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Marcin ROSZKOWSKI

Uniwersytet Warszawski, WARSZAWA

Jêzyk informacyjno-wyszukiwawczy jako narzêdzie
organizacji informacji w systemach typu subject

gateway

Jêzyk informacyjno-wyszukiwawczy
jako narzêdzie organizacji informacji
w systemach typu subject gateway*

Artyku³ porusza zagadnienia dotycz¹ce systemów hipertekstowych typu subject gateway.
Omówiono cechy tych systemów, a tak¿e wskazano wybrane przyk³ady systemów subject
gateway indeksuj¹ce polskie zasoby sieciowe. Zamieszczono wyniki badañ dotycz¹cych
organizacji informacji w systemach hipertekstowych typu subject gateway, a tak¿e sposo-
bów wykorzystania jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych. Scharakteryzowano sys-
temy hipertekstowe typu subject gateway.

Information and searching language as a tool of information organization in sub-

ject gateway systems. The article touches upon issues pertaining to the subject gateway
hypertext systems. It discusses the properties of such systems, as well as indicates selected
examples of the subject gateway systems indexing Polish network resources. It also pro-
vides results of examinations concerning the information organization within the subject
gateway hypertext systems, as well as the manners of applying the information and
searching languages. It characterizes the subject gateway hypertext systems.

Wprowadzenie

„Podstawow¹ niedoskona³oœci¹ Internetu jako
Ÿród³a informacji, pomijaj¹c jego olbrzymi rozmiar,
jest brak jakiejkolwiek kontroli jakoœci” [11, s. 137].
Heterogeniczny i rozproszony charakter jego zasobów
oraz permanentny i niekontrolowany przyrost infor-
macji powoduje, ¿e mamy do czynienia ze œrodowis-
kiem informacyjnym, gdzie z jednej strony obfituje
ono w informacje nieaktualne i nieprawdziwe, a z dru-
giej stanowi nieocenione Ÿród³o wartoœciowych infor-

macji. Drugi sposób postrzegania zasobów informacyj-
nych Internetu powoduje, ¿e jest on uto¿samiany
z medium, które zrewolucjonizowa³o m.in. obieg ko-
munikacji w nauce, przyœpieszy³o tempo rozwoju wie-
lu dziedzin wiedzy, a tak¿e umo¿liwi³o pog³êbianie
wiedzy i rozwój intelektualny szerokiej grupy jego
u¿ytkowników. Pomimo tej poznawczej i utylitarnej
funkcji zasobów Internetu, dominuj¹ tutaj jednak
treœci niespe³niaj¹ce wymogów wiarygodnych Ÿróde³
informacji. Jak zatem „odsiaæ ziarna od plew”, tak aby
efektywnie wykorzystaæ wiedzê zapisan¹ w jego zaso-
bach? Zdaniem Fredricka W. Lancastera filtrowanie
jest obecnie jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji siecio-
wych systemów informacyjnych. Przy czym selekcja
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informacji zachodzi tutaj na etapie ich streszczania
i indeksowania. [por. 11] To intelektualne podejœcie
do filtrowania zasobów Internetu, w przeciwieñstwie
do automatycznego, reprezentowanego przez wyszuki-
warki internetowe, stanowi tutaj o wartoœci dodanej
wyodrêbnionej w taki sposób kolekcji. Tym „dodat-
kiem” jest gwarancja wysokiej jakoœci informacji
udostêpnianej u¿ytkownikowi poprzez sieciowe syste-
my informacyjne. Tym samym pytanie F. Lancastera,
„czy indeksowanie i streszczanie ma przysz³oœæ?”
[11], jest pytaniem retorycznym, którego postawienie
ma na celu uœwiadomienie, zarówno twórcom syste-
mów informacyjnych jak i ich u¿ytkownikom, znacze-
nia metainformacji dla efektywnoœci procesów wyszu-
kiwania informacji w Internecie. Wspomniany kieru-
nek, manualnego katalogowania zasobów Internetu,
reprezentuj¹ systemy informacyjne typu subject gate-
way. Celem ich funkcjonowania jest selekcja i charak-
terystyka wartoœciowych i wiarygodnych zasobów
WWW oraz udostêpnienie u¿ytkownikowi metainfor-
macji oraz informacji o ich lokalizacji w Internecie.

Przedmiot badañ

Przedmiotem badañ przeprowadzonych przez au-
tora by³a organizacja informacji w systemach hiper-
tekstowych typu subject gateway oraz sposoby wyko-
rzystania w niej jêzyków informacyjno-wyszukiwaw-
czych. Dalsza charakterystyka wyników badañ wyma-
ga zdefiniowania podstawowych pojêæ oraz przedmio-
tów odniesienia, które wystêpuj¹ w rozwa¿aniach.

Poprzez systemy hipertekstowe typu subject gate-
way rozumie siê internetowe systemy informacyj-
no-wyszukiwawcze, których celem jest udostêpnianie
metainformacji o wyselekcjonowanych zasobach in-
formacyjnych Internetu z okreœlonej dziedziny wiedzy
lub dzia³alnoœci ludzkiej. W polskiej literaturze przed-
miotu, pomimo zainteresowania t¹ problematyk¹ [por.
1, 4, 5, 6, 7, 14, 15], nie przyjê³a siê odrêbna nazwa
dla tej klasy systemów informacyjnych. W zwi¹zku
z tym w dalszej charakterystyce tego rodzaju syste-
mów bêdzie wykorzystywana ich nazwa w jêzyku an-
gielskim.

W literaturze przedmiotu wystêpuje wiele definicji
terminu subject gateway oraz wiele nazw maj¹cych
w jego postaci wspólny desygnat. S¹ to m.in.:
— brama dziedzinowa (ang. subject gateway, sub-

ject-based gateway) [2; 22],
— brama dziedzinowa o kontrolowanej jakoœci (ang.

quality-controlled subject gateway) [10],

— drzewo tematyczne (ang. subject trees) [3; 21],
— mechanizm naprowadzaj¹cy (pathfinder) [3],
— tematyczna brama informacyjna (ang. subject-ba-

sed information gateway). [12].
Do charakterystycznych cech tego rodzaju systemów
nale¿¹:
— ograniczenie zakresu systemu do jednej lub kilku

dziedzin wiedzy, czy te¿ sfer dzia³alnoœci ludzkiej,
— baza danych, stanowi¹ca zbiór wyszukiwawczy

systemu, zbudowana jest z rekordów w postaci
charakterystyk wyszukiwawczych obiektów infor-
macyjnych w zasobach WWW,

— u¿ytkownik na wyjœciu z systemu otrzymuje rezul-
taty wyszukiwania w postaci charakterystyk wy-
szukiwawczych dokumentów (ChWD) wraz z ode-
s³aniami hipertekstowymi do ich lokalizacji w In-
ternecie,

— odwzorowanie cech formy i treœci dokumentów
internetowych jest wykonywane przez specjalistów
dziedzinowych, nie jest zaœ generowane automa-
tycznie.

Przyjmuj¹c perspektywê procesualn¹, podczas cha-
rakterystyki tego typu systemów mo¿na odnieœæ siê do
[por. 10]:

1. Etapu tworzenia tego rodzaju systemów, który
zak³ada okreœlon¹ strukturê organizacyjn¹ – funkcjo-
nowanie zespo³u osób z przypisanymi do nich okreœlo-
nym zakresem obowi¹zków (specjaliœci dziedzinowi,
redaktorzy, osoby odpowiedzialne za indeksowanie,
itd.).

2. Rozwoju kolekcji, który oparty jest na polityce
gromadzenia i selekcji indeksowanych zasobów z uw-
zglêdnieniem ich jakoœci oraz d¹¿eniem do komplet-
noœci.

3. Zarz¹dzania kolekcj¹ – zapewnienie aktual-
noœci odes³añ do dokumentów internetowych, aktua-
lizacja charakterystyk wyszukiwawczych (w razie
zmian w zawartoœci dokumentów), usuwanie odes³añ
do dokumentów zdezaktualizowanych, usuniêtych
z serwerów.

4. Charakterystyki zasobów:
— tworzenie lub przejmowanie zestawu metadanych

dostosowanego do rodzaju opisywanych zasobów,
— zgodnoœæ z funkcjonuj¹cymi standardami metada-

nych,
— okreœlenie metodyki indeksowania dokumentów

internetowych,
— ustalenie zasad wykorzystania jêzyków informa-

cyjno-wyszukiwawczych.
5. Dostêpu do zasobów systemu:
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— wybór i dostosowanie mechanizmu automatycznie
przeszukuj¹cego zasoby systemu,

— budowa narzêdzi dostêpu rzeczowego opartego na
technice przegl¹dania (ang. browsing)
6. Wspó³dzielenia zasobów z innymi systemami

i aplikacjami na p³aszczyŸnie wymiany danych (ang.
interoperability).

Obok manualnego indeksowania zasobów infor-
macyjnych World Wide Web podstawow¹ cech¹ tej
grupy systemów jest stosowanie sformalizowanych
kryteriów oceny jakoœci informacji i selekcji doku-
mentów sieciowych w³¹czanych do zbiorów informa-
cyjnych. Zbiór takich wytycznych jest specyficzny dla
danego systemu. Pierwsze próby ustalenia po¿¹da-
nych cech dokumentów sieciowych dla tej grupy sys-
temów informacyjno-wyszukiwawczych opublikowa-
no pod koniec lat 90-tych ubieg³ego stulecia w rapor-
cie z projektu badawczego DESIRE – Development of
a European Service for Information on Research and
Education [9, 22]. Prezentowany tam punkt widzenia
polega na interpretowaniu kryteriów oceny Ÿróde³ in-
ternetowych na czterech p³aszczyznach:
— kryterium celu systemu (ang. scope criteria) – doty-

cz¹ce u¿ytkowników;
— kryterium zawartoœci (ang. content criteria) – ocena

zawartoœci zbioru informacyjnego;
— kryterium formy (ang. form criteria) – ocena me-

dium/noœnika;
— kryterium procesualne (ang. process criteria) –

ocena systemu;
— kryterium zarz¹dzania kolekcj¹ (ang. collection

management criteria).
Najwa¿niejsze z punktu widzenia gromadzenia i se-
lekcji s¹ kryteria dotycz¹ce zawartoœci, formy oraz
procesu. Analizuj¹c obiekty informacyjne pod k¹tem
ich w³¹czenia do zbioru informacyjnego systemu, zda-
niem twórców tego raportu, nale¿y uwzglêdniæ:
— Zakres (ang. coverage). Czy treœæ Ÿród³a dotyczy

zagadnieñ znajduj¹cych siê w polu tematycznym
systemu?

— Poprawnoœæ (ang. validity). Czy prezentowane
treœci opisuj¹ w sposób prawdziwy rzeczywistoœæ?
Czy dane, na podstawie których prowadzono bada-
nia odznaczaj¹ siê wiarygodnoœci¹ i czy wyniki ba-
dañ s¹ weryfikowalne?

— Reputacja i znaczenie Ÿród³a (ang. authority and
reputation of source). Kim jest autor oraz osoba lub
instytucja dostarczaj¹ca informacje? Czy prezento-
wane informacje s¹ recenzowane, je¿eli tak, to kim
jest recenzent?

