwiających jednoczesne wyszukiwanie w całym serwisie, w 

razie potrzeby wieloaspektowe,

aktywność rozumiana jako skuteczność, promocja wykorzystania dostępnej wiedzy,

-  pogłębianie wiedzy przez prowadzone i/lub zlecone prace badawcze,

-  wymiana wiedzy nieformalnej dzięki stworzeniu platformy kontaktów 

indywidualnych Online,



-  współpraca sieciowa z podobnymi placówkami oraz instytucjami oferującymi dostęp 

do informacji i wiedzy (kontakty z bibliotekarzami),

-  przestrzeganie obiektywizmu i etyki w postępowaniu, wynikających ze świadomości, 

że zakres, jakość i forma udostępnianej wiedzy decydują często o sposobie postrzegania i 

poziomie rozumienia danych zjawisk i procesów, a więc o zgodności wiedzy odbiorcy z 

rzeczywistością bądź o fałszowaniu (wypaczaniu) tej ostatniej,

-  współpraca z jednostkami dydaktycznymi, organizacja szkoleń, kursów i konferencji, 

publikacje -  jako efekt gromadzenia wiedzy.

6. ELEMENTY KRYTYCZNE OBSERWATORIUM JAKO SYSTEMU

INFORMACYJNEGO

Samo zdefiniowanie luki informacyjnej i decyzja ojej wypełnieniu nie spowoduje, że 

działalność placówki spełni założone cele. Wśród elementów wpływających na skuteczność 

funkcjonowania obserwatorium jako systemu informacyjnego wymienić należy:

zbudowanie sieci współpracowników, przekonanie ich o zasadności i celowości 

gromadzenia i przetwarzania informacji w sektorze kultury, zapewnienie przez to jakości, 

kompletności (zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej zakresem) i terminowości przepływu 

informacji,

-  zbadanie i badanie potrzeb informacyjnych użytkowników, zarówno

pierwszoplanowych odbiorców wiedzy -  menedżerów, decydentów, polityków -  jak i innych 

zidentyfikowanych kategorii użytkowników,

-  analizowanie zachowań informacyjnych użytkowników, co pozwala z jednej strony na 

poznanie ich potrzeb informacyjnych, a z drugiej -  ich kompetencji w tym zakresie 

(świadomość potrzeb, stosowana terminologia, umiejętność konstruowania pytań),

-  łatwa dostępność informacji dla zainteresowanych -  zapewniana przez zastosowanie 

różnorodnych form prezentacji danych, nośników, struktury zbiorów oraz narzędzi 

dostosowanych do poznanych uprzednio kompetencji informacyjnych użytkowników,

dokładna znajomość sytuacji kultury w skali globalnej oraz specyfiki regionalnej 

(lokalnej), trendów rozwojowych w zarządzaniu i finansowaniu kultury,

-  wykorzystywanie dostępnej wiedzy obiektywnej, będącej wynikiem działań 

monitoringowych i badawczych, jako narzędzia pozytywnego lobbingu.



-  zapewnienie prostego, elastycznego i niekosztownego funkcjonowania i rozwoju, 

jako że system informacyjny ze swej istoty ma usprawniać działania decyzyjne, a nie być 

dodatkowym obciążeniem.

7. PRZYKŁADY DZIAŁAJĄCYCH OBSERWATORIÓW

Katalog instytucji o zakresie działania obserwatorium dostępny jest przez UNESCO, 

koordynujące działalność sieci International Network of Observatories in Culturał Połicies 

(UNESCO, 2001). Sieć ta ma za cel ułatwianie wspćrfpracy tych ośrodków i koordynowanie 

polityki kulturalnej w skali międzynarodowej.

Jedną z wielu instytucji koordynujących działalność badawczą w sektorze kultury w 

skali międzynarodowej jest również The European Institute for Comparative Culturał 

Research (ERICarts, b.d.), stworzony przez European Association of Culturał Researchers 

oraz tzw. centra doskonałości związane z placówkami naukowo-dydaktycznymi. Jest on 

finansowany przez agendy europejskie, organizacje międzyrządowe i fundacje. Do jego zadań 

należy monitoring wszystkich dziedzin kultury, w tym: polityki kulturalnej, zawodów, 

mediów, sfery zarządzania i kształcenia artystycznego. Instytut prowadzi działalność 

wydawniczą i badawczo-promocyjną (wymiana doświadczeń przez konferencje). 

Przygotowuje materiały analityczne dla decydentów.

Aktualnie realizowany jest kolejny projekt na szczeblu międzynarodowym -  European 

Łaboratory of Culturał Cooperation (ECF, b.d), przygotowany przez Europejską Fundację 

Kulturalną (European Culturał Foundation), którego celem jest właśnie stworzenie ośrodka 

zarządzania wiedzą w obszarze współpracy kulturalnej Unii Europejskiej (wewnętrznej i 

zewnętrznej). Wśród grup potencjalnych użytkowników uwzględniono organizatorów życia 

kulturalnego, twórców, decydentów, dziennikarzy oraz opinię publiczną jako beneficjenta 

powyższych działań.

Najlepszym przykładem instytucji krajowej, ale o zasięgu ponadnarodowym, jest 

obserwatorium budapesztańskie -  The Regional Observatory on Financing Culture in East- 

Central Europę (The Budapest Observatory, b.d.) -  stworzone w roku 1999, a koncentrujące 

swoje działania na sprawach finansowania, zarządzania i polityki kulturalnej w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej. Jego celem jest głównie wymiana doświadczeń państw o 

podobnej tradycji, przeszłości polityczno-gospodarczej, doświadczeniach historycznych, a 

także - tworzenie katalogów dobrych praktyk, informacja o polityce kulturowej, wspieranie i 

prowadzenie badań naukowych. Ośrodek ten jest zarządzany przez własną fundację.



finansowany zaś ze środków międzynarodowych (UNESCO) i dotacji krajowej. Przykładowe 

tematy analiz to: sponsoring krajowy, działalność kulturalna amatorska i zawodowa na 

różnych poziomach, wykorzystanie środków z gier losowych przeznaczonych na kulturę 

węgierską.

Typowo krajową instytucją gromadzącą wiedzę o polityce kulturalnej jest ośrodek 

holenderski Boekman Foundation -  Study Centre for Arts, Culture, and Related Policy 

(Boekman Foundation, b.d.). Poza działalnością badawczą fundacja ta organizuje debaty 

kulturalno-polityczne, konferencje, spotkania ekspertów, prowadzi usługi doradcze i 

bibliotekę, wydaje książki i czasopisma. W celu ułatwienia dostępu do różnorodnych 

formalnie i treściowo zasobów bibliotecznych tworzy tezaurus polityki kultury i sztuki, 

udostępnia bazę danych „Cultural Policy Research Online”. Jest centrum krajowym 

gromadzącym prace magisterskie dotyczące zakresu działalności Fundacji.

Zapewne najstarszym ośrodkiem informacji o kulturze jest powstały w roku 1967 w 

Belgradzie Center for Study in Cultural Development, specjalizujący się w kulturze serbskiej 

(Center for Study ..., b.d.). Od roku 1968 wydaje czasopismo „Kultura” poświęcone socjologii 

i polityce kulturalnej, organizuje debaty i seminaria, prowadzi bazę danych „Geo-Cultural 

Map of Serbia”, realizuje projekty badawcze, dotyczące m in. turystyki kulturalnej, środowisk 

podmiejskich, czy korzeni kulturalnych Serbii.

W roku 2001 przy Uniwersytecie w Glasgow stworzono Centre for Cultural Policy 

Research, finansowane początkowo przez władze szkockie (Centre for Cultural ..., b.d.). Jego 

zadaniem jest działalność badawcza i dostarczanie zdobytej w ten sposób wiedzy całemu 

sektorowi kultury oraz działalność edukacyjna. Wśród szczegółowych problemów 

badawczych wymienić można: życie kulturalne miast i obszarów wiejskich, statystykę 

kulturalną, zależności między sektorami kultury, gospodarki i opieki społecznej, turystykę 

kulturalną. W Centrum są prowadzone bazy danych Impact (od 2004 r., społeczne i 

ekonomiczne efekty wydarzeń kulturalnych) oraz bibliograficzna Cultural Policy Research 

Resources (od 2001 r.).

8. ZAKOŃCZENIE

Informację o kulturze dzielić można na podstawową, promocyjną -  dla społeczeństwa 

oraz specjalistyczną, profesjonalną -  dla decydentów, menedżerów, polityków. To narzuca 

konieczność zdefiniowania odpowiedniego zakresu i zasięgów baz danych, interfejsu w



portalu, języka informacyjno-wyszukiwawczego, sposobu prezentacji. W przyszłości można 

pomyśleć o płatnej informacji specjalistycznej.
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of such Information centers, with regard to the specifics of the users’ needs. Also the model of 
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digitalizacja, archiwalia, wzrok, fotografia

Włodzimierz DASZEWSKI
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

WYBRAKE ZAGADNIENIA DIGITALIZACJI ARCHIWALIÓW

Przedstawiono digitalizację archiwaliów i sposoby obrazowaiua obiektów fotograficznych 
przechowywanych w archiwaliach. Pokazano kryteria jakości i parametry obrazów reprodukowanych 
cyfrowo. Opisano postrzeganie człowieka, możliwości cyfrowego opisu obrazów i przestrzenie cyfrowe 
barw.