— Substancjonalnoœæ (ang. substantiveness). Czy
Ÿród³o internetowe udostêpnia pe³ne teksty doku-
mentów? Czy zawiera treœci nacechowane komer-
cyjnie? Jaka jest wartoœæ informacyjna Ÿród³a?

— Dok³adnoœæ (ang. accuracy). Na jakim poziomie
szczegó³owoœci prezentowane s¹ informacje? Czy
wystêpuj¹ b³êdy jêzykowe i typograficzne?

— Wyczerpywalnoœæ/wszechstronnoœæ (ang. com-
prehensiveness). Czy Ÿród³o internetowe jest kom-
pletne, czy jest w tracie tworzenia? Czy porusza
wszystkie aspekty zagadnienia?

— Unikalnoœæ (ang. uniqueness). Unikalnoœæ Ÿród³a
internetowego zale¿y od iloœci informacji w nim za-
wartych, które s¹ niedostêpne w innych Ÿród³ach
WWW.

— Kompozycja i organizacja (ang. composition and
organisation). Czy treœæ jest poprawnie zorganizo-
wana i skomponowana typograficznie?

Formalna ocena internetowego obiektu informacyjne-
go uwzglêdnia piêæ planów:
— prostotê funkcjonowania systemów nawigacji,
— udostêpnianie u¿ytkownikom systemów pomocy,
— stosowanie rozwi¹zañ opartych na funkcjonu-

j¹cych standardach,
— odpowiednie (efektywne) wykorzystanie technolo-

gii informacyjnych,
— estetyczne wykonanie interfejsu u¿ytkownika.
Przedstawiona w ten sposób charakterystyka tej klasy
systemów pokazuje je jako interesuj¹ce narzêdzia
dostêpu do wyselekcjonowanych zasobów informacyj-
nych WWW o wysokiej jakoœci, które mog¹ pe³niæ
funkcje wiarygodnych Ÿróde³ informacji szczególnie
dla u¿ytkowników z sektora edukacji.

Rozwój systemów typu subject gateway nast¹pi³
w drugiej po³owie lat 90-tych i od pocz¹tku zwi¹zany
by³ z bibliotekami, szczególnie akademickimi. BodŸ-
cem do uruchamiania nowych systemów by³ brytyjski
program eLib The Electronic Libraries Programme.
Powsta³y wówczas najbardziej znane systemy, np.
SOSIG z zakresu nauk spo³ecznych, który obecnie
tworzy czêœæ systemu Intute (http://intute.ac.uk), czy
aktualnie dzia³aj¹cy BUBL LINK Catalogue of Inter-
net Resources (http://bubl.ac.uk/) o szerokim zakre-
sie ze szczególnym uwzglêdnieniem bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej. W 2008 roku autor zloka-
lizowa³ ponad 70 dzia³aj¹cych systemów tego typu.
Obecnie najwiêkszym systemem typu subject gateway
(najwiêksza liczba zaindeksowanych zasobów WWW)
jest brytyjski Intute. Powsta³ w 2006 roku poprzez po-
³¹czenie zasobów siedmiu systemów (Artifact, EEVL,
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GeSource, BIOME, ALTIS, Humbul, PSIgate, SOSIG),
które dzia³a³y w ramach sieci Research Discovery Net-
work (RDN). System Intute skierowany jest do u¿yt-
kowników wywodz¹cych siê z sektora szkolnictwa
wy¿szego w Wielkiej Brytanii (HE – ang. higher educa-
tion) oraz kszta³cenia na poziomie poni¿ej szkolnictwa
wy¿szego dla osób, które przekroczy³y wiek obowi¹z-
ku szkolnego (FE – ang. further education). Istota tego
systemu, polega na pe³nienieniu przez niego funkcji
repozytorium metadanych dla wirtualnych œrodowisk
edukacyjnych (VLE – ang. virtual learning environ-
ments).

Polskie zasoby sieciowe indeksowane s¹ przez sie-
dem systemów z omawianej klasy. S¹ to:
— BazTOL (http://baztol.ml.put.poznan.pl/baz-

tol_czytelnik/baztol), zakres: architektura i urba-
nistyka, automatyka i robotyka, biotechnologia, bu-
downictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja,
elektrotechnika i energetyka, fizyka, geodezja i kar-
tografia, górnictwo i geologia, informatyka, in¿ynie-
ria i ochrona œrodowiska, in¿ynieria materia³owa,
oceanologia i oceanotechnika

— Ekonomia Online (http://kangurold.uek.kra-
kow.pl/Biblioteka/Ekonomia/), zakres: ekonomia,

— Historicus (http://historicus.umk.pl/), zakres: his-
toria,

— KINIA Katalog Internetowy Nauki o Informacji
(http://www.kinia.czytelnia.net/) e-Przewodnik.
Serwis WiMBP im. J. Pi³sudskiego w £odzi
(www.wimbp.lodz.pl/informacja/), zakres: ogólny,

— TOL – Informator Technika Online (www.ml.put.
poznan.pl/TOL/index.html), zakres: wybrane dzie-
dziny nauk technicznych,

— ELISAD – europejski portal na temat alkoholu,
narkotyków i uzale¿nieñ (www.addictionsinfo.eu/
startpage.php?select_lang=pol), zakres: uzale¿nie-
nia.

Przedmiotem badañ autora by³a organizacja informa-
cji w omawianej klasie systemów informacyjno-wy-
szukiwawczych, i to pojêcie równie¿ wymaga charak-
terystyki. W rozprawie przyjêto szerok¹ interpretacjê
organizacji informacji, która uto¿samia³a je z procesa-
mi obejmuj¹cymi dzia³ania prowadz¹ce do identyfika-
cji relewantnych atrybutów obiektów informacyjnych
uwzglêdniaj¹ce:
— formatowanie jednostki opisu,
— kodowanie metainformacji,
— narzêdzia dostêpu.
Celem tych procesów jest konstrukcja i udostêpnienie
u¿ytkownikowi narzêdzi strukturalnego dostêpu do

zasobów informacji [16]. Obejmuj¹ one trzy poziomy
interpretacji organizowanego zbioru dokumentów,
obiektów informacyjnych:

1. poziom modelowania struktury danych,
2. poziom metainformacyjny,
3. poziom wyszukiwawczy.
Celem rozprawy by³o wskazanie udzia³u na tych

poziomach jêzyka informacyjno-wyszukiwawczego
(JIW) oraz analiza sposobów jego adaptacji w omawia-
nej klasie systemów informacyjnych. Sformu³owany
w ten ogólny sposób cel, zmierzaj¹cy do wskazania roli
JIW w procesach sk³adaj¹cych siê na organizacjê in-
formacji w tego typu systemach, zosta³ uszczegó³owio-
ny do postaci czterech pytañ badawczych:
1. W jaki sposób JIW jest wykorzystywany w organi-

zacji informacji w systemach typu subject gateway?
2. Jakie typy jêzyka informacyjno-wyszukiwawczego

s¹ wykorzystywane w tego rodzaju systemach?
3. Jakie konkretne jêzyki informacyjno-wyszukiwaw-

cze maj¹ zastosowanie w tego rodzaju systemach?
4. Jakie zale¿noœci zachodz¹ pomiêdzy organizacj¹

pola semantycznego jêzyka informacyjno-wyszuki-
wawczego a narzêdziami strukturalnego dostêpu
do zasobów?

Metodologia

Przeprowadzone przez autora badania mia³y
charakter studium analitycznego poœwiêconego za-
stosowaniu JIW w organizacji informacji w syste-
mach typu subject gateway. Przyjêto jednoczeœnie
mikrosystemowy charakter rozwa¿añ, w którym
skupiono uwagê na zale¿noœciach pomiêdzy ele-
mentami struktury systemu, gdzie œwiadomie wy-
eliminowano elementy otoczenia systemu. Taki za-
bieg metodologiczny i przyjêcie perspektywy „zo-
rientowanej na system” pozwoli³y na skupienie
uwagi na rzeczywistym udziale JIW w jego funkcji
metainformacyjnej i wyszukiwawczej w omawia-
nym typie systemów.

Gromadzenie danych poddawanych procesom
analitycznym przeprowadzono z wykorzystaniem me-
tody analizy i krytyki piœmiennictwa. �ród³em infor-
macji w tym zakresie by³y, obok publikacji nauko-
wych, równie¿ udostêpniane w Internecie dokumen-
tacje techniczne systemów. W rozprawie wykorzysta-
no tak¿e metodê statystyczn¹. Pos³u¿ono siê ni¹ pod-
czas dekompozycji narzêdzi dostêpu do zasobów sys-
temu, gdzie poszukiwano zale¿noœci iloœciowych i ja-
koœciowych pomiêdzy organizacj¹ pola tematycznego
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systemów a organizacj¹ pola semantycznego zastoso-
wanych w nich jêzykach informacyjno-wyszukiwaw-
czych.

Badania przeprowadzono w okresie od 01.06.
2006 r. do 01.03. 2007 r. na 30 wybranych przez au-
tora systemach, w których wykorzystuje siê JIW we
wspomnianych procesach sk³adaj¹cych siê na organi-
zacjê informacji.

Wyniki badañ

Analizuj¹c wykorzystanie JIW w organizacji infor-
macji w systemach typu subject gateway przyjêto trzy
poziomy interpretacji, które zidentyfikowano podczas
definiowania pojêcia organizacji informacji: poziom
modelowania struktury danych, poziom metainforma-
cyjny oraz poziom wyszukiwawczy.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z for-
matowaniem jednostki opisu z zastosowaniem jêzyka
opisu bibliograficznego uzupe³nianego o dodatkowe
atrybuty obiektów podnosz¹ce wartoœæ informacyjn¹
ich charakterystyk. Systemy, o których mowa nale¿¹
do klasy dokumentacyjnych systemów informacyj-
no-wyszukiwawczych udostêpniaj¹cych u¿ytkowniko-
wi na wyjœciu metainformacje. Dlatego te¿ rodzaj in-
formacji odwzorowywanych podczas indeksowania
ich zasobów ma du¿y wp³yw zarówno na realizacjê
procesów wyszukiwania informacji oraz na ocenê
przez u¿ytkownika rezultatów wyszukiwania. Rola jê-
zyka informacyjno-wyszukiwawczego w tym zakresie
(a dok³adnie jêzyka opisu bibliograficznego) polega na
zastosowaniu standaryzowanych schematów metada-
nych, które stanowi¹ o potencjale wyszukiwawczym
elementów zbioru informacyjnego. Umo¿liwia to tak¿e
nadanie wybranym atrybutom obiektów statusu
punktów dostêpu, uto¿samianych z cechami wyszuki-
wawczymi, aktywizowanymi w mechanizmach pozys-
kiwania informacji z systemu. W omawianej klasie
systemów podstaw¹ formatu opisu jest schemat Dub-
lin Core, który czêsto jest uzupe³niany o arbitralnie
przyjêty zbiór dodatkowych atrybutów. Nale¿¹ do
nich:
— okreœlenie grupy u¿ytkowników docelowych, dla

których przeznaczony jest dokument,
— wskazanie na specyficzn¹ formê utrwalenia (np.

programy kszta³cenia, scenariusze zajêæ, konspek-
ty, oprogramowanie, itp.),

— okreœlenie cech jakoœciowych informacji zawartych
w dokumencie (np. aktualnoœæ, poziom trudnoœci,
poziom dydaktyczny, aparat pomocniczy, itp.).

Obok d¹¿enia do uzyskania jak najbardziej adekwat-
nego i kompletnego narzêdzia reprezentacji informacji
o dokumencie istotne znaczenie ma tutaj przeznacze-
nie tych systemów do celów edukacyjnych. Czêsto
spotykanym rozwi¹zaniem jest charakterystyka ele-
mentów zbioru informacyjnego jako potencjalnych
obiektów edukacyjnych (LOM – ang. learning object
metadata) [13], która zak³ada wyodrêbnianie cech
wyszukiwawczych istotnych z dydaktycznego punktu
widzenia.

Druga p³aszczyzna interpretacji zastosowania JIW
w organizacji informacji w omawianej klasie syste-
mów, wynika z realizacji jego podstawowej funkcji,
jak¹ jest odwzorowanie treœci i/lub formy obiektów
informacyjnych. Polega to na wykorzystaniu ich zaso-
bów leksykalnych do odwzorowania wartoœci dla wy-
branych kategorii atrybutów zidentyfikowanych przez
jêzyk opisu bibliograficznego. Reprezentacja cech wy-
miaru treœci odbywa siê w DSH przy u¿yciu czterech
typów JIW: jêzyka hase³ przedmiotowych, jêzyka in-
formacyjno-wyszukiwawczego typu klasyfikacji, jêzy-
ka deskryptorowego oraz jêzyka s³ów kluczowych
w postaci kontrolowanej oraz niekontrolowanej. Mo¿-
na tutaj zaobserwowaæ znacz¹cy udzia³ klasyfikacji
oraz jêzyka s³ów kluczowych (zarówno w odmianie
kontrolowanej jak i swobodnej). Odwzorowanie treœci
z zastosowaniem jêzyków informacyjnych o notacji
paranaturalnej charakteryzuje siê:
— bezpoœrednim oznaczaniem tematów i dodatko-

wych cech wymiaru treœci,
— jednoczesn¹ redukcj¹ gramatyczn¹ tych zdañ JIW

do postaci jednostek autosyntaktycznych i znacz-
nym ograniczeniem roli jednostek pomocniczych.

Udzia³ jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych typu
klasyfikacji w odwzorowaniu treœci obiektów informa-
cyjnych cechuje specyficzne u¿ycie jego leksyki. Pole-
ga to na wyznaczaniu zakresów tematycznych za po-
moc¹ odpowiednich symboli klasyfikacyjnych, ale
przy priorytetowym traktowaniu ich odpowiedników
s³ownych pobieranych z tablic. Oznacza to, ¿e zakres
tematyczny obiektu informacyjnego podczas katalogo-
wania jest wyznaczany za pomoc¹ symbolu klasyfika-
cyjnego, a w charakterystyce wyszukiwawczej wyœwie-
tlanej u¿ytkownikowi eksponuje siê jego odpowiednik
w jêzyku naturalnym. Tutaj równie¿ wystêpuj¹ upro-
szczenia syntaktyczne w tworzeniu symboli klasyfika-
cyjnych w postaci rezygnacji z symboli pomocniczych.

Udzia³ JIW w katalogowaniu zasobów Internetu
w systemach typu subject gateway to przede wszyst-
kim wykorzystanie jêzyków o szerokim zasiêgu stoso-
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wania. Wœród znanych i ugruntowanych JIW s¹ na-
rzêdzia leksykalne o charakterze uniwersalnym (np.
LCSH, UKD, KBK, KDD, Göttinger Classification Sys-
tem), a tak¿e specjalistycznym (np. MeSH, Tezaurus
CAB, Tezaurus HASSET, Royal College of Nursing
Thesaurus).

Powszechnym zjawiskiem jest tutaj polireprezenta-
cja wiedzy, która polega na jednoczesnej reprezentacji
cech treœci za pomoc¹ kilku narzêdzi. Obok charakte-
rystyki s³ownej s¹ to teksty ró¿nych JIW stosowanych
w systemie. Przyjmuje ona formê:
— jawn¹, z okreœlonym explicite udzia³em konkret-

nych JIW w indeksowaniu oraz
— niejawn¹, gdzie zbiór s³ownictwa przyjêty do repre-

zentacji wiedzy jest po³¹czeniem podzbiorów s³ow-
ników ró¿nych JIW.

Do odwzorowywania cech pozatreœciowych stosuje siê
zbiory s³ownictwa kontrolowanego w postaci kartotek
wzorcowych nazw osobowych, geograficznych oraz
dokumenty normalizacyjne w postaci zbioru jedno-
stek leksykalnych stosowanych do reprezentacji okre-
œlonych cech, np. nazw jêzyków etnicznych. Zastoso-
wanie kartotek wzorcowych do kontroli wspomnia-
nych cech ma jednak miejsce stosunkowo rzadko i do-
tyczy przede wszystkim systemów o du¿ych zbiorach
wyszukiwawczych. Do oznaczenia typów obiektów
informacyjnych stosuje siê opracowywane na potrzeby
systemów listy wartoœci, których Ÿród³em s¹ równie¿
odpowiednie wyra¿enia pochodz¹ce ze s³owników
jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych o notacji
paranaturalnej. Rezygnacja z odwzorowania cech for-
malnych obiektów informacyjnych w zdaniach JIW
podyktowana jest struktur¹ jêzyka opisu danych,
gdzie identyfikuje siê odrêbne atrybuty odpowiedzial-
ne za te cechy. W zwi¹zku z tym, w celu unikniêcia re-
dundancji informacji, funkcjê odwzorowania formy
obiektów informacyjnych pe³ni odpowiedni atrybut
w stosowanym schemacie metadanych.

Trzecia p³aszczyzna interpretacji zastosowania
JIW w organizacji informacji w omawianej klasie sys-
temów wynika z realizacji jego funkcji wyszukiwaw-
czej. Pozyskiwanie informacji z zasobów tych syste-
mów realizuj¹ mechanizmy wyszukiwawcze w postaci
wyszukiwarek oraz narzêdzi dostêpu rzeczowego
w formie mechanizmów nawigacyjnych.

W pierwszym przypadku udzia³ JIW jest ograni-
czony i sprowadza siê do „asystowania” podczas bu-
dowy zapytania informacyjnego. Polega to na odpo-
wiedniej budowie interfejsu u¿ytkownika, która umo-
¿liwia tworzenie zapytania informacyjnego poprzez

wybór adekwatnych terminów ze stosowanych w sys-
temie zbiorów s³ownictwa kontrolowanego. W niewie-
lu przypadkach adaptuje siê pe³ny s³ownik JIW, który
jest stosowany do indeksowania zasobów w danym
systemie i który umo¿liwia dynamiczne tworzenie za-
pytania poprzez wybór odpowiednich jednostek leksy-
kalnych.

Drugi rodzaj narzêdzi dostêpu do zasobów syste-
mów wi¹¿e siê z konstrukcj¹ mechanizmów nawiga-
cyjnych, które tworz¹ odpowiednie uk³ady kategorii
tematycznych. Mo¿na je porównywaæ do taksonomii
nawigacyjnych lub poszukiwaæ analogii do indeksów
czy katalogów przedmiotowych oraz systematycznych,
ale osadzonych w œrodowisku hipertekstowym. Ka¿da
z kategorii tematycznych jest tutaj wêz³em dla odes³a-
nia hipertekstowego. Jego aktywacja powoduje wy-
œwietlenie zgrupowanych tam odpowiednich charak-
terystyk wyszukiwawczych obiektów informacyjnych.
Pozyskiwanie informacji za pomoc¹ tego typu narzêdzi
odbywa siê poprzez eksploracjê takiej struktury z wy-
korzystaniem techniki przegl¹dania (ang. browsing).

Ze wzglêdu na sposób porz¹dkowania punktów
dostêpu w narzêdziach dostêpu rzeczowego zidentyfi-
kowano trzy warianty ich budowy: wariant ahierar-
chiczny, hierarchiczny oraz hybrydowy. Wariant ahie-
rarchiczny polega na generowaniu alfabetycznego wy-
kazu punktów dostêpu na podstawie wartoœci odpo-
wiedniego atrybutu w strukturze rekordu bazy da-
nych, s³u¿¹cego do reprezentacji treœci obiektu infor-
macyjnego. Udzia³ JIW w budowie tego wariantu na-
rzêdzia dostêpu polega na u¿yciu jego leksyki bezpo-
œrednio podczas indeksowania, a poœrednio do gene-
rowania na jej podstawie wykazu punktów dostêpu.
Tym samym narzêdzie to tworzy podzbiór s³ownika
danego JIW, w takim zakresie, w jakim jego elementy
zosta³y u¿yte w charakterystykach wyszukiwawczych.
Wariant hierarchiczny budowy narzêdzi dostêpu rze-
czowego charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem
strukturalnym i wiêkszym wp³ywem JIW na jego bu-
dowê ni¿ w poprzednim przypadku. Tworzy go upo-
rz¹dkowany hierarchicznie zbiór kategorii tematycz-
nych pe³ni¹cych funkcjê punktów dostêpu. W przeci-
wieñstwie do wariantu ahierarchicznego jest on pro-
jektowany. Wyodrêbnianie kategorii tematycznych
nastêpuje zgodnie z zasad¹ literary warrant. Udzia³
JIW w tym wariancie polega na pe³nieniu funkcji
Ÿród³a s³ownictwa do tworzenia nazw dla kategorii te-
matycznych. W wielu przypadkach sposób porz¹dko-
wania kategorii tematycznych w narzêdziu oparty by³
na organizacji pola semantycznego wybranego JIW.
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Polega to najczêœciej na przejmowaniu z istniej¹cych
klasyfikacji piœmiennictwa podzia³u klas do okreœlo-
nego stopnia podzia³u i budowie na tej podstawie hie-
rarchicznego uk³adu kategorii tematycznych. W tym
celu wykorzystuje siê najbardziej znane klasyfikacje
uniwersalne (KDD, KBK, UKD) oraz funkcjonuj¹ce
klasyfikacje specjalistyczne (np. Mathematics Subject
Classification, ACM Computing Classification Sys-
tems, Physics and Astronomy Classification Scheme
(PACS)). Analiza iloœciowa budowy tego rodzaju na-
rzêdzi w grupie badawczej umo¿liwi³a syntetyzacjê
(poprzez uogólnienie) modelowej struktury narzêdzia
dostêpu rzeczowego reprezentuj¹cego ten typ. Jest to
narzêdzie dostêpu:
— zbudowane œrednio z 633 kategorii tematycznych,
— wykorzystuj¹ce maksymalnie siedmiostopniowy

system podzia³u,
— posiadaj¹ce na pierwszym stopniu podzia³u œred-

nio 14 kategorii tematycznych,
— gdzie 88% ³¹cznej liczby wyodrêbnionych kategorii

tematycznych zosta³o zgromadzonych na pozio-
mach od drugiego do czwartego,

— gdzie 90% wszystkich ChWD zosta³o przyporz¹d-
kowanych do kategorii tematycznych na poziomach
od drugiego do czwartego,

— gdzie œrednia pojemnoœæ kategorii tematycznej
wynosi oko³o 14 ChWD i wartoœæ ta zale¿y od jej
miejsca w strukturze,

— gdzie jedna ChWD zosta³a przyporz¹dkowana
œrednio do dwóch kategorii tematycznych w sche-
macie.