1. WSTĘP

Większość materiałów bibliotecznych to materiały wieloegzemplarzowe. Określony 

utwór może być wielokrotnie wydawany. Cechy każdego wydania indywidualizują konkretne 

nakłady. Zdarzają się wprawdzie różnice między poszczególnymi egzemplarzami, ale zwykle 

nie stają się one nadrzędnym, determinującym wyznacznikiem unikalności jednostkowej. 

Materiały archiwalne różnią się pod tym względem od materiałów bibliotecznych, często 

bowiem są wytwarzane w jednym, a w najlepszym przypadku, ledwie w kilku egzemplarzach. 

Naturalne procesy starzenia, uczestnictwo w destmkcyjnej dla dokumentów grze o władzę 

i pieniądze, powodują, że zachowane egzemplarze i pozostawione na nich ślady własności są 

szczególnie cenne. Tylko nieduża część materiałów archiwalnych to informacja tekstowa 

przechowywana w odpisach. Większość stanowią dokumenty, które cechuje unikalność. 

Jeśli obiekt archiwalny jest unikatowy i powinien być zachowany w niezmiennej formie, jego 

digitalizacja staje się złożonym problemem. Dla większości obiektów archiwalnych 

prawdziwe będzie założenie zachowania obrazu obiektu (najczęściej karty papieru),^ a nie 

samej treści. Digitalizując jednostkę archiwalną powinniśmy założyć wierne jej 

zobrazowanie.

' W niniejszym artykule pominięto rozważania na temat przenoszenia geometiycznej struktury trójwymiarowej 
przez skanowanie 3D.



Problem opisu cyfrowego zbioru archiwalnego jest trudniejszy od digitalizacji 

materiałów bibliotecznych. Szczególnie uwidacznia się to w digitalizacji materiałów 

fotograficznych. Materiały te, najczęściej niepublikowane, często stanowią jedyne źródło 

informacji o danym zdarzeniu czy osobie. Utrata informacji w procesie digitalizacji takich 

materiałów jest szczególnie dotkliwa. W dalszej części rozważań fotografia będzie najpełniej 

reprezentować wizualną stronę obiektów archiwalnych. Pojedyncza fotografia zawiera cały 

szereg informacji. Są to informacje o: autorze zdjęcia, sprzęcie, którym zostało 

ono wykonane, miejscu i czasie powstania zdjęcia oraz informacje zawarte na wizerunku 

ze szczególnym uwzględnieniem postaci przedstawionych na fotografii.^

2. JAKOŚĆ OBRAZU I PARAMETRY JEJ CECH

Na jakość reprodukcji obrazu dwuwymiarowego składają się z cztery elementy (Frey 

i Reilly, 1999, s. 10, 14):

1. Jakość odwzorowania kolorów,

2. Jakość odwzorowania tonów,

3. Jakość odwzorowania detali (form, konturów),

4. Ilość szumu (zakłóceń) i jego minimalizacja.

Oceny jakości możemy dokonać w sposób:

1. Obiektywny -  za pomocą fizycznych pomiarów cech obrazu,

2. Subiektywny -  za pomocą oceny wizualnej, za pomocą cech psychometrycznych.

W celu ustalenia płaszczyzny odniesienia dla kryteriów jakościowych obrazów 

wizualnych przydatne jest określenie możliwości odbioru wrażeń wizualnych 

przez człowieka.

2. 1. POSTRZEGANIE CZŁOWIEKA

Zmysł wzroku człowieka odbiera wrażenia kolorystyczne, natężenie światła, ruch oraz 

wrażenia przestrzenne. Zmysł ten jest układem złożonym z biomechanicznego przyrządu 

optycznego (oko) oraz odpowiednich partii mózgu ludzkiego pozwalającego na wizualizację 

danych psychooptycznych.

 ̂ Fotografię można uznać także za reprezentanta rzadziej występujących w archiwach mediów: stereoskopii -  
fotografii w postaci dwóch zdjęć odzwierciedlającą fizjologiczne przesunięcie kąta widzenia poszczególnych 
oczu, filmu -  szeregu następujących po sobie fotografii obrazujących zmiany sceny w czasie, holografii -  
oddającej oprócz kolom i natężenia światła także kierunek rozchodzenia się fal świetlnych.



2.1.1 BARWOCZUŁOSC OKA

Widzenie kolorów to subiektywne wrażenie psychiczne powstające w mózgu. 

Oko reaguje na promieniowanie elektromagnetyczne w przedziale długości 380-760 nm. 

Z przebiegu krzywej czułości spektralnej oka możemy odczytać, że organ wzroku jest 

bardziej czuły na żółtozieloną część widma światła słonecznego. Podczas widzenia 

zmrokowego (słabe oświetlenie) krzywa przesuwa się o około 50 nm w stronę niebieskiej 

części widma."*

2.1. 2. ŚWIAIKOCZUŁOŚĆ OKA

Oko ludzkie rozróżnia około 1000 stopni jasności (skala 1:1000). Po przystosowaniu 

do danych warunków oświetleniowych oko człowieka jest w stanie rozróżnić szerszy rozkład 

jasności od materiałów zdjęciowych. W motywie fotograficznym bardzo kontrastoAvym, gdzie 

występują głębokie cienie oraz ostre światła, rozkład jasności wyraża się stosunkiem 

ok. 1:200 (motyw normalnie oświetlony 1:40-1:60, motyw bez słońca 1:10, w dniu 

pochmurnym \ :2-\ A){Handbuch..., 1974, s. 142).

Oko ludzkie ma dużą elastyczność. Wraz ze zmianami oświetlenia oko przestawia się 

na widzenie zmrokowe i odbiera wrażenia za pomocą wysokoczułych pręcików.

2.1.3. ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA OKA

Wrażenie ostrości jest tym większe, im jest krótsza droga przejścia oraz większy 

kontrast lokalny światła. Oko ludzkie rozróżnia mały krążek, jeśli jest większy niż 0,07 mm 

i obserwowany z odległości około 25 cm. Kąt l/60st-2/60st możemy przyjąć za zdolność 

rozdzielczą oka człowieka {Handbuch..., 1974, s. 10-11).^ Ostrość widzenia warunkowana 

jest stopniowaniem luminacji oraz stopniowaniem nasycenia barw.

 ̂ nm -  nanometr. Fale elektromagnetyczne to zaburzenie pola elektromagnetycznego. Pole elektromagnetyczne 
to stan przestrzeiu, w której na każdy ładunek elektryczny lub dipol magnetyczny działa określona siła. 
Wikipedia: łittr)://r)l.wikinedia org/wiki/Teoria koloru: http://pl.wikiDedia.org/wiki/Barwa:
http://pl.wikipedia.org/wiki/DTP: http://pl.wikinedia.org/wiki/Promieiuowaiue elektromagnetyczne [dostęp: 
29.11.2004].

Nakłada się na to indywidualna wrażhwość, oraz różnice między płciami -  zwykle kobiety są wrażliwsze 
na czerwoną część widma, mężczyźni natomiast na błękitną. Za widzenie barwy ińebieskiej odpowiada ok. 4% 
czopków, za zielną - 32%, za czerwoną - 64%. Różnice barwy niebieskiej i cienmo czerwonej są słabiej 
dostrzegane niż różnice w innych barwach. Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa [dostęp: 29.11.2004].
 ̂Dwudziestocentymetrowy krążek będzie punktem z odległości około 700-800 m.

http://pl.wikiDedia.org/wiki/Barwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/DTP
http://pl.wikinedia.org/wiki/Promieiuowaiue_elektromagnetyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa


2.2. ODZWIERCIEDLANIE BARW, TONOWI DETALI ZA POMOCĄ APARATÓW I 
MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH

Obraz fotograficzny jest obrazem nieciągłym. Pośrednictwo obiektywu, materiału 

światłoczułego, materiału pozytywowego obniża jakość i iłość przedstawionych w obrazie 

szczegćrfów. Fotografia pozwała na rejestrację kołorów nawet poza zakresem zdołności 

wzrokowych, zwykłe jednak na pojedynczym obrazie nie jest możłiwe przedstawienie 

tak szerokiego spektrum. Głębia ostrości w obrazie fotograficznym jest ograniczona 

do pewnego wycinka, jednak obszar nieostrości można zawęzić do prawie niezauważałnego 

dła oka łudzkiego.