Tego typu syntetyzacja ma na celu pokazanie skali
dystrybucji punktów dostêpu w narzêdziu i nie mo¿na
jej rozci¹gaæ na ca³¹ populacjê systemów tej klasy.

Wariant hybrydowy budowy narzêdzi dostêpu zos-
ta³ wyodrêbniony w tej typologii z uwagi na brak mo¿-
liwoœci przyporz¹dkowania niektórych z analizowa-
nych narzêdzi do dwóch wspomnianych wariantów.
Nie ma podstaw do opracowania jego modelowej wer-
sji w tej klasie systemów. Jednak¿e jego zastosowanie,
jako podstawy do tworzenia narzêdzia dostêpu,
cechuje siê interesuj¹cymi sposobami wykorzystania
JIW. Jego charakterystyczn¹ cech¹ jest wielowymiaro-
wa charakterystyka pola tematycznego kolekcji, co
przek³ada siê na wybór wielu typów punktów dostêpu.
Nosi on znamiona podejœcia fasetowego w projektowa-
niu struktur porz¹dkowania pojêæ.

Warianty ahierarchiczny i hierarchiczny to egzem-
plifikacja statycznych struktur organizacji wiedzy [por.
19]. Alfabetyczny wykaz punktów dostêpu nie repre-

zentuje ¿adnego porz¹dku rzeczywistoœci dokumenta-
cyjnej. Uk³ady hierarchiczne, chocia¿ s¹ tworzone na
podstawie segmentacji pola tematycznego systemu, to
charakteryzuj¹ siê ma³¹ elastycznoœci¹, zarówno pod
wzglêdem reprezentacji zale¿noœci pomiêdzy temata-
mi, jak równie¿ w asymilacji nowych zagadnieñ (bez
burzenia spójnoœci dotychczasowego uk³adu katego-
rii). Kierowanie siê zasad¹ literary warrant w tworze-
niu hierarchicznych uk³adów kategorii tematycznych
jest obarczone ryzykiem niespójnoœci ca³ego uk³adu
(zaobserwowano problem pustych kategorii tematycz-
nych). Jedyny element dynamiki systemu organizacji
wiedzy reprezentowanego przez ten wariant to zjawis-
ko quasifasetyzacji. Polega to na wykorzystaniu mo¿li-
woœci hipertekstu do zmiany uporz¹dkowania katego-
rii tematycznych poprzez wydzielanie w ich zakresach
dodatkowych podkategorii reprezentuj¹cych najczêœ-
ciej cechy pozatreœciowe (np. ze wzglêdu na formê
utrwalenia, zasiêg chronologiczny). Jest jednak stoso-
wany stosunkowo rzadko, np. w systemie Intute.

Dyskusja

Udzia³ JIW w organizacji informacji w systemach
typu subject gateway, obok wykorzystania standaryzo-
wanych schematów metadanych, to przede wszystkim
wykorzystanie jego leksyki do indeksowania oraz two-
rzenia nawigacyjnych narzêdzi dostêpu rzeczowego.
Charakterystyczn¹ cech¹ jest tutaj rezygnacja z gra-
matycznych œrodków tworzenia reprezentacji zawar-
toœci dokumentów internetowych. Tego typu reduk-
cjonizm ma miejsce w odniesieniu do jêzyków o nota-
cji paranaturalnej jak i sztucznej i zdaniem autora jest
wyrazem marnowania potencja³u JIW. Du¿o uwagi
poœwiêcono analizie budowy nawigacyjnych narzêdzi
dostêpu rzeczowego i udziale w niej JIW. Pomimo
elastycznego charakteru œrodowiska hipertekstowego
zwi¹zanego z prezentacj¹ informacji, stosunkowo
rzadko wykorzystuje siê analityczno-syntetyczne czy
te¿ fasetowe podejœcie w organizacji struktur pojêcio-
wych, które pe³ni¹ punkty dostêpu do kolekcji. Anali-
za iloœciowa struktur tego typu narzêdzi w systemach
subject gateway wykaza³a podobieñstwo strukturalne
do katalogów portali internetowych (np. Yahoo!) [zob.
20, 21, 23].

W szerszym ujêciu mamy tutaj do czynienia
z pragmatyzmem w organizacji wiedzy [por. np. 8],
szczególnie w odniesieniu do nawigacyjnych narzêdzi
dostêpu rzeczowego. Polega to na projektowaniu
struktur pojêciowych, którym odpowiada pewien
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uk³ad terminów pe³ni¹cych funkcje punktów dostêpu,
z jawnym uwzglêdnieniem celów systemu oraz po-
trzeb jego u¿ytkowników. Uniwersum wiedzy jest tutaj
reprezentowane w skali mikro. Systemy organizacji
wiedzy odwzorowuj¹ wy³¹cznie obraz takiej rzeczy-
wistoœci, któr¹ aktualnie tworzy suma przedstawieñ
w poszczególnych obiektach informacyjnych.

Zdaniem autora w tego typu systemach nie do-
strzega siê potencja³u, jaki niesie po³¹czenie fasetowe-
go modelu organizacji wiedzy oraz zdolnoœci hipertek-
stu do wizualizacji informacji. Fasetowa nawigacja,
przegl¹danie fasetowe, dynamiczne taksonomie [por.
17, 18] to obecne w literaturze przedmiotu kierunki
badañ w zakresie nowoczesnego pozyskiwania infor-
macji w kolekcjach sieciowych, które mo¿na zastoso-
waæ na tym polu.
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Zjawisko lêku (anxiety) w œrodowisku akademickimZjawisko lêku (anxiety)
w œrodowisku akademickim

Omówiono ogóln¹ charakterystykê niektórych rodzajów lêków doœwiadczanych przez
studentów na podstawie wybranych publikacji z najnowszej literatury przedmiotu, obej-
muj¹cej takie dziedziny jak: psychologia, psychiatria, edukacja i informacja naukowa.

The phenomenon of anxiety in the academic environment. The paper presents the
general characteristics of some kinds of anxiety experienced by students on the basis of
selected publications from the latest literature on the subject, comprising such fields as:
psychology, psychiatry, education and scientific information.

Uwagi wstêpne

Chocia¿ uczucie lêku, czy te¿ niepokoju towarzyszy
ludzkoœci od zawsze, to przedmiotem badañ nauko-
wych sta³o siê dopiero w po³owie ubieg³ego wieku.
Szacuje siê, ¿e pomiêdzy 1950 a 1970 rokiem ukaza³o
siê oko³o piêciu tysiêcy publikacji naukowych zwi¹za-
nych z tym zjawiskiem, liczba ta podwoi³a siê do koñ-
ca ubieg³ego wieku [15, s. 26]. Obecnie liczba wyni-
ków wyszukiwania ze s³owem kluczowym anxiety
w bazie EBSCO to 220.177 (por. tabela nr 1).

Jedn¹ z dziedzin, w której najczêœciej prowadzono
badania empiryczne na ten temat, poza psychologi¹,
by³a i nadal jest edukacja, a najczêœciej ankietowan¹
grup¹ s¹ studenci, chocia¿ pojawiaj¹ siê te¿ publikacje
dotycz¹ce nauczycieli i uczniów. Istnieje wiele form
lêku (anxiety) w œrodowisku akademickim, odno-
sz¹cych siê do ró¿nych studiowanych przedmiotów
oraz umiejêtnoœci niezbêdnych na studiach, co w an-
gielskiej literaturze przedmiotu nazywane jest ³¹cz-
nym terminem academic-related anxiety lub acade-
mic anxiety.

Definicje i charakterystyka
zjawiska lêku (general anxiety)

Encyklopedyczne (i s³ownikowe, zawarte w wy-
dawnictwach PWN) definicje lêku wi¹¿¹ to zjawisko
z medycyn¹ i opisuj¹ jako uczucie niejasnego, bez-
przedmiotowego niepokoju, napiêcia albo jako nega-
tywny stan emocjonalny zwi¹zany z przewidywaniem

niebezpieczeñstwa, objawiaj¹cy siê jako niepokój,
uczucie skrêpowania, zagro¿enia. Charakterystyczne
jest, ¿e lêk (czy te¿ niepokój) mog¹ wywo³ywaæ sytua-
cje nie maj¹ce znamion zagro¿enia, dlatego w psycho-
logii odró¿nia siê go od strachu, zwi¹zanego z przewi-
dywanym zagro¿eniem, czy bólem. Lêk wystêpuje bez
wyraŸnych zewnêtrznych zagro¿eñ i przyczyn, a jego
Ÿród³a tkwi¹ w procesach wewnêtrznych.

Podsumowanie rozwa¿añ na temat lêku w ogólnoœ-
ci (general anxiety) znaleŸæ mo¿na m.in. w ksi¹¿ce po-
œwiêconej jednej z jego odmian (tzn. lêkowi przed bib-
liotek¹, bêd¹cej jedyn¹ odmian¹ opisan¹ w polskiej li-
teraturze przedmiotu), w podrozdziale pt. „The cons-
truct of general anxiety” [15 s. 25-29]. Zdaniem auto-
rów w literaturze psychologicznej wyró¿nia siê dwie
odrêbne, aczkolwiek powi¹zane ze sob¹, postaci lêku
uogólnionego (general anxiety), a mianowicie lêk jako
cecha (trait anxiety) oraz lêk jako stan (state anxiety).
Pierwsza postaæ (cecha) wi¹¿e siê z wzglêdnie sta³¹
sk³onnoœci¹ cz³owieka do reagowania niepokojem na
sytuacje postrzegane przez niego jako stresuj¹ce,
a druga (stan) definiowana jest jako tymczasowy nie-
przyjemny emocjonalny stan jednostki, który mo¿e
byæ odczuwany z ró¿n¹ intensywnoœci¹ oraz mo¿e
podlegaæ wahaniom w czasie (por. [19]). Innymi s³owy
lêk jako cecha sta³a, wzglêdnie sta³a sk³onnoœæ nie jest
zale¿na ani od czasu, ani od sytuacji, odwrotnie jest
w przypadku lêku jako stanu, który zale¿ny jest i od
czasu i od sytuacji. Znane s¹ badania empiryczne
z pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku,
które potwierdzi³y, ¿e studenci z wysokim poziomem
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lêku jako cechy (trait anxiety) czêœciej doœwiadczali
stanu lêku (state anxiety) ni¿ ci z niskim poziomem,
poniewa¿ sk³onni byli wiêksz¹ liczbê sytuacji interpre-
towaæ jako stresuj¹ce [15, s. 29].