2.2.1. ODWZOROWANIE KOLORÓW

Przestrzeń barw widzianych przez człowieka może być przenoszona przez obiektywy 

prawie bez strat. Zakłócenia wynikają z niepełnej przezroczystości szkła łub tworzywa 

soczewek. Występują także zjawiska: załamania, odbicia, rozszczepienia, absorpcji, ugięcia, 

interferencji czy polaryzacji światła. Ograniczenia w oddaniu przestrzeni barw wynikają 

w większej mierze z wiełostopniowości procesów rejestracji obrazów, niedoskonałości 

rejestracji przestrzeni barw na poszczególnych materiałach oraz strat w informacji podczas 

procesów przenoszenia obrazów w drodze do obrazu pozytywowego. Omówienie tych 

wszystkich zjawisk nie jest przedmiotem tego artykułu. Te skomplikowane, wieloaspektowe 

zjawiska, ułożone na wszystkich stopniach szczegółowości są badane od wielu lat, a niektóre 

korelacje między zjawiskami empirycznymi i subiektywnym odczuciem barw nie pozwalają 

na zadowalające rozstrzygnięcie kwestii odnoszących się do tematu artykułu. Można 

nieprecyzyjnie określić, że odwzorowanie barw na poszczególnych materiałach 

fotograficznych pokrywa się w 70% z przestrzenią barw rejestrowaną przez oko ludzkie 

i wynika głównie z mniejszej od oka możliwości rejestracji tonów w całej skali 

promieniowania widzialnego.

2.2.2. ODWZOROWANIE TONOW

Jednowarstwowy, pozytywowy, jednobarwny (skala szarości) materiał światłoczuły 

może dysponować użyteczną skałą naświetleń dochodzącą do 1:1000, natomiast łączenie 

warstw niskoczułej i wysokoczułej powoduje zwiększenie tej skali nawet o połowę. Materiały 

mało kontrastowe mają dużą użyteczną skalę naświetleń, wysoko kontrastowe mają te skalę 

mniejszą. Materiały reprodukcyjne mogą mieć skałę dochodzącą do 1:10000. 

Wskaźnik kontrastowości czarno-białych materiałów negatywowych zawiera się w przedziale



od 1:2 do 1:1,3. Przy niewielkiej jego wartości możliwe jest oddanie na pozytywowej kopii 

dużej skali jasności.

Gęstość optyczna to wielkość fizyczna równa logarytmowi dziesiętnemu stosunku 

intensywności światła po przejściu przez warstwę lub odbiciu od niej, do intensywności 

światła padającego na materiał. Warstwa przepuszczająca światło całkowicie ma gęstość 

optyczną = 0, warstwa przepuszczająca 10% światła ma gęstość = 1. Gęstość 2 odpowiada 1% 

przepuszczonego światła, 3 = 0,1%, 4 = 0,01%. Gęstość optyczna przybiera wartości 

w zakresie 0 - co. W praktyce w fotografii najczęściej mamy do czynienia z wartościami 

w przedziale 0,2-3,8 {Handbuch...,l91Ą, s. 130-144). Zakres dynamiczny skanerów obliczany 

jest matematycznie i powinien zawierać się w zakresie 0-4. Profesjonalne skanery mają górną 

granicę powyżej 3,2.

2.2.3. ODWZOROWANIE DETALI

Odbiór kolorów i ich wpływ na wartość informacji w obrazie nie jest tak znaczący jak 

rejestracja detali. Rozdzielczość układu obrazującego to jego zdolność do rozróżnienia dwu 

położonych blisko siebie punktów. W fotografii pod pojęciem rozdzielczości rozumiemy 

liczbę rozróżnialnych par linii na jednostkę długości, czyli jest to liczba linii możliwych 

do wyróżnienia jako oddzielne linie na milimetr. Pomnożenie rozdzielczości fotograficznej 

przez dwa daje wartość rozdzielczości cyfrowej (Frey i Reilly, 1999, s. 21-22). Wielkością 

opisującą pośrednio rozdzielczość jest także funkcja przenoszenia modulacji (MTF, 

ang. modulation transfer function).^

Niekiedy dzielimy rozdzielczość na rozdzielczość niskiego i wysokiego kontrastu, czyli 

zdolność rozróżniania przez aparat obiektów o małej lub dużej różnicy wartości skali tonalnej. 

W fotografii obiektywną miarą jest pomiar ostrości konturowej. Wyznaczanie ostrości 

konturowej polega na ustaleniu całkowitej skali naświetleń, wyznaczenie punktu na dolnej 

części krzywej naświetleń, stanowiącego dziesiątą część wartości skali i odniesieniu tego 

punktu do rzeczywistego położenia zreprodukowanej krawędzi dającej miarę tej ostrości. 

Wyznaczanie tej miary jest trudne i często otrzymujemy niejednoznaczne wyniki, dlatego 

częściej używa się wartości zdolności rozdzielczej. Ostrość konturowa jest zależna 

od odblasku dyfrakcyjnego, powodującego rozszerzanie się na boki pierwotnej wiązki światła 

w warstwie światłoczułej. Dla odwzorowania szczegółów w obrazie fotograficznym ważna

® Funkcja przenoszenia modulacji (FPM - zwana także funkcją pizenoszenia kontrastu) wyraża się stosunkiem 
modulacji testu sinusoidalnego w uzyskanym fotograficznym obrazie do modulacji obrazu oryginalnego 
w funkcji częstotliwości przestrzennej.



jest także ziarnistość materiału przenoszącego obraz oraz utrwalającego obraz pozytywowy, 

przy czym ziarnistość papierów fotograficznych jest tak mała, że można ją  pomijać. Zależnie 

od światłoczułości materiału, ziarna w nim mogą mieć wielkość 0,3-0,5 pm w niskoczułych 

błonach, 0,7-l,0 pm w błonach średnioczułych i 1,5-2,0 pm w wysokoczułych {Handbuch..., 

1974, s. 164).

Od wielkości ziaren zależy ziarnistość. Ziarnistość to tworzenie się nierównomiernych 

struktur w jednolitym tonie obrazu. Dla tego artykułu istotne wydaje się przedstawienie skali 

rozdzielczości występującej w materiałach fotograficznych, która zawiera się w granicach 

od 1524 LPl’ -  ekwiwalent cyfrowy (dalej EC): 3048 PPI^ (błony wysokoczułe) do 25400 

LPI-EC: 50-800 PPI (specjalne emulsje Lippmanna). W materiałach archiwalnych możemy 

przyjąć górną granicę rozdzielczości błon fototechnicznych, wynoszącą 12700 LPI-EC: 

25400 PPL Materiały barwne są materiałami wielowarstwowymi (składają się z co najmniej 

trzech warstw), co wpływa na pogorszenie zdolności rozdzielczej materiałów kolorowych. 

Badania Grossmanna wykazały, że pogorszenie odwzorowania ostrości w materiałach 

kolorowych wynosi 25% (Handbuch..., 1974, s. 172).

Zmniejszenie rozpraszania światła i pogarszania przez to ostrości konturowej 

i rozdzielczości w materiałach kolorowych osiąga się przez stosowanie specjalnych 

komponentów barwnikowych uwalniających w procesie wywoływania specjalne inhibitory 

hamujące rozwój niekorzystnych zjawisk (Nowak, 1996). W papierach fotograficznych 

na zakłócenia w odwzorowaniu detali i na miejscowy spadek gęstości optycznej obrazu 

fotograficznego mogą wpływać substancje chemiczne procesu wywoływania, szczególnie 

przy niezachowywaniu wysokich standardów technicznych.

Zdolność rozdzielcza uzyskana na materiale fotograficznym zależy także od zdolności 

rozdzielczej obiektywu. Zwykłe obiektywy mają rozdzielczość od 889 LPI (EC = 1778 PPI) 

do 1270 LPI (EC = 2540 PPI). Ale obiektywy specjalne pozwalają osiągnąć od 2540 do nawet 

7620 LPI (EC = 5080-15240 PPI). Powyższe dane mają zobrazować, jak duża ilość 

informacji może być utrwalona na materiałach fotograficznych. Najczęściej w materiałach 

archiwalnych spotykamy się ze zdjęciami o średnich standardach technicznych. 

Nie powinniśmy jednak z góry zakładać, że do digitalizacji wszystkich materiałów wystarczą 

przeciętne środki techniczne i skanując archiwalia powinniśmy być przygotowani na każdą 

ewentualność. Jest bardzo prawdopodobne, że dzisiejsze lekceważenie tych problemów

’ LPI -  linę per inch.
* Skrót PPI (pixels per inch) jest często zamieniany na określenie DPI (dot per inch), które powinno być 
stosowane tylko do oznaczania rozdzielczości wydmków dmkarek (zwykle atramentowych).



skończy się w przyszłości, w wielu przypadkach, zaprzepaszczeniem wykonywanych dzisiaj 

digitalizacji. Mam nadzieję, że nie będzie to się łączyć z utratą oryginałów.

Podsumowując powyższe przyjmę do dalszych rozważań hipotetyczny archiwalny 

obraz fotograficzny posiadający rozdzielczość fotograficzną 6000 LPI (EC = 12000 PPI), 

odwzorowanie tonów 1:100.

3. MOŻLIWOŚCI ODWZOROWANIA BARW, TONÓW I DETALI ZA POMOCĄ
OPISÓW CYFROWYCH

Naturalny odbiór świata wizualnego to relacyjna mieszanka trzech współczynników: 

koloru i proporcji barw widma widzialnego, natężenia promieniowania i czystości kolorów. 