Konsekwencje lêku zazwyczaj s¹ negatywne, choæ
zdarzaj¹ siê sytuacje kiedy mo¿e staæ siê on czynni-
kiem motywuj¹cym. Istotn¹ rolê odgrywa tu prawdo-
podobnie poziom odczuwanego lêku. W badaniach
z lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku stwierdzono,
¿e studenci z niskim poziomem lêku doœwiadczanego
w czasie egzaminów postrzegali go jako pomocny, na-
tomiast ci z wysokim poziomem wypowiadali siê o nim
jednoznacznie negatywnie. Badania z ubieg³ego wieku
prowadzone w dziedzinie edukacji potwierdzi³y po-
toczne przypuszczenia, ¿e lêk wp³ywa negatywnie na
pomiary zdolnoœci intelektualnych i osi¹gniêæ na stu-
diach, postrzeganie samego siebie, jak i na relacje z ró-
wieœnikami. Kilkanaœcie egzemplifikacji potwierdzi³o
ponadto zwi¹zek umiejscowienia mechanizmów kon-
troli z odczuwaniem lêku – wiêkszy lêk trapi³ studen-
tów w zwi¹zku z zewnêtrzn¹ kontrol¹ ni¿ tych, którzy
oczekiwali jedynie jej wewnêtrznej formy, tj. samokon-
troli [15, s. 27].

Wyró¿nia siê trzy zasadnicze typy symptomów tego
zjawiska: fizjologiczne, behawioralne i fenomenolo-
giczne (lub afektywne). Do fizjologicznych nale¿¹
m.in: przyspieszenie bicia serca, skrócony oddech,
wzrost ciœnienia krwi, napiêcie miêœni, rozszerzenie
Ÿrenic, bladoœæ skóry, tzw. „gêsia skóra”, suchoœæ ust,
pocenie siê d³oni. Do behawioralnych oznak lêku na-
le¿¹ m.in.: obgryzanie paznokci, p³acz, za³amywanie
siê g³osu, j¹kanie. Bardzo wysoki poziom lêku mo¿e
manifestowaæ siê na³ogowym paleniem, alkoholiz-
mem lub zaburzeniami od¿ywiania. Natomiast wœród
afektywnych symptomów lêku wymieniæ mo¿na m.in.:
zaniepokojenie i niestabilnoœæ emocjonaln¹. Du¿y nie-
pokój wi¹¿e siê z nierealistycznymi wyobra¿eniami na
temat potencjalnych zagro¿eñ. Ludzie posiadaj¹ natu-
ralne sk³onnoœci do redukowania poziomu lêku (me-
chanizmy obronne), takie jak: t³umienie, zaprzeczanie
i projekcja [15, s. 28].

Rodzaje lêku w œrodowisku akademickim
(academic anxiety)

Jak wspomniano we wstêpie istniej¹ ró¿ne rodzaje
lêków, niekiedy okreœlanych wspólnym terminem lêku
doœwiadczanego w œrodowisku akademickim. We
wspomnianej ksi¹¿ce, oprócz oczywiœcie library an-
xiety, wymieniono nastêpuj¹ce ich rodzaje:

� computer anxiety
� research anxiety
� statistics anxiety
� mathematics anxiety
� writing anxiety
� foreign language anxiety
� general test anxiety
Niemniej w literaturze przedmiotu znaleŸæ mo¿na

jeszcze inne okreœlenia, które mo¿na odnieœæ do œro-
dowiska akademickiego, ich zestawienie wraz z liczb¹
wyszukanych wyników w bazach pe³notekstowych za-
warto w tabeli 1.

Badania dotycz¹ce lêku (anxiety) s¹ obecnie bar-
dzo popularne, œwiadczy o tym nie tylko przytoczona
we wstêpie zawrotna liczba ponad dwustu tysiêcy wy-
szukañ angielskiego terminu (por. tabela 1), ale tak¿e
istnienie medycznych czasopism, które maj¹ go w naz-
wie, np. „Journal of Anxiety Disorders”, „Depression
& Anxiety” (co tak¿e mia³o wp³yw na wyniki wyszuki-
wania). W medycynie i psychologii najczêœciej opisy-
wanym zjawiskiem jest chyba social anxiety, czyli lêk
przed uczestniczeniem w ¿yciu spo³ecznym. Obej-
muje on ca³¹ gamê ograniczeñ charakterystycznych
dla ogólnej nauki o cz³owieku, m.in.: nieœmia³oœæ
w kontaktach miêdzyludzkich, problemy w komuni-
kowaniu siê z innymi, opory przed wyst¹pieniami
publicznymi i wiele innych.

Jedne z badañ dotycz¹cych wystêpowania tego zja-
wiska w œrodowisku akademickim przeprowadzono
w Szwecji [23]. Okaza³o siê, ¿e dotyczy ono oko³o 16%
studentów, g³ównie kierunków humanistycznych i
spo³ecznych, z tym ¿e w najmniejszym stopniu stu-
dentów pedagogiki. Z przeanalizowanych czternastu
ró¿nych przejawów tego „lêku spo³ecznego” najpo-
wszechniej wystêpowa³ lêk przed wyst¹pieniami pub-
licznymi (zaznaczy³o go 18% wszystkich responden-
tów i 70% dotkniêtych t¹ fobi¹). Tak wiêc z terminem
social anxiety wi¹¿e siê speech anxiety, czy te¿ public
speaking anxiety (liczba wyszukañ, por. tabela), czyli
lêk przed przemawianiem, doœwiadczany nie tylko
przez czêœæ studentów, ale wiele osób ze œrodowiska
naukowego i ¿ycia publicznego.

Tak¿e inne terminy uwzglêdnione w tabeli maj¹
zbli¿one znaczenie, np. computer anxiety, technostress,
computerphobia, co niekiedy wynika z odmiennej in-
terpretacji nazw, ale tak¿e niestety z niekonsekwencji
ich stosowania przez autorów publikacji. Tak czy ina-
czej, do zdecydowanie najpopularniejszych zagadnieñ
(oprócz social anxiety) poruszanych we wspó³czesnej
literaturze naukowej, a zwi¹zanych ze œrodowiskiem
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akademickim, nale¿¹: lêk przed rozwi¹zywaniem tes-
tów, lêk przed komputerami i lêk przed matematyk¹
(w³¹czaj¹c statystykê), a w dalszej kolejnoœci lêk przed
bibliotek¹, lêk przed pisaniem prac naukowych i lêk
przed nauk¹ jêzyków obcych.

Tabela 1. Czêstotliwoœæ wystêpowania terminów zwi¹zanych z lê-
kiem w wybranych bazach pe³notekstowych.

Termin wyszukiwawczy
Liczba wyszukiwañ

Science Direct EBSCO

Anxiety 26.094 220.177

General anxiety 185 864

Academic anxiety 11 70

Social anxiety 961 3951

Test anxiety 518 2540

General test anxiety 1 5

Mathematics anxiety 20 837

Speech anxiety 53 362

Library anxiety 13 85

Writing anxiety 4 81

Research anxiety 5 18

Statistics anxiety 9 49

Foreign language anxiety 6 49

Communicative anxiety 0 8

Computer anxiety 124 813

Internet anxiety 5 22

Mobile computer anxiety 0 2

Digital anxiety 0 1

Technostress 6 107

Computerphobia 11 0

Zgodnie z pogl¹dami zawartymi we wspomnianej
ksi¹¿ce [15, s. 29], wszystkie te odmiany, jako ogólnie
rzecz bior¹c zwi¹zane z procesem edukacji, wi¹¿¹ siê
zarówno z czasem, jak i z sytuacj¹, czyli nale¿¹ do lêku
jako tymczasowego stanu (state anxiety), a nie sta³ej
cechy osoby (trait anxiety). Trzeba jednak zaznaczyæ,
¿e w literaturze przedmiotu pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e jed-
nak niektóre odmiany „lêku akademickiego” wykazu-
j¹ bardziej trwa³y charakter i mog¹ wystêpowaæ ju¿ po
skoñczeniu procesu edukacji albo niezale¿nie od nie-
go, a wiêc nale¿a³oby je traktowaæ raczej jako sta³¹
cechê osoby. Najlepszym tego przyk³adem jest lêk

przed komputerami albo lêk przed rozwi¹zywaniem
testów (przed ocen¹ naszej wiedzy i umiejêtnoœci),
które mog¹ towarzyszyæ cz³owiekowi przez ca³e ¿ycie.

Lêk przed rozwi¹zywaniem testów (test anxiety)
zdefiniowano jako „zespó³ fenomenologicznych, fizjo-
logicznych i behawioralnych reakcji towarzysz¹cych
obawie przed mo¿liwymi negatywnymi konsekwencja-
mi niepowodzenia na egzaminie lub w innej sytuacji
stanowi¹cej podstawê oceny” [6, s. 258]. Z powodu
wysokiego poziomu tego lêku, ka¿dego roku, jak poka-
zuj¹ badania prowadzone od lat osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku, miliony studentów otrzymuj¹ zani-
¿one oceny, wypadaj¹ w testach poni¿ej swoich fak-
tycznych umiejêtnoœci i wiedzy. Wiadomo, ¿e lêk
przed rozwi¹zywaniem testów zale¿y od ró¿nych czyn-
ników sytuacyjnych, np. od poziomu motywacji towa-
rzysz¹cej podejœciu do konkretnego testu, od z³o¿o-
noœci samego zadania, jak te¿ od ewentualnych kon-
sekwencji dobrego lub s³abego wyniku testu w prakty-
ce, na przysz³oœæ. Przy czym du¿e znaczenie maj¹ in-
dywidualne ró¿nice pomiêdzy ludŸmi, niektórzy za-
chowuj¹ przy rozwi¹zywaniu testu wzglêdny spokój,
natomiast inni s¹ mocno zestresowani i doœwiadczaj¹
intensywnego odczucia niepokoju (state anxiety).

W literaturze utar³ siê pogl¹d, ¿e podstawow¹ przy-
czyn¹ lêku przed rozwi¹zywaniem testów jest s³aba
wiara w siebie. Jednak¿e problemem w przyjêciu tej
teorii s¹ ró¿ne narzêdzia badawcze odnosz¹ce siê do
oceny owej wiary w siebie, stosowane przez psycholo-
gów (bo to g³ównie oni zajmuj¹ siê tym zagadnieniem).
Na przestrzeni ostatniego æwieræwiecza stosowano tes-
ty okreœlaj¹ce m.in.: samoocenê w³asnej wartoœci, sa-
moocenê swoich mocnych i s³abych stron, atrybuty po-
wodzenia i sukcesu, œwiadomoœæ siebie, umiejscowie-
nie czynników kontroli, poziom samokontroli i kilka-
naœcie innych tworzonych na potrzeby konkretnych
badañ. Ostatnio zbadano zwi¹zek lêku przed testami
z piêcioma podstawowymi cechami osobowoœci cz³o-
wieka, tj. neurotyzmem, ekstrawertyzmem, otwartoœ-
ci¹ na doœwiadczenia, ugodowoœci¹ i sumiennoœci¹.
Stwierdzono, ¿e jest on w du¿ej mierze funkcj¹ neuro-
tyzmu, w nieco mniejszym, ale wyraŸnym stopniu eks-
trawertyzmu, co poddaje w w¹tpliwoœæ wp³yw wiary
w siebie na ten rodzaj lêku [6].

Z badañ wynika ponadto, ¿e na powstawanie lêku
przed rozwi¹zywaniem testów wp³yw ma poza dysku-
towan¹ powy¿ej pewnoœci¹ siebie, tak¿e cel, czy te¿
rola, jak¹ spe³nia test, natomiast nie maj¹ wyraŸnego
wp³ywu takie czynniki jak: obeznanie z testami, tj.
doœwiadczenie w ich rozwi¹zywaniu (liczba rozwi¹za-
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nych testów) oraz rodzaj testu, tzn. czy mierzy on
umiejêtnoœci, czy zdolnoœci [16].

Lêk przed komputerami (computer anxiety) zde-
finiowano jako „uczucie niepokoju i obawy doœwiad-
czane przez osoby podczas korzystania z komputera,
a nawet w zwi¹zku z samym zastanawianiem siê nad
skorzystaniem z niego” [5, s. 2852]. Zjawisko to, jak
ju¿ powiedziano, okreœlane jest te¿ w jêzyku angiel-
skim innymi terminami, jak computerphobia, compu-
ter apprehension (obawa), computer resistance (opór),
technophobia, technostress, IT anxiety [18]. W 2001
roku szacowano, ¿e oko³o po³owy studentów doœwiad-
cza, choæ w ró¿nym stopniu, tego typu lêku. Wtedy te¿
podsumowano wyniki ponad dwóch dekad badañ nad
tym zjawiskiem i stwierdzono, ¿e jego komponentami
s¹ nie tylko czynniki psychologiczne, ale tak¿e spo-
³eczne i operacyjne. Ostatnio z kolei zaproponowano
model lêku przed komputerem sk³adaj¹cy siê z trzech
komponentów [2], którymi s¹: lêk afektywny (affective
anxiety), lêk przed uszkodzeniem (damaging anxiety)
i lêk przed opanowaniem obs³ugi (learning anxiety).
Niedawno tak¿e poddano w w¹tpliwoœæ, czy ten rodzaj
lêku jest tylko przejœciowym stanem (state anxiety),
a przeprowadzony eksperyment dowiód³, ¿e raczej
nale¿a³oby traktowaæ go jako sta³¹ cechê osoby (trait
anxiety). W tym eksperymencie po³owa respondentów
wype³nia³a kwestionariusze w formie papierowej,
a po³owa w wersji elektronicznej i w pierwszej grupie
nie stwierdzono ¿adnego zwi¹zku lêku przed kompu-
terem z lêkiem jako stanem, które to zwi¹zki zaobser-
wowano w grupie drugiej [5].

Podsumowuj¹c wyniki ró¿nych badañ mo¿na po-
wiedzieæ jakie czynniki wp³ywaj¹ na powstawanie
lêku przed komputerem, a s¹ to: brak umiejêtnoœci
korzystania z komputera, brak konsekwencji w d¹¿e-
niu do celu, podatnoœæ na fizyczne odczuwanie bodŸ-
ców, uczucie niechêci i pogl¹dy zwi¹zane z rol¹ kom-
putera w codziennym ¿yciu.

Liczne badania potwierdzi³y powszechne przeko-
nanie, ¿e posiadanie komputera w domu, jak te¿ czês-
te korzystanie z niego w znacznym stopniu obni¿a opi-
sywany niepokój. Jednak¿e ostatnio dowiedziono, ¿e
posiadanie komputera w domu obni¿a tylko dwa
sk³adniki tego zjawiska, tj. lêk afektywny i lêk przed
uszkodzeniem, a nie ma zwi¹zku z lêkiem przed opa-
nowaniem obs³ugi urz¹dzenia. Z kolei czêstotliwoœæ
korzystania z komputera wp³ywa jedynie na poziom
lêku afektywnego [2].

Ponadto od dawna uwagê badaczy zajmuje kwestia
zwi¹zku p³ci z oporami przed komputerem. Doniesie-

nia s¹ sprzeczne i nie potwierdzaj¹ powszechnego
mniemania o wiêkszym lêku w przypadku kobiet, ni¿
mê¿czyzn. Wydaje siê, ¿e ta kwestia zwi¹zana jest ra-
czej z postaci¹ lêku, tzn. czy bêdziemy traktowaæ go
jako sta³¹ cechê osoby, czy jako przejœciowy stan.
W œwietle badañ obie p³cie nie ró¿ni¹ siê w odnie-
sieniu do lêku przed komputerami jako sta³ej cechy
osoby.

Trzeba te¿ dodaæ, ¿e lêk przed komputerami jest
silnie zwi¹zany z procesem poszukiwania informacji
m.in. w bibliotece (library anxiety), ale nie tylko – tak-
¿e poza ni¹, np. w Internecie. Tak wiêc wi¹¿e siê z no-
wymi kierunkami badañ w ramach lêku, tj. Internet
anxiety i mobile computer anxiety.

Lêk przed Internetem (Internet anxiety) jest spe-
cyficznym uczuciem doœwiadczanym podczas korzys-
tania z jego aplikacji, np. poczty elektronicznej, kana-
³ów komunikacyjnych, czy te¿ baz danych dostêpnych
online. O ile lêk przed komputerami mo¿e byæ sta³¹
cech¹ osoby, o tyle lêk przed Internetem jest zwi¹zany
z sytuacj¹, czyli ma charakter tymczasowy. Badania
pokazuj¹, ¿e chocia¿ lêk przed komputerami jest istot-
nym zwiastunem lêku przed Internetem, to jednak s¹
to odrêbne zjawiska. Internet mo¿e wywo³ywaæ uczu-
cia podenerwowania u jego u¿ytkowników ze specy-
ficznych przyczyn, np. z powodu koniecznoœci przy-
swojenia nowej terminologii, postrzegania aplikacji
(szczególnie tych zwi¹zanych z komunikacj¹) jako nie-
bezpiecznych, tak¿e z powodu ewentualnych interak-
cji z nieznanymi sytuacjami albo ludŸmi, wreszcie
z powodu zagro¿eñ typu wirusy, czy te¿ potencjalnego
naruszenia prywatnoœci [22].

Istnieje w literaturze pogl¹d, ¿e zjawisko to sk³ada
siê z czterech komponentów specyficznych dla us³ug
oferowanych przez Internet: lêku przed terminologi¹
(Internet terminology anxiety), lêku przed wyszukiwa-
niem (Internet search anxiety), lêku przed marnowa-
niem czasu (Internet time delay anxiety) i lêku przed
niepowodzeniem (general fear of Internet failure).
Z pewnoœci¹ rzadkie korzystanie lub nie korzystanie
z Internetu wp³ywa na powstawanie takich odczuæ, co
potwierdzono empirycznie [10].

Podstawowymi Ÿród³ami lêku przed Internetem,
poza czynnikami wynikaj¹cymi z osobowoœci u¿yt-
kownika (nale¿y do nich lêk przed komputerami), s¹
przekonania i opinie wynikaj¹ce z dwóch rzeczy: bra-
ku zaufania do nowoczesnych technologii i niezado-
walaj¹cego doœwiadczenia w korzystaniu z Internetu
(ang. perceptions of resources mieœci takie czynniki,
jak: s³abe lub zbyt krótkie przygotowanie do korzysta-
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nia z systemów informacyjnych, ograniczony dostêp
nich, brak przekonania o ich przydatnoœci). S¹ to przy-
czyny maj¹ce bezpoœredni wp³yw na powstawanie tego
lêku, tylko poœrednio mog¹ wp³ywaæ na niego czynniki
interpersonalne, np. brak wsparcia, czy pomocy ze
strony innych osób: nauczycieli, kolegów. Co ciekawe
– inne czynniki zwi¹zane z osobowoœci¹ cz³owieka
(poza lêkiem przed komputerem), a œciœlej chêæ do
wypróbowania nowych technologii oraz wiara we
w³asne zdolnoœci do wykonywania specyficznych za-
dañ okaza³y siê nie mieæ znaczenia w powstawaniu
lêku przed Internetem [22, s. 358-361].

Na bazie badañ dotycz¹cych lêku przed komputerem
i lêku przed Internetem stworzono narzêdzie do badania
lêku przed komputerem przenoœnym (mobile computer
anxiety). Lêk ten zdefiniowano jako negatywn¹ afektyw-
n¹ reakcjê zwi¹zan¹ z korzystaniem z laptopa (Wang,
2007). Jak na razie nie znaleziono œladów w literaturze
wykorzystania wspomnianego narzêdzia, zdaniem auto-
ra mo¿e byæ ono przydatne w badaniach dotycz¹cych
mobilnego nauczania (m-learning).

W powy¿szej tabeli uwzglêdniono jeszcze jeden
termin nasuwaj¹cy skojarzenia z technologi¹ kompu-
terow¹, a mianowicie lêk przed digitalizacj¹ (digital
anxiety). W tym przypadku intencj¹ autora, reprezen-
tuj¹cego œrodowisko archiwistów, nie by³o tworzenie
jeszcze jednej specyficznej teorii (na szczêœcie, chocia¿
bior¹c pod uwagê powy¿szy przyk³ad nale¿y liczyæ siê
z tym w przysz³oœci), ale raczej zwrócenie uwagi na
niebezpieczeñstwo zanikniêcia tradycyjnych archiwis-
tycznych umiejêtnoœci zagro¿onych przez nowy zdygi-
talizowany œwiat [8].

Kolejnym zjawiskiem ciesz¹cym siê od dawna du-
¿ym zainteresowaniem badaczy jest lêk przed mate-
matyk¹ (mathematics anxiety). To w³aœnie nauczycie-
le matematyki po raz pierwszy u¿yli okreœlenia anxie-
ty. Zjawisko to zdefiniowane zosta³o ju¿ w 1957 roku
jako „obecnoœæ syndromu emocjonalnych reakcji na
arytmetykê i matematykê” [2, s. 593]. Od tamtego cza-
su stworzono kilka narzêdzi (testów) okreœlaj¹cych
poziom lêku przed matematyk¹, a ostatnia modyfika-
cja pochodzi z 2007 roku. W omawianym zjawisku
(oraz we wspomnianym teœcie) wyodrêbniono trzy
g³ówne komponenty: lêk przed rozwi¹zywaniem tes-
tów matematycznych (The Mathematics Test Anxiety)
– ta czêœæ testu s³u¿y do okreœlania poziomu lêku stu-
dentów zwi¹zanego z ocenianiem; lêk przed uczeniem
siê matematyki (The Mathematics Course Anxiety)
odzwierciedlaj¹cy reakcje studentów na uczestnicze-
nie w zajêciach i lêk przed zadaniami na liczbach (The

Numerical Task Anxiety) – objawiaj¹cy siê oporami
przed dzia³aniami, takimi jak mno¿enie i dzielenie.

Udowodniono silny wzajemny zwi¹zek pomiêdzy
lêkiem przed matematyk¹ i osi¹gniêciami z tego
przedmiotu, tj. wysoki poziom lêku przynosi w efekcie
niskie wyniki, a te z kolei pozwalaj¹ wnioskowaæ o du-
¿ych oporach przed matematyk¹ [13]. Na powstawanie
lêku nie ma wyraŸnego wp³ywu opinia o przydatnoœci
matematyki w ¿yciu i w pacy [24].