Barwy czyste to barwy złożone nie posiadające domieszki szarości. Barwy achromatyczne 

to wszystkie barwy nie posiadające dominanty barwnej -  to cała skala od bieli (pełny zestaw 

światła widzialnego) przez stopnie szarości do czerni (brak jakiejkolwiek widzialnej fali). 

Barwy chromatyczne to wszystkie kolory, w których można wyróżnić choćby niewielką 

dominantę.

3.1.KILKA DODATKOWYCH UWAG NA TEMAT KOLORÓW

Zdolność człowieka do odbioru kolorów wynika z oddziaływania na oko mieszanki fal 

świetlnych różnej długości. Ta mieszanka elektromagnetycznych fal widzialnych formowana 

jest przez właściwości kolorystyczne obiektów (zdolność pochłaniania, odbijania, 

zniekształcania, modyfikowania) i ilość światła, jakie na nie pada. Odbiór tej mieszanki fal 

przez oko człowieka czy optyczne urządzenia zależy od odległości przedmiotu 

od obserwatora, od wpływu fal odbitych od sąsiadujących przedmiotów, od nakładania się 

innych fal świetlnych na drodze od przedmiotu do obserwatora, od wpływu ośrodka 

przenoszenia fal oraz od natężenia widzialnego zakresu fal elektromagnetycznych.

W przyrodzie występują dwa rodzaje barw: barwy światła, z których mieszania 

powstaje więcej światła (do światła białego) oraz barwy pigmentów (obiektów), których 

mieszanka jest zawsze ciemniejsza. Światło widzialne ma skalę liniową, ale można wyróżnić 

sześć barw głównych.^

Światło składa się z trzech barw podstawowych, których suma daje światło białe. Kolor 

pigmentu wynika z pochłaniania części widma z jednoczesnym odbijaniem innej części.

® Fiolet, niebieski, błękit, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony. Koło kolorystyczne barw różnicowych 
złożone jest z trzech barw podstawowych (żółtego, czerwonego i niebieskiego), drugorzędnych (powstałych 
ze zmieszania w równych proporcjach barw podstawowych), a rozszerzone z dodatkowo barw trzeciorzędnych 
(powstałych ze zmieszania w równych proporcjach kołorów podstawowych i dmgorzędnych) zawiera 6 -ł2  barw.



Przykładowy kolor żółty pigmentu pochłania błękitny fiolet, odbija zaś czerwoną i zieloną 

barwę światła (czerwony i zielony składają się na żółtą barwę światła). Inny pigment - 

niebieski, pochłania czerwień, odbija natomiast błękitny fiolet i zielony, które razem dają 

światło błękitne. Po zmieszaniu pigmentu żółtego z niebieskim powstanie mieszanka, która 

pochłaniać będzie błękitny - fiolet i czerwień. Błękitny fiolet wraz z czerwienią stanowią 2/3 

części światła białego. Zostanie odbity zielony (trzeci składnik podstawowy światła białego).
Tabela 1

Tabela barw świańa i długości fal 10

Barwa Długość 
fab (NM)

czerwona 630-780
pomarańczowa 590-630
żółta 560-590
zielona 490-560
niebieska 440-490
fioletowa 380-440

3 .2. PRZESTRZEŃ BARW WIDZIANA PRZEZ CZŁOWIEKA 
A MECHANICZNE MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI OBRAZÓW

Zdolność widzenia barw jest indywidualną cechą każdego człowieka. W niektórych 

zakresach widma zdolność rozróżniania stopni jasności jest większa niż 1;1000. 

Najwrażliwsze oczy (tę cechę często posiadają wybitni malarze) są w stanie odbierać 

wrażenia z prawie całego zakresu promieniowania widzialnego i rozróżniać więcej niż 1000 

stopni jasności w prawie całej skali.

Rejestracja wrażeń wizualnych człowieka była możliwa kiedyś jedynie przez 

uzdolnionych plastycznie ludzi. Proces dochodzenia do realistycznego obrazowania otoczenia 

w malarstwie był długotrwały i złożyły się nań dokonania wielu pokoleń twórców. Rozwój 

nauki i techniki umożliwił powstanie urządzeń rejestrujących obraz w sposób mechaniczny. 

Fotografia początkowo rejestrowała formę i stopnie jasności światła, potem dopiero odkryto 

fotografię kolorową. Odbitka fotograficzna jest wynikiem rejestracji obrazu rzeczywistego 

za pomocą optycznych urządzeń z pośrednictwem materiałów światłoczułych. 

Ilość informacji zarejestrowanych na materiałach światłoczułych jest duża, ale zawsze 

mniejsza niż może dostrzec oko ludzkie. Wynika to poniekąd z ograniczeń obiektywnych, 

człowiek bowiem poszukiwał materiałów w miarę wiernie rejestrujących jego widzenie. 

Jednak odniesienie do oceny było możliwe przez subiektywną skalę widzenia danego

* WikipeHia http://t)l.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie elektromagnetyczne [dostęp: 29.11.2004].

http://t)l.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie


odkrywcy oraz z procesów przenoszenia wizerunku z jednego materiału na następny, 

co zawsze łączy się ze stratą informacji. Określony rodzaj obiektywu zawęża w pewnym 

stopniu obraz rzeczywisty. Materiał światłoczuły rejestruje tylko te z rzutowanych informacji, 

na które jest wrażliwy. W rejestracji cyfrowej za pomocą aparatów cyfrowych można byłoby 

doszukiwać się potrzebnej skali wierności i głębokości rejestracji parametrów obrazu 

(w odniesieniu do zdolności człowieka). W tym artykule ograniczam się do określenia 

wskaźników rejestracji cyfrowej obrazów, których skalę naturalną już ograniczyły zdolności 

rejestracyjne aparatów fotograficznych. Film fotograficzny działa na zasadzie odfiltrowania 

wszystkich barw oprócz koloru pożądanego. Modele cyfrowe kolorów przyporządkowują 

zróżnicowane wartości elementów obrazu za pomocą odpowiednich filtrów programowych do 

skali analogowego odwzorowania.

4. MODELE OPISÓW CYFROWYCH PARAMETRÓW OBRAZU

Opisy cyfrowe obrazów należą do plików binarnych, których sposób opisu określają 

przyjęte formaty zapisu (np. format TIFF, JPEG, BMP). Dla właściwego odczytania musimy 

skorzystać z odpowiedniego algorytmu realizowanego przez odpowiedni graficzny program 

komputerowy. Do opisu obrazów stosuje się grafikę wektorową, w której forma jest opisana 

za pomocą krzywych według odpowiednich formuł matematycznych (tych plików dalsze 

rozważania nie będą dotyczyć) oraz grafikę rastrową, w której przestrzeń dwuwymiarowego 

obrazu opisywana jest za pomocą pikseli. Pojedyncze piksele składają się na obraz opisany 

piksel po pikselu, każdy piksel jest opisany pewną ilością bajtów, a przestrzeń 

dwuwymiarowa jest określana ilością pikseli przypadających na wysokość i szerokość obrazu. 

Całkowita ich liczba określa rozdzielczość obrazu. Mówi nam ona w zasadzie tylko o tym, w 

jakiej wielkości, przy zachowaniu odpowiedniej jakości, można zmaterializować obraz na 

ekranie (72-150 PPI) czy wydruku (150-600 DPI).

4.1. CYFROWA PRZESTRZEŃ BARW

Kolory postrzegamy w swoisty sposób nie dlatego, że w taki sposób istnieją w wiązkach 

światła, ale z powodu wykształconych, biologicznych mechanizmów, których używamy do 

ich postrzegania. W przyrodzie występują dwa rodzaje barw: barwy światła (z ich mieszania 

powstaje więcej światła -  do światła białego) oraz barwy pigmentu (ich mieszanka jest 

zawsze ciemniejsza od składowych).



Modele addytywne (dla światła) przedstawiają światło w rozbiciu na podstawowe 

składniki sumujące się do światła białego. Na przykład modeł RGB opisuje światło 

za pomocą trzech barw podstawowych (czerwonej, ziełonej i niebieskiej). ł00% 

intensywności tych trzech barw daje bieł, 0% intensywności daje czerń.

Modełe subtraktywne (różnicowe kołory pigmentów) opisują kołory pigmentów 

położone na białe tło (zwykłe papier). Trzy barwy podstawowe w modełu CMYK: turkusowy 

(ziełononiebieski), czerwonofiołetowy (magenta) i żółty, dopełniające trzy podstawowe 

barwy addytywne (turkusowa - czerwoną, magenta - ziełoną, żółta - niebieską), dodawane 

ciemnieją w kierunku czerni. Niedoskonałości pigmentów powodują, że w tym modełu 

konieczne jest stosowanie dodatkowego czarnego pigmentu dła pogłębienia barw.^^

124.2. STANDARDY OPISU KOLOROW

Najczęściej używane są dwa pierwsze poniżej opisane. Jednak do zastosowań 

specjałnych, a takim zastosowaniem jest cyfrowa archiwizacja materiałów archiwalnych, 

warto mieć na uwadze inne standardy. Żaden poniższy model nie odzwierciedla wszystkich 

kolorów widzianych przez człowieka (rysunek ł).