Istniej¹ znacz¹ce ró¿nice w odczuwaniu tego ro-
dzaju niepokoju pod wzglêdem p³ci i roku studiów.
W jednych z ostatnich badañ kobiety wykazywa³y zna-
cz¹co wy¿szy poziom lêku przed matematyk¹, ale
zwi¹zanego z ocenianiem (rozwi¹zywaniem testów),
natomiast mê¿czyŸni mieli zdecydowanie wiêksze
opory przed wykonywaniem dzia³añ na liczbach. Z ko-
lei wraz z wy¿szym rokiem studiów mala³ lêk przed
liczbami, ale wzrasta³y poziomy pozosta³ych dwóch
komponentów, tj. test anxiety i course anxiety [3].

Statystyka jako jeden z dzia³ów matematyki stoso-
wanej, której elementy wyk³adane s¹ na wielu ró¿nych
kierunkach studiów, nie tylko œcis³ych, ale te¿ spo³ecz-
nych i humanistycznych budzi podobne negatywne
emocje i to na wiêksz¹ skalê, podobno wœród oko³o
80% studentów. Lêk przed statystyk¹ (statistics an-
xiety) zdefiniowano jako „specyficzne uczucie niepo-
koju doœwiadczane przez studentów podczas zbiera-
nia danych statystycznych, przetwarzania ich i inter-
pretowania” [9, s. 68]. W literaturze przedmiotu pod-
kreœla siê, ¿e lêk przed statystyk¹ i lêk przed matema-
tyk¹ s¹ odrêbnymi zjawiskami o ró¿nej etiologii, acz-
kolwiek doœwiadczenia z matematyk¹ np. ze szko³y
œredniej mog¹ wp³ywaæ na powstanie lêku przed sta-
tystyk¹ na studiach [17, s. 328].

Liczne egzemplifikacje prowadzone od koñca lat
osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku potwierdzi³y nega-
tywn¹ relacjê pomiêdzy lêkiem przed statystyk¹
a osi¹ganymi wynikami w nauce tego przedmiotu (im
wy¿szy poziom lêku tym ni¿sze wyniki) do tego stop-
nia, ¿e niektórzy autorzy postulowali nawet okreœlanie
na podstawie poziomu lêku przysz³e oceny studentów.

Test do okreœlania poziomu lêku przed statystyk¹
opracowano ju¿ w 1985 r. w Stanach Zjednoczonych
i jest on do dzisiaj wykorzystywany, a ostatnio ukaza³a
siê jego brytyjska modyfikacja [9]. Zjawisko niepokoju
zwi¹zanego z uczeniem siê statystyki sk³ada siê z szeœ-
ciu komponentów, s¹ to: wartoœæ statystyki (worth of
statistics), lêk przed interpretacj¹ danych (interpreta-
tion anxiety), lêk przed ocenianiem (test and class
anxiety), w³asne nastawienie do statystyki zwi¹zane
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z wczeœniejszymi doœwiadczeniami z matematyk¹
(computational self-concept), opory przed proszeniem
o pomoc (fear of asking for help) i strach przed nauczy-
cielami statystyki (fear of statistics teachers).

Udowodniono korelacjê lêku przed statystyk¹ z od-
k³adaniem wa¿nych zadañ na póŸniej, tj. jednym z ro-
dzajów strategii uczenia siê (cognitive/learning strate-
gies, inne to np.: wizualizacja, bycie na bie¿¹co z mate-
ria³em, uczenie siê w grupie itp.). Prowadzone s¹ tak¿e
badania nad zwi¹zkiem p³ci respondentów z odczu-
waniem lêku przed statystyk¹. Chocia¿ wiêkszoœæ hi-
potez jest przejmowanych z badañ lêku przed mate-
matyk¹ (w wiêkszym stopniu dotycz¹cego kobiet), to
ostatnio wykazano, ¿e w przypadku lêku przed statys-
tyk¹ je¿eli takie ró¿nice w ogóle istniej¹ to s¹ minimal-
ne. Stwierdzono natomiast zwi¹zki pomiêdzy strate-
giami uczenia siê i wy¿ej wymienionymi komponenta-
mi lêku przed statystyk¹ – nieco inne wœród kobiet
i mê¿czyzn. U mê¿czyzn wyst¹pi³a m.in. wyraŸniejsza
relacja pomiêdzy odk³adaniem wa¿nych zadañ na
póŸniej a strachem przed proszeniem o pomoc oraz
pomiêdzy odk³adaniem wa¿nych zadañ na póŸniej
i preferowaniem nauki w grupie a lêkiem przed oce-
nianiem i lêkiem przed interpretacj¹ danych statys-
tycznych [17, s. 338].

Kolejn¹ umiejêtnoœci¹, która w œrodowisku akade-
mickim mo¿e wywo³ywaæ nieprzyjemne uczucia
u osób nie posiadaj¹cych jej jest jêzyk obcy. Zjawisko
lêku przed jêzykiem obcym (foreign language anxie-
ty) zdefiniowane zosta³o w 1986 roku jako „odrêbny
kompleks w³asnych opinii, uczuæ i postrzegania siebie
w odniesieniu do nauki jêzyka obcego”, czyli jako od-
czucia zwi¹zane z konkretn¹ sytuacj¹ (situation-speci-
fic anxiety). Jest to z³o¿one zjawisko, sk³ada siê trzech
komponentów: lêku przed rozwi¹zywaniem testów ze
znajomoœci jêzyka obcego (test anxiety), strachu przed
negatywn¹ ocen¹ (fear of negative evaluation) i lêku
przed komunikacj¹, tj. przed trudnoœciami w mówie-
niu i s³uchaniu (communication apprehension). Nie-
którzy autorzy uwa¿aj¹, ¿e ten trzeci sk³adnik, tj. prob-
lem z mówieniem, jest najwa¿niejszym Ÿród³em lêku
przed jêzykiem obcym i w literaturze angielskiej za-
miennie u¿ywaj¹ terminów: foreign language anxiety
i communication apprehension [1, s. 470-471].

Wielokrotnie potwierdzano negatywny wp³yw lêku
przed uczeniem siê jêzyka obcego na osi¹gane w tym
zakresie wyniki, a tak¿e na proces docierania do infor-
macji, co nie budzi w¹tpliwoœci. Inaczej jest z ocen¹
wp³ywu komunikacji za poœrednictwem komputera na
poziom lêku przed komunikowaniem siê w jêzyku

obcym. Jak do tej pory z licznych badañ wynika³o, ¿e
ten rodzaj porozumiewania siê – z wy³¹czeniem bez-
poœredniej rozmowy – mo¿e obni¿aæ owy niepokój.
Jednak¿e ostatnio przeprowadzony eksperyment za-
chwia³ t¹ teori¹, poniewa¿ nie zauwa¿ono istotnych
ró¿nic w grupie eksperymentalnej i kontrolnej [1].

Oprócz lêku przed mówieniem w jêzyku obcym
starano siê te¿ zg³êbiæ problem pisania w drugim jêzy-
ku. Opracowano nawet kilka testów do mierzenia po-
ziomu lêku przed pisaniem w jêzyku obcym, z których
pierwszy opublikowano w 1975 roku, a najnowszy w
2004 roku [7]. Ten ostatni (Second Language Writing
Anxiety Inventory) sk³ada³ siê z trzech czêœci zawiera-
j¹cych stwierdzenia wskazuj¹ce istnienie fizjologicz-
nych objawów niepokoju (Somatic Anxiety), na wybie-
ranie zachowañ typu uchylanie siê, unikanie (Avoi-
dance Behavior) oraz odzwierciedlaj¹cych subiektyw-
ne postrzeganie w³asnego poruszenia, w³¹czaj¹c w to
lêk przed negatywn¹ ocen¹ (Cognitive Anxiety).

Lêk przed bibliotek¹ (library anxiety) zdefiniowany
zosta³ w po³owie lat osiemdziesi¹tych XX w. jako zespó³
nieprzyjemnych odczuæ, takich jak: bezradnoœæ, niepew-
noœæ, zagubienie, których doœwiadcza siê korzystaj¹c
z biblioteki. Wyró¿nia siê w nim piêæ podstawowych
komponentów [15]: problemy zwi¹zane z personelem
biblioteki (barriers with staff), bariery afektywne (affec-
tive barriers), komfort w bibliotece (comfort with the lib-
rary), wiedza o bibliotece (knowledge of the library), ba-
riery mechaniczne (mechanical barriers). Jest to chyba
najdok³adniej opisana w polskiej literaturze przedmiotu
odmiana lêku akademickiego [21].

Specyficznym dla studentów rodzajem doœwiad-
czanego przez nich lêku na studiach jest lêk zwi¹zany
z pisaniem prac koñcowych (licencjackich, magis-
terskich). W jêzyku angielskim jest on okreœlany ter-
minami: research anxiety, research paper anxiety,
writing anxiety (por. tabela). Zjawisko to sk³ada siê
z czterech komponentów: lêku przed bibliotek¹ (libra-
ry anxiety), lêku przed statystyk¹ (statistics anxiety),
lêku przed pisaniem (composition anxiety) i lêku
zwi¹zanego z procesem badawczym (research process
anxiety) ([14]; autor u¿ywa³ terminu research proposal
writing). Przy czym dodatkowym komponentem lêku
przed bibliotek¹ by³ w tym kontekœcie lêk przed bra-
kiem Ÿród³a (resource anxiety), dosyæ istotny tak¿e
w œwietle polskich badañ (por. [20]).

Z innych badañ [11] wiadomo, ¿e dobrym sposo-
bem redukowania poziomu tego lêku u studentów jest
zaprezentowanie im teorii procesu poszukiwania in-
formacji, tj. poszczególnych etapów tego procesu
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Spo³eczeñstwo informacji i wiedzySpo³eczeñstwo informacji i wiedzy

W ka¿dym wieku – wêgla, stali, ropy jest taki surowiec, który definiuje jego
historyczne znaczenie. W naszym s¹ nim informacje. Randal Stross

„Spo³eczeñstwo informacyjne” to okreœlenie, które
czêsto pojawia siê w podrêcznikach, monografiach, ar-
tyku³ach naukowych, dokumentach rz¹dowych czy
misjach przedsiêbiorstw ró¿nych bran¿. Pomimo trud-
noœci w jednoznacznym zdefiniowaniu pojêæ „spo³e-
czeñstwo informacyjne” i „spo³eczeñstwo wiedzy”,
nietrudno dostrzec ogromn¹ wagê tej nowej struktury
spo³eczno-ekonomiczno-politycznej, której idea za-
czê³a siê tworzyæ po zakoñczenia II wojny œwiatowej,
kiedy to bardziej dostrze¿ono rolê informacji nie tylko
w polityce, ale tak¿e w ¿yciu spo³ecznym i gospodar-
czym, czemu w 1945 roku da³ wyraz Fredrich von Ha-
yek w „The Use of Knowldege in Society”, traktuj¹c in-
formacjê jako dobro materialne. Okreœlenie spo³eczeñ-
stwo informacyjne po raz pierwszy zosta³o u¿yte przez
japoñskiego dziennikarza Tadao Umesao w roku 1963
w artykule o teorii ewolucji spo³eczeñstwa opartego na
technologiach informatycznych. W 1968 r. spopulary-
zowa³ je w swojej pracy „Introduction to Information
Theory” Keinichi Koyama, opisuj¹c swoje wyobra¿e-
nie nowego rodzaju spo³eczeñstwa, a w 1972 roku
Yoneji Masuda stworzy³ plan przeobra¿eñ spo³ecz-
nych, wynikaj¹cych z szybkiego tempa rozwoju tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych. Pisa³ o stwo-
rzeniu cywilizacji niewidocznej, nazywaj¹c j¹ cywiliza-
cj¹ informacyjn¹. Jednak do najwiêkszego spopulary-
zowania okreœlenia „spo³eczeñstwo informacyjne”
przyczyni³ siê Martin Bangemann, komisarz Komisji
Europejskiej w latach 1989–1999, który w 1994 r.
opublikowa³ dokument Europe and the Global Infor-
mation Society. Recommendations to the European