Jest to modeł opisu kołorów możłiwych do wydrukowania zestawem trzech farb 

kołorowych (turkusowy, czerwono-fiołetowy, żółto-cytrynowy) oraz czerni. Przestrzeń barw 

w tym standardzie stanowi w przybłiżeniu 60% kołorów opisanych standardem RGB, 

ałe część barw nie mieści się w RGB.

" Trudności w odzwierciedlaniu barw powodują powstawanie wielu rozszerzonych modeli subtraktywnych 
do symulowania barw naturalnych w wydrukach (w drukarstwie klasycznym są stosowane zdefiniowane 
i znormalizowane farby i ich mieszanki, a w wydrukach cyfrowych stosowane są do modelu CMYK dodatkowe 
kolory - np. model heksachromatyczny, dodatkowe rodzaje czerni, farby szare itp.).

Wikipediahttp://pl.wikir)edia.org/wiki/DTP [dostęp: 29.11.2004].
Wikipedia http://pl.wikir)edia.org/wiki/Grafika:Przestrzenie.ir)g [dostęp: 29.11.2004].

http://pl.wikir)edia.org/wiki/DTP
http://pl.wikir)edia.org/wiki/Grafika:Przestrzenie.ir)g


4.2.2. STANDARD RGB (elektroniczny standard dla Internetu)

W tym standardzie opisane są kolory możliwe do wyświetlenia na monitorze. 

Na ekranach kolory powstają ze świecenia trzech rodzajów ziaren (świecących na czerwono, 

zielono i niebiesko). Wszystkie inne barwy powstają z sumowania tych barw. Przestrzeń RGB 

stanowi w przybliżeniu połowę przestrzeni barw widzianych przez człowieka (np. bieł 

wyświetłana na ekranie nie jest biełą ideałną, a skała temperatur barwowych biełi jest dużo 

mniejsza niż w naturze).

4.2.3. STANDARD HSB (wykorzystujący technikę koła barw opisanego w prz}ą)isie 10)

Model ten opisuje kolory za pomocą trzech współzależnych parametrów: barwy, 

nasycenia, jasności i jest najbliższy percepcji oka i mózgu ludzkiego. Składowa - barwa {hue) 

określa rodzaj pigmentu, składowa - nasycenie (saturatioń) oznacza jego kondensację, 

a jasność (brightness) mówi nam o ilości światła w kolorze.

4.2.4. STANDARD LAB (niezależny od urządzenia)

Barwy i ich pomiary są względne, dlatego czasami niezbędny bywa czysto 

matematyczny model LAB. Piksel w tym trybie jest opisany położeniem w trójwymiarowej 

przestrzeni barw opisanej przez trzy kanały stanowiące wymiary tejże. Każdy z kanałów 

zawiera po 8 bitów danych dla piksela, co razem daje 24 bity. L to składowa jasności od 0 

do 100; A to skala od zielonego do czerwonego (wartości od -120 do +120); B to skala 

od błękitu do żółci (o takiej samej rozpiętości jak A). Przestrzeń kolorów LAB zawiera 

w sobie zarówno przestrzeń CMYK, jak i RGB.

5. KOLORY SPECJALNE

Zdefiniowane zestawy barwników i sposoby projektowania kolorów są zestawiane 

w specjalnych katalogach (w niniejszych rozważaniach ich szerszy opis nie jest konieczny).

6. WNIOSKI BADAWCZE

Znając zdolności percepcji człowieka, zdolności odwzorowania rzeczywistości przez 

fotografię i podstawowe cyfrowe modele opisu przestrzeni wizualnej, możemy stwierdzić, 

że skala opisu cyfrowego obiektów archiwalnych powinna być większa, szczególnie 

w zakresie odwzorowania tonów i szczegółów.



Wysokiej jakości skanery oferują 30- lub 36-bitową głębię próbkowania (co daje 

od miliarda do 68 miliardów kolorów). Przy 24-bitowym kolorze RGB (po 8 bitów na każdą 

składową) nasycenie każdej składowej przybiera wartości od 0 do 255. Przy 30-bitowym 

kołorze RGB otrzymujemy po łO bitów na składową, co daje nasycenie od 0 do 1023. 

Przy 36-bitowym kołorze uzyskujemy po 12 bitów na każdy kanał, a skała odwzorowania 

tonów zwiększa się do 4096 poziomów. 16 bitów na kanał pozwała odwzorować ponad 

65 tysięcy poziomów szarości. Archiwalne kopie cyfrowe materiałów archiwalnych powinny 

mieć minimum po 12 bitów na każdą składową koloru. W przypadku trybu LAB (Frey 

i Reiłły, 1999, s. 30)̂ "̂  zwiększenie wektora L (Y w CIE i CIELAB) np. do 1000 mogłoby 

spełnić wszystkie oczekiwania w tym zakresie.

Odwzorowanie szczegółów jest problemem technicznym. Możliwości skanerów są w tej 

chwili tak duże, że zarejestrowanie obrazu o rozdzielczości 14000 PPI nie jest problemem. 

Lecz jeśli czysto hipotetycznie znajdziemy w zbiorze archiwalnym wielkoformatowy negatyw 

o wymiarach 300x300 mm i jego odbitkę wykonaną metodą stykową, to problem 

odwzorowania cyfrowego, obróbki i zapisania takiego pliku objawi natychmiast słabości 

techniczne obecnego etapu informatyzacji naszej analogowej przestrzeni.

Wyobraźmy sobie mniejszą archiwalną fotografię czarno-białą o wysokiej jakości 

wykonania o wymiarach 9x13 cm. Zbadana rozdzielczość fotograficzna może wynosić 6000 

DPI / EC = 12.000 PPI (według przyjętych wcześniej założeń). Wykonujemy skanowanie 

z 16-bitową głębią szarości. Otrzymujemy plik o rozdzielczości cyfrowej 156000x108000 = 

17748000000 pikseli ~ 17 GB. Taka sama fotografia kolorowa zajęłaby 49 GB pamięci 

(17,7 milionów pikseli razy trzy bajty pamięci danych o kolorach). Na jakim komputerze 

przechować np. 150000 podobnych fotografii, np. z walk żołnierzy Polski Podziemnej?

Wikipedia httr)://r)l.wikir)edia.org/wiki/Przestee%C5%84 barw [dostęp: 29.11.2004]. Przestrzeń CMY jest 
mruejsza od przestrzeni RGB. Część barw widzianych na ekranie nie może być wydrukowana w systenue 
CMYK. Jednak zarówno przestrzeń RGB, jak i CMY jest mruejsza od przestrzeru barw widzialnych. Obie 
te przestrzerue można zawrzeć w szerszej przestrzeru barw, której odruesieruem są fizjologiczne możliwości 
percepcji barw ludzkiego oka. Przykładem takich przestrzeru jest przestrzeń CIE i CIELAB. Problemy związane 
z opisem czy pomiarem barwy doprowadziły do stworzerua orgaruzacji International Color Consortium (ICC) 
w celu stworzerua ruezależnej przestrzeru barw (Profile Cormection Space - PCS) umożliwiającej przenoszetue 
kolorów pomiędzy różnymi urządzeruanu. Orgaruzacja ICC wybrała jako PCS dwie przestrzerue stworzone 
przez Comission Internationale de lEclairage: CIE oraz CIELAB. Przestrzeń barwna CIE jest przyjęta jako 
standard. Barwę w tej przestrzeru w jednoznaczny sposób opisuje się współrzędnymi X, Y, Z, przy czym 
współrzędne X, Z to współrzędne chromatyczności a Y jasności. Przestrzeń barwna CIELAB została 
znormalizowana w 1976 r. CIELAB stanowi matematyczną transformację przestrzeru CIE (połączerue CIE 
ze standardem LAB). Transformację tę wprowadzono jako wynik badań nad spostrzegaruem przez oko ludzkie 
różrucy między barwanu. W przestrzeru CIELAB barwy znajdujące się w jednakowej odległości od siebie 
spostrzegane są jako jednakowo różruące się od siebie. Porueważ oko ludzkie zależrue od kolom wykazuje różną 
czułość na różruce występujące w obrębie danego kolom, dlatego przestrzeń CIE należało zmodyfikować tak, 
aby można było dostosować ją do widzerua i oceny barwy przez człowieka.



Hipotetyczny format archiwalnego cyfrowego opisu obrazów spełniający wszystkie 

kryteria pełnego odwzorowania mógłby być 70-bitowym kolorem (3 składowe koloru, 20- 

bitowa skala szarości oraz dodatkowo 10-bitowy kanał zawierający np. informacje

0 przezroczystościach kolorów, dane kolorymetryczne itp ). Na obecnym etapie 

zaawansowania taki format jest zupełnie fantastycznym tworem.

Większość materiałów archiwalnych może być przekształcana w pliki cyfrowe według 

obecnych standardów (pliki nieskompresowane, o rozdzielczości 600 PPI, w 8-bitowej głębi 

szarości, zapisane w formacie TIFF).^^ Nie mogą one zastąpić oryginałów, bo przy takim 

opisie tracimy sporą ilość informacji. Istnieje znaczna liczba dokumentów, których pełne 

informacyjne odwzorowanie cyfrowe nie jest dzisiaj możliwe. W przyszłości pojemność 

pamięci elektronicznych, możliwości dobrych programów osiągną odpowiedni poziom 

do zastosowań archiwalnych. Zawsze jednak przygotowanie archiwalnej kopii elektronicznej 

będzie wymagało bardzo specjalistycznej obsługi, bez niej nie jest możliwe zastąpienie 

niszczonych przez czas oryginałów. Łudzenie się, że mikrofilm wytrzyma 400 lat, może 

okazać się lekkomyślne, stałe bowiem utrzymanie odpowiednich parametrów 

przechowywania (odpowiedniej wilgotności, temperatury, ochrona przed zanieczyszczeniami 

chemicznymi, elektromagnetycznymi) jest mało prawdopodobne.*^ Autodestrukcyjny wpływ 

złego wywołania błony fotograficznej jest destrukcyjny bez względu na warunki 

przechowywania, a dobrze wywołanych błon jest niewiele.*^ Mogąca służyć pomocą technika 

cyfrowa nie we wszystkich przypadkach pozwala na pełne odwzorowanie danych

1 przeniesienie ich na nowy materiał fotograficzny lub przechowywanie w formie cyfrowej.

Dzisiaj, jak wyżej wykazałem, nie jest możliwe cyfrowe archiwizowanie danych 

na odpowiednim dla zbiorów archiwalnych poziomie. Należy mieć nadzieję, 

że przygotowywane do tych specjalistycznych prac urządzenia i programy już powstają.
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SYSTEM INFORMACJI O INSTYTUCIE INFORMACJI 
NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBEIOEOGICZNYCH 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. 
INFORMACJA O ZASOBACH I USŁUGACH BIBLIOTEKI 

ORAZ PRACOWNIKACH INSTYTUTU

W artykule opisano dwa elektroniczne systemy informacji o działalności Instytutu Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.: (1) Serwis WWW 
Biblioteki Instytutowej (zasady dostępu, lokalizacja, organizacja serwisu, cele i zadania, zawartość 
merytoryczna); (2) Baza Spis Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w części dotyczącej 
Instytutu (cele i zadania bazy, organizacja danych, system wyszukiwania informacji, system 
wprowadzania informacji, status użytkownika, wykorzystanie bazy w identyfikacji afiliacji 
autorów w bazie Bibliografia UW).

I. WSTĘP

W poprzednim tomie prac Zakładu Systemów Informacyjnych IINSB UW 

Miscellanea Informatologica Varsoviensia przedstawiony został główny serwis informacyjny 

o Instytucie, tj. jego witryna internetowa oraz baza danych o pubłikacjach pracowników 

Uniwersytetu Warszawskiego, rejestrująca także pubłikacje pracowników IINSB (Brzóska, 

2004). Niniejszy artykuł poświęcony jest dwóm kołejnym serwisom zapewniającym 

informacje o różnych aspektach działałności Instytutu: serwisowi bibłiotecznemu, 

dostępnemu z witryny IINSB UW oraz bazie informacji personałnej o pracownikach 

Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonej w ramach głównej witryny Uniwersytetu.

2. SERWIS WWW BIBLIOTEKI IINSB UW



Infoimacje podstawowe:

BIBLIOTEKA INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOOICZNYCH UW

ADRES; WARSZAWA ul. NOWY ŚWIAT 69;
POK 317

TEL.FRONJFAKS: (0-10xx-22) 826-61-63 

PRACOWNICY:

PIOTR KĘDZIERSKI 
MALGORZTA LELAKOWSKA 

E.L.ZBIETA MARUSZAK

Serwis: http i‘AiTplis tdUiFl
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Rys. 1. Strona główna „Serwisu WWW Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.

Serwis WWW Biblioteki IINSB UW jest dostępny pod adresem 

http://biblis.lis.uw.edu.pl. Posadowiony jest on na komputerze znajdującym się w Instytucie.

Projekt serwisu został opracowany w latach 2000-2002 r. przez Małgorzatę Janochę 

jako część przygotowywanej przez nią pracy magisterskiej (Janocha, 2002); w kwietniu 2002 

r. został wdrożony do pracy. Zasadniczym elementem, na którym oparta została budowa 

serwisu oraz organizacja zawartej w nim informacji jest baza Książki, opracowana przez 

Jerzego Franke w systemie MAK. Jest ona prowadzona od ł993 r., wykorzystywana jako 

katalog biblioteki od 1994 r., w Internecie dostępna od 2002 r. za pośrednictwem strony 

WWW Biblioteki IINSB UW.

Serwis jest aktualizowany na bieżąco, jednak nie rzadziej niż 2-3 razy w miesiącu, 

natomiast kontrola techniczna odbywa się praktycznie codziennie.

Serwis ma budowę tradycyjną. Jednolity i przejrzysty system odnośników umożliwia 

łatwą nawigację i dostęp do informacji.

Strona startowa zawiera menu główne oraz informacje ogólne (nazwane 

podstawowymi), a także kolumnę z tzw. ciekawostkami. Podstawowe informacje to; adres 

biblioteki, zatrudnieni pracownicy, adres serwisu oraz informacje techniczne. Te ostatnie to 

informacja o zalecanej minimalnej rozdzielczości, jakiej należy użyć do wyświetlania strony 

w przeglądarce stron WWW (800x600) oraz o zastosowanym standardzie kodowania polskich 

znaków diakrytycznych (norma środkowoeuropejska ISO-8859-2).



Menu główne obejmuje: Stroną główną; O bibliotece; Regulamin; Aktualności; 

Katalog; Kontakt.

Serwis uatrakcyjnia wspomniana kolumna ciekawostek, w której umieszczono sześć 

reprodukcji, każda z osobnym opisem oraz odnośnikiem powiększającym rozmiar okna. 

Według kolejności przeglądania menu głównego są to następujące fotografie:

1. Strona główna. Karta Psałterza Floriańskiego - zbiory Biblioteki Narodowej.

2. O bibliotece: Widok Biblioteki Załuskich, pierwszej polskiej biblioteki 

narodowej i jednej z najwcześniej na świecie udostępniającej zbiory publiczności, 

ufundowanej przez Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja Załuskich; rycina Zygmunta 

Vogla.

3. Regulamin: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

4. Aktualności: Karol Józef Estreicher, 1827-1908, bibliotekarz, bibliograf, 

historyk literatury i teatru, kierownik Biblioteki Jagiellońskiej, zreorganizował i znacznie 

powiększył jej zbiory; opracował 26 tomów monumentalnej Bibliografii polskiej, rejestrującej 

piśmiennictwo polskie i polonika od XV do XIX w.

5. Katalog: Karta z najstarszej kroniki polskiej autorstwa Galla Anonima, 

spisanej prawdopodobnie 1113-16 (rękopis z XIV w. znajduje się w zbiorach Biblioteki 

Narodowej).

6. Kontakt: Głagolica, najstarsze pismo słowiańskie, oryginalne dzieło świętego 

Cyryla, powstałe prawdopodobnie w latach 862-63, oparte na ówczesnych graficznych 

systemach bizantyńskich; alfabet języka staro- cerkiewno -słowiańskiego; na zdjęciu karta z 

Kodeksu zografskiego.

Odnośnik Strona główna prowadzi z powrotem na stronę startową serwisu.

Odnośnik O bibliotece zawiera informacje o godzinach otwarcia Biblioteki, wielkości 

zbiorów bibliotecznych, zakresie ich gromadzenia\ automatyzacji zbiorów i katalogów^, 

użytkownikach biblioteki. Dane zamieszczone w tym odnośniku pochodzą z bieżących 

sprawozdań rocznych.

' ... Biblioteka gromadzi piśmiennictwo specjalistyczne z zakresu informacji naukowej i biznesowej, informatyki, 
marketingu, public relations, nauki o informacji, bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, naukoznawstwa, 
edytorstwa, drukarstwa, historii książki, bibliografii oraz księgarstwa... (http://www.biblis.lis.uw.edu.pl: dostęp: 
10.01.2005 r.).
 ̂ .. .Zautomatyzowany jest proces opracowania i wyszukiwania zbiorów. Biblioteka korzysta z pakietu MAK BN. 
W sieci wewnętrznej dysponuje pięcioma stanowiskami komputerowymi: dwa stanowiska dla użytkowników i trzy 
dla pracowników. Poza siecią czytelnik może korzystać w Czytelni z komputera z dostępem do 
Internetu... (http://www.biblis.lis.uw.edu.pl: dostęp: 10.01.2005 r.).

http://www.biblis.lis.uw.edu.pl
http://www.biblis.lis.uw.edu.pl


Odnośnik Regulamin prezentuje treść regulaminu bibliotecznego, stanowiącego 

podstawowy dokument regulujący pracę biblioteki. Do regulaminu dołączono wzory 

rewersów, na podstawie których Biblioteka udostępnia prace dyplomowe i wypożycza książki 

oraz cennik prowadzonej przez Bibliotekę usługi bindowania.

OAnośrńk Aktualności nie zawiera obecnie informacji. Jest to miejsce przeznaczone na 

bieżące komunikaty i ogłoszenia.

Wybierz bazę danych

Książki Dysertacje \Afepolna

Program opracowany przez:
B ib lio teka  N aro d o w a  
D z ia ł P rze tw a rza n ia  D a n y c h  
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa

Rys. 2. Widok formularza wybora bazy danych w „Serwisie WWW Biblioteki Instytutu Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.

Odnośnik Katalog wyszczególnia listę baz katalogowych posiadanych przez 

Bibliotekę. W Internecie udostępniane są trzy bazy, mianowicie Książki i Dysertacje oraz 

Baza wspólna, stanowiąca połączenie dwu pozostałych.

Nawigacja po katalogu komputerowym odbywa się przy pomocy formularzy: wyboru 

bazy (Rys.2), wyboru indeksu w danej bazie (Rys.3) oraz poruszania się w obrębie samego 

indeksu (Rys.4). Ogólnie baza Książki zawiera 7001 rekordów,^ natomiast baza Dysertacje 

3818 rekordów (Szklarska-Maruszak, 2004). Planuje się zwiększenie liczby baz 

komputerowych dostępnych zarówno w sieci wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W 

przygotowaniu są następujące bazy: Czasopisma -  robocza (728 rekordów); Normy (w 

przygotowaniu -  111 rekordów); Multimedia -  ciągle i Multimedia -  zwarte (robocze -  

opracowanych 119 rekordów) (Szklarska-Maruszak, 2004, s.4).

Baza: Wspólna
(10817 dok.)
Zmień bazę lub wybierz indeks:

httD://biblis.lis.uw.edu.Dl: dostęp: 10.01.2005 r.



zmień_bazę

autorski tytutow y serii konferencji promotorów przedmiotów y w ydaw ców baza

Program opracowany przez: 
B ib lio te k a  N a ro d o w a  
D z ia ł P rze tw a rza n ia  D a n y c h  
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa

Rys. 3. Widok formularza wybom indeksu w bazie wspólnej „Serwisu WWW Biblioteki Instytutu Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznyeh Uniwersytetu Warszawskiego”.

Baza: Książki 

indeks: autorski
zmień_bazę zmieńjndeks 1

od_tetetu: początek cofnij dalej 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

AABOE ASGER (i)

AALTO MADELEINE WSPÓŁAUT (i) 

ABBOTT TANYA (i)

ABELL PETER (1)

ABRAMOWICZ ANNA AUT (i) 

ABRAMOWICZ WITOLD (i) 

ACHLEITNER HERBERT K RED (i) 

ACKLEN LAURA (i)

ADAMCZEWSKI PIOTR (i) 

ADAMCZYK ANNA RED (i)

Program opracowany przez: 
B ib lio teka  N a ro d o w a  
D z ia ł P rz e tw a rz a n ia  D a n y c h  
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa

Rys. 4. Widok formularza indeksu w bazie książki „Serwisu WWW Biblioteki Instytutu Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.



Oćino^ni\iKontakt prowadzi do informacji adresowych Biblioteki lESfSB UW.

Znajduje się tu również lista odnośników Ciekawe strony internetowe, zawierająca stale 

aktualizowane adresy URL najważniejszych polskich i zagranicznych bibliotek, stowarzyszeń 

bibliotecznych oraz serwisów WebSPIRS i Dialog.

Serwis WWW Biblioteki bistytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 

UW funkcjonuje cztery lata niemal bezawaryjnie. Mimo kilku awarii spowodowanych 

czynnikami zewnętrznymi (np. przeciążeniem w sieci elektrycznej czy uderzeniem pioruna w 

budynek w lipcu 2004 r.) nigdy nie był przez dłuższy czas niedostępny. Warto zaznaczyć, że 

autorka serwisu - M. Janocha -  od chwiłi jego uruchomiania zapewnia jego stały nadzór 

techniczny na zasadzie wołontariatu.

Bezawaryjność i funkcjonałność serwisu Bibłioteki stanowiąjego największe wałory. 

Wśród mniej istotnych mankamentów odnotować nałeży skromną szatę graficzną, brak stałej 

aktuałizacji niektórych odnośników. Rozważyć warto zamieszczenie w witrynie takich 

informacji formałnych jak dane o redaktorach serwisu, autorach projektu strony i 

udostępnionego poprzez nią systemu bibłiotecznego, a także schematu strony. Anałizując 

własności techniczne serwisu nałeży dostrzec brak usługi serwera poczty elektronicznej, którą 

jednak obecnie zapewnia serwis „Poczta UW”.

Powstanie i wdrożenie projektu obecnie wykorzystywanego serwisu Biblioteki, 

opracowanego przez M. Janochę, poprzedziło szereg wcześniejszych prac związanych 

z automatyzacją procesów bibłiotecznych w IINSB UW. Początkowo miały one 

odzwierciedlenie jedynie w postaci pisemnych opracowań (zob. Renik, 1990). Projekt M. 

Janochy powstał już po uruchomieniu strony WWW Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 

Bibłiołogicznych. W latach 1998-2001 opracowana i wdrożona została druga wersja witryny 

Instytutu (zob. Jankun, 2000). W 2001 roku utworzono jej wersję trzecią, opisaną w 

poprzednim artykule (Brzóska, 2004).

Obecnie prowadzone są prace zmierzające do unifikacji wszystkich serwisów WWW 

związanych z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. Projekt ten obj^ również serwis Biblioteki. Niestety trudno w tej chwili 

określić termin zakończenia tych prac. Ich rezultatem, z którego mogą już korzystać 

użytkownicy, jest na razie tylko umieszczenie wzajemnych odnośników na stronach WWW 

Instytutu i Biblioteki. W witrynie Instytutu odnośnik do serwisu Biblioteki znajduje się na 

stronie głównej, w serwisie Bibłioteki jest on umieszczony w odnośniku Kontakt. Wydaje się, 

że nie jest to właściwe rozwiązanie.



3. BAZA INFORMACJI O PRACOWNIKACH 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

' 3  Nowa strona: Uniwersytetu Warszawskiego - M icrosoft In ternet Enplorer JSlx
Pik. Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc
Wstecz ’ ^  ^  ^  -̂ Wyszukaj jyulubione îMiJanitedia | ^  jfe

Adres http://www.uw.edu.pl/spis_prac.html J  (̂ Przejdź

SPIS PRACOWNIKÓW

Rys. 5. Strona główna „Spisu Pracowników UW”, (poprzednia wersja)

Na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego (ww.uw.edu.pl) znajduje się 

odnośnik o nazwie Spis pracowników. Uruchomienie go otwiera formularz wyszukiwawczy 

bazy kadrowej pracowników uczelni. Baza ta stanowić miała elektroniczną wersję składu 

osobowego pracowników UW, ale przypomina raczej książkę telefoniczną online. Głównym 

celem bazy jest zapewnienie dostępu do:

informacji o pracownikach Uniwersytetu Warszawskiego; 

informacji o miejscu zatrudnienia w Uniwersytecie Warszawskim; 

danych teleadresowych;

afiliacji pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

System ten ma zapewnić centralne zbieranie danych personalnych i umożliwienie 

szybkiego dostępu do informacji o pracownikach uczelni na potrzeby wszystkich 

zainteresowanych grup użytkowników Internetu na świecie. Dotychczas dostęp do tego 

rodzaju danych był bardzo utrudniony i wymagał przeszukiwania stron WWW 

poszczególnych wydziałów, instytutów i katedr albo korzystania z Informatora Nauki 

Polskiej wydawanego co kilka lat przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (ostatnie wydanie:

7
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Informator..., 2003) lub Składu Osobowego UW, publikowanego przez Biuro Informacji i 

Promocji UW {Skład..., 2001). Każda jednostka UW z osobna przygotowywała potrzebne w 

pracach administracyjnych zestawienia. Kiedykolwiek zmieniał się sposób raportowania 

(nowy format danych, nowe formularze), praca nad zestawieniami była niepotrzebnie 

powielana przez każdą z jednostek.

Baza informacji o pracownikach UW jest dostępna w Internecie 

(http://www.uw.edu.pl/spis_prac.html) i zawiera następujące dane: nazwisko i imię 

pracownika, tytuł lub stopień naukowy, funkcje (obecnie pełnione) i jednostki (czyli wykaz 

jednostek organizacyjnych zatrudniających danego pracownika).

W przypadku, gdy dane uaktualniane są regularnie, użytkownikom pozostaje tylko 

wygenerowanie kwerendy w przygotowanym formularzu oraz wydruk wyników 

wyszukiwania. Jest to możliwe dzięki centralnie utrzymywanej bazie.

Baza nie przewiduje eksportu danych na zewnątrz. Jest jedynie narzędziem 

wyszukiwawczo-informacyjnym Biura Informacji i Promocji Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje pracowników Uniwersytetu 
Warszawskiego

DODAJ POBi w. A-n-
OiMlanio pgMikAcji

Ootf»nig ksiątki [
Dodanit publilcacłi w ktî zce I

U STA

csa«of)ivm 

Ziniiina hartła [
ZMIAldAHÂ

Miija hala iiglwńw | 
Moja ll«1i czasepitm

;i/,r  ArpuBUKACJE

Ffzeąĵ gante publikacji wppdlhwfzonyęh przeza mnia 
P(Z«o'4dania publik acit współtworzonych przoz

Tattowy raport A 
Raport Kiala I 
Raport KSN [

Auieny

Zahoftcz I
KONIEC PRACy

UtytluiwiiilL. itjAaiT br zaiL a

Rys. 6. Panel administratora bazy Bibliografia UW.

Baza Spis Pracowników jest też wykorzystywana do automatycznej kontroli i 

wpisywania afiliacji autorów publikacji zarejestrowanych w bazie Bibłiografia UW. Dostęp 

do tej usługi mają tylko użytkownicy posiadający uprawnienia do wprowadzania danych do 

bazy Bibłiografia UW.

http://www.uw.edu.pl/spis_prac.html


AUTORZY PUBLIKACJI
Wpisz początek nazwiska autora (lub całe nazwisko), po czym wybierz jedną z opcji poniżej. Dzięki temu w następnym formularzu na liście pracowników pojawią 

się tylko osoby, których nazwisko zaczyna się na te kilka znaków, co liatwi Ci wybór.
Pierwsze kilka liter nazwiska autora [Brzóska| ' |

1 Dodanie autora z UW  | [  Dodanie autora spoza UW  ]

Możesz też szybko dodać autora z podręcznej Esty poniżej. Aby dodać autora do swojej Esty, skorzystaj z opcji Moja Esta autorów' na stronie Równej. 
Osoba

Rola or
[  Dodaj autora z mojej listy

L is t a  a u to r ó w

l i n ię

Robert
Nazwisko
Brzóska

Rola
Opracowujący

Powrót do strony głównej (z zachowaniem listy autorów)

U,vuii
I Usuń I

I Strona główna |

Rys. 7 Dodanie nazwiska autora do opisu książki z wykorzystaniem bazy Spis Pracowników.

Uprawniony użytkownik uzyskuje identyfikator oraz hasło początkowe, a po 

zalogowaniu -  dostęp do panelu administratora (Rys. 6). W pierwszej części panelu 

administratora bazy Bibliografia UW o nazwie Dodaj publikację występują odnośniki: 

Dodanie publikacji w czasopiśmie. Dodanie książki. Dodanie publikacji w książce 

(Bibliografia ..., b.d.). Ich zadaniem jest umożliwienie dodania opisów poszczególnych 

rodzajów publikacji do bazy.

N O W Y  A U T O R  Z  U W
"Wybierz autora z Esty w części "WYBIERZ OSOBĘ". JeśE autora, którego szukasz, me ma na Uście, sprawdź czy poprawnie wpisałeś pierwsze kilka

znaków nazwiska i nadśnij p r^cisk  "Wyszukaj"

Po wybraniu autora z Esty, ustaw jego rolę w tworzeniu pubEkacjii naciśnij 'Wybierz zaznaczonego autora", aby dodać autora i powrócić do danych
pubUkacjL

WYBIERZ OSOBĘ
Brzóska: Pierwsze kiUca znaków nazwiska

, [ W yszu ka j ponownie J
O  Edyta Bi^óska

Studia dzienne - doktoranckie 
O  Hoiiornta Bizóskn

Admimstracja Wydziału Historycznego 
. 0  R obert B nósk ji

Instytut Informacji Naukowej i Studiów BibUologicznych 
A itm  Biz0.sk a
Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych

i Rola [Współautor

I [  Wybierz zaznaczonego autora

WYBIERZ ROLĘ

3
Anuluj

Rys. 8 Wybór autora spośród pracowników UW.



Wybór jednego z trzech odnośników powoduje ekspozycję formularza, którego 

pierwsza część dotyczy opisu bibliograficznego publikacji. Po zapisaniu tej części program 

proponuje dodanie do wpisanej publikacji nazwiska autora przy użyciu formularza Dodaj 

autora (Rys. 7). Użytkownik ma do wyboru dwa odnośniki: Dodanie autora z UW i Dodanie 

autora spoza UW.

Wpisanie nazwiska autora publikacji i wybór Dodanie autora z UW powoduje 

wyświetlenie formularza Wyboru autora z UW (Rys. 8), w którym poza zaznaczeniem 

konkretnej osoby administrator ma możliwość określenia typu pracy, jaką wykonał autor w 

procesie powstawania dzieła. System oferuje następujące role: współautor, tłumacz, redaktor, 

autor indeksu, autor komentarza, autor oryginału, autor posłowia, autor przedmowy, autor 

transkrypcji, autor bibliografii załącznikowej, drukarz, fotograf, ilustrator, kartograf, 

kompozytor, opracowujący, twórca adaptacji, twórca wyboru, twórca zbioru, wydawca i inny.

W przypadku, gdy po wpisaniu nazwiska autora publikacji wybierze się odnośnik 

Dodanie autora spoza UW -  zostaje wyświetlony formularz Dodanie autora spoza UW (Patrz 

rys. 9), który wymaga wpisania imienia, i nazwiska autora. Również w tym formularzu 

administrator należy określić typu pracy, jaką dana osoba wykonała w procesie powstawania 

dzieła. Dopiero po ustaleniu i wpisaniu tych danych system dołącza je do opisu publikacji.

N O W Y  A U T O R  S P O Z A  U W
Wprowadź dane autora, a następnie wybierz "Dodaj autora" Jeśli me znasz pełnych imion autora, wpisz wyłącznie inicjafy (bez kropek).

Pierwsze imię 
Dnigie imię 

Nazwisko

Rola

Dodaj autora

DANE AUTORA
|Rober1

iBrzóska

I Współautor
WYBIERZ R O L Ę

I Anuluj I

Użytkownik: ‘

Rys. 9 Wybór autora spoza UW.

Baza Spis Pracowników, jakkolwiek prosta w budowie z jasno określonymi celami, 

wykazuje pewne braki w zakresie bieżącej administracji, przede wszystkim aktualizacji 

danych. Umieszczone w bazie nieaktualne dane powodują wiele problemów



komunikacyjnych, dotyczy to w szczególności nieprawidłowych adresów e-mail. Do 

niedawna wadliwie funkcjonował też tryb zgłaszania uwag dotyczących potrzeby 

korygowania danych, co wiązało się z problemami kadrowymi działu odpowiadającego za 

prowadzenie bazy. Sytuacja zmieniła się w marcu 2005 r., a jej widocznym efektem jest 

uruchomienie nowego formularza wyszukiwawczego bazy Spis Pracowników (Rys. 10). 

Nowy wygląd formularza i wyeksponowanie na nim adresu e-mail, na który wysyłać nałeży 

zmiany łub uzupełnienia danych zawartych w bazie dają nadzieję, że informacje zawarte w 

niej zawarte będą szybciej aktualizowane.

3 Wydziały. - Microsoft Internet FxpLorer
Plik Edycja Widok Ulubione Narządzie Pomoc i r

Wstecz - ©  - lii 1 ^ u l u b ™  © ‘ 0 -  iî  - u r n ,
Adres | g  D:\bcib 11 IIlWtykuF sl 2\spls pracoyvnlk6w\Wydzialy___.htm i^ l B  Przejdź Łecza ^  -

SPIS PRACOyM̂IIKÓW '

Jedno stka 
organizacyjna

N a zw isk o

Tytid n a u ko w y

Funkcja

Email

S trona D o m o w a

SoiT uj iiw iiik i po

D o ila tk o w e

Struktura led n o stek  U W

Tel. służbowy I Tel. kontaktow y [_ A b y  zmiemć/uzupełnić inform acje w  spisie p ra co w n ik ó w  prosim y o kontakt 
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4. ZAKOŃCZENIE

Omówione serwisy stanowią ważny element kształtujący opinię o Instytucie 

Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapewnienie 

możliwości zdalnego przeszukiwania katalogów bibliotecznych, zwłaszcza bibłiotek 

służących środowisku akademickiemu, jest wymogiem uznawanym dziś za oczywisty. 

Szeroki dostęp do informacji o pracownikach uniwersytetu ma duże znaczenie dla sprawnej 

komunikacji środowiska naukowego, w której coraz większą rolę odgrywa komunikacja za 

pośrednictwem Internetu.
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ABSTRACT

The arricle describes two Systems of Information about the Institute of Information Science and Book 
Studies (IISBS) atUiuversity of Warsaw. Describing Libraiy of IISBS website author presents the 
idea, access, location, website organization. The second system is the University Staff Databases. 
Author presents aims o f the database, information retrieval system -  stractures, functions, users and 
tasks for administrators in data input organization, and cooperation between Uińversity Staff 
Database and Staff Publications Databases.
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