Council (Europa i spo³eczeñstwo globalnej informacji
[8]. Zalecenia dla Rady Europejskiej), zwany równie¿
Raportem Bangemanna. W tym dokumencie M. Ban-
gemann nie definiuje wprost pojêcia spo³eczeñstwo
informacyjne, ale podaje jego najwa¿niejsz¹ cechê:
„spo³eczeñstwo informacyjne charakteryzuje siê przy-
gotowaniem i zdolnoœci¹ do u¿ytkowania systemów
informatycznych i wykorzystuje us³ugi telekomunika-
cyjne do przekazywania i zdalnego przetwarzania
informacji”. Natomiast w raporcie IBM Community
Development Foundation z 1997 czytamy, ¿e spo³e-
czeñstwo informacyjne charakteryzuje siê [15]:
— wysokim stopniem korzystania z informacji w ¿y-

ciu codziennym przez wiêkszoœæ obywateli i orga-
nizacji,

— u¿ytkowaniem jednorodnej lub kompatybilnej
technologii informacyjnej na u¿ytek w³asny, spo-
³eczny, edukacji i dzia³alnoœci zawodowej,

— umiejêtnoœci¹ przekazywania, odbierania, a tak¿e
szybkiej wymiany danych cyfrowych bez wzglêdu
na odleg³oœæ.

W polskich dokumentach i literaturze przedmiotu
mo¿emy spotkaæ siê z takimi oto przyk³adowymi defi-
nicjami tego pojêcia.

Spo³eczeñstwo informacyjne to nowy typ spo³eczeñ-
stwa, który ukszta³towa³ siê w krajach, w których roz-
wój nowoczesnych technologii teleinformatycznych
osi¹gn¹³ bardzo szybkie tempo (definicja Urzêdu Ko-
mitetu Integracji Europejskiej).

Spo³eczeñstwo informacyjne to spo³eczeñstwo, w
którym informacja jest intensywnie wykorzystywana
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w ¿yciu ekonomicznym, spo³ecznym, kulturalnym i po-
litycznym; to spo³eczeñstwo, które posiada bogate
œrodki komunikacji i przetwarzania informacji, bê-
d¹ce podstaw¹ tworzenia wiêkszoœci dochodu narodo-
wego oraz zapewniaj¹ce Ÿród³o utrzymania wiêkszoœci
ludzi (definicja K. Krzysztofka, M. Szczepañskiego
[11, s. 170]).

Dlaczego realizacja idei spo³eczeñstwa informacyj-
nego jest tak wa¿na, ¿e poœwiêcono jej wiele konferen-
cji, spotkañ roboczych ró¿nych zespo³ów oraz publika-
cji w postaci raportów, artyku³ów popularno-nauko-
wych i ksi¹¿ek? Odpowiedzi¹ na to pytanie mo¿e byæ
fragment ze wspomnianego raportu Europa i spo³e-
czeñstwo globalnej informacji. Zalecenia dla Komisji
Europejskiej: „Kraje, które pierwsze wejd¹ w erê spo-
³eczeñstwa informacyjnego, zbior¹ najwiêksze ¿niwo.
To one wyznacz¹ drogê dla innych. Natomiast te kraje,
które bêd¹ zwlekaæ lub podejm¹ dzia³ania po³owicz-
ne, mog¹ w czasie krótszym od dziesiêciolecia stan¹æ
w obliczu za³amania siê inwestycji i kryzysu na rynku
pracy”.

Uwa¿a siê, ¿e spo³eczeñstwo informacyjne jest
w trakcie nieustannych przemian, ewoluuj¹c w kie-
runku spo³eczeñstwa wiedzy. Trudno jednak wskazaæ
wyraŸne ró¿nice miêdzy spo³eczeñstwem informacyj-
nym a spo³eczeñstwem wiedzy ze wzglêdu na proble-
my w jednoznacznym zdefiniowaniu pojêæ informacja
i wiedza. Wed³ug L. W. Zachera „wiedza to informacja
pouk³adana, powi¹zana, usystematyzowana, daj¹ca
siê stosowaæ do celów zarówno kognitywnych, jak
i utylitarnych. Takiej wiedzy przysz³e spo³eczeñstwa
bêd¹ coraz bardziej potrzebowaæ. Bêdzie to coœ wiêcej
ani¿eli obecnie powstaj¹ce i umacniaj¹ce siê spo³e-
czeñstwo informacyjne czy spo³eczeñstwo bogate w in-
formacje (czyli de facto spo³eczeñstwo dostêpu do in-
formacji, a mo¿e po prostu e-stado) (…). To, czym no-
we spo³eczeñstwo wiedzy bêdzie siê wyró¿niaæ to (…)
sposób i zakres produkcji wiedzy (…), umasowienie
mo¿liwoœci i chêci jej stosowania, gdzie tylko siê da.
Oczywiste s¹ tu wyzwania pod adresem sfery badañ
i prac rozwojowych (B + R) oraz szeroko rozumianej
edukacji.”1 W raporcie UNESCO czytamy: Spo³eczeñ-
stwo wiedzy to spo³eczeñstwo, które identyfikuje, pro-
dukuje, transformuje, rozpowszechnia i wykorzystuje
informacje, aby zbudowaæ i zastosowaæ wiedzê dla

rozwoju ludzkoœci. Spo³eczeñstwo takie zawiera w so-
bie wizjê pluralizmu, spójnoœci, solidarnoœci i partycy-
pacji. Pojêcie spo³eczeñstwa wiedzy jest wiêc szersze
ni¿ koncepcja technologii i dostêpu do sieci, które do-
minuj¹ w dyskusji o spo³eczeñstwie informacyjnym
[16, s. 27]. Na podstawie powy¿szych definicji mo¿na
przyj¹æ, ¿e spo³eczeñstwo informacyjne opiera siê
przede wszystkim na technologii, natomiast idea spo-
³eczeñstwa wiedzy obejmuje wiêcej wymiarów: spo-
³eczny, etyczny, polityczny, ekonomiczny, kulturalny,
intelektualny i edukacyjny. Warto zauwa¿yæ, ¿e termi-
ny „spo³eczeñstwo informacyjne” i „spo³eczeñstwo
wiedzy” s¹ czêsto u¿ywane zamiennie, mimo ¿e do-
strzega siê ró¿nicê miêdzy informacj¹ a wiedz¹.

„Spo³eczeñstwo informacji i wiedzy” to przedmiot,
który pojawi³ siê w zaktualizowanej siatce zajêæ stu-
diów magisterskich z informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa w Uniwersytecie Œl¹skim. Wchodzi
w sk³ad grupy treœci podstawowych, a jego tematyka
zapisana w standardach kszta³cenia obejmuje takie
zagadnienia, jak:
— definicje pojêæ wiedza i informacja,
— pojêcie i podstawowe cechy spo³eczeñstwa wiedzy

i informacji wyró¿niaj¹ce je spoœród innych modeli
spo³ecznych,

— spo³eczne tworzenie, u¿ytkowanie oraz transfor-
macja wiedzy i informacji w podstawowych syste-
mach ludzkiej aktywnoœci,

— rola Unii Europejskiej, instytucji rz¹dowych i orga-
nizacji pozarz¹dowych ró¿nych szczebli w kszta³to-
waniu spo³eczeñstwa wiedzy i informacji,

— rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyj-
nej i jego wp³yw na kszta³towanie siê spo³eczeñ-
stwa wiedzy i informacji,

— korzyœci i zagro¿enia wynikaj¹ce z kszta³towania
siê spo³eczeñstwa wiedzy i informacji,

— podstawowe zagadnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem
wiedz¹: czynnoœci wiedzotwórcze, modele, strate-
gie i narzêdzia zarz¹dzania wiedz¹,

— rola i misja placówek informacyjnych oraz biblio-
tek i bibliotekarzy w spo³eczeñstwie wiedzy i infor-
macji,

— potrzeby informacyjne ró¿nych grup spo³ecznych,
projektowanie œrodowiska informacyjnego cz³o-
wieka.

W wyniku kszta³cenia w zakresie tego przedmiotu
student powinien rozumieæ ró¿norodne koncepcje
spo³eczeñstwa informacji i wiedzy ujmowane z punk-
tu widzenia teorii spo³eczeñstwa i nauki o komuniko-
waniu, rozumieæ misjê oraz rolê bibliotek i placówek
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informacyjnych w rozwoju spo³eczeñstwa wiedzy i in-
formacji, znaæ Ÿród³a informacji o polskich i europej-
skich inicjatywach spo³ecznych dotycz¹cych planowa-
nia polityki informacyjnej na wszystkich szczeblach,
tworzyæ programy o ró¿nym zasiêgu zmierzaj¹ce do
rozwoju infrastruktury informacyjnej i aktywizowania
informacyjnego spo³eczeñstwa.

Zgodnie ze standardami kszta³cenia, tematyka
wyk³adów obejmuje wybrane zagadnienia, zaprezen-
towane w dalszej czêœci artyku³u.

Definicje pojêæ: dane, informacje, wiedza,
komunikowanie, spo³eczeñstwo informacyjne,

spo³eczeñstwo wiedzy

Ka¿de z tych pojêæ ma od kilkunastu do nawet kil-
kuset definicji, dlatego studenci zapoznaj¹ siê tylko
z wybranymi definicjami, które najczêœciej s¹ cytowa-
ne w literaturze przedmiotu. Na ogó³ nie ma potrzeby
szczegó³owej analizy wszystkich cech danego pojêcia,
wiêc przyjmuje siê równie¿ nawet uproszczone wyjaœ-
nienia, które w kontekœcie tej tematyki mo¿na uznaæ
za wystarczaj¹ce do zrozumienia przekazywanych

koncepcji. Na przyk³ad, przyjêto, ¿e dane to reprezen-
tacja (zapis w ró¿nej formie) faktów (konkretnych sta-
nów rzeczy lub zdarzeñ, które wyst¹pi³y w okreœlo-
nym czasie i przestrzeni), odbieranych za pomoc¹
zmys³ów; dane to surowe, nie poddane analizie fakty,
liczby i zdarzenia, z których mo¿na opracowaæ infor-
macje. Informacje to zorganizowane dane, czy te¿ dane
osadzone w kontekœcie, a wiedza to uporz¹dkowane
i przetworzone informacje. Pod pojêciem komunikacji
rozumiemy wszelkie formy przekazu informacji za-
równo miêdzy ludŸmi, jak i miêdzy zwierzêtami i ma-
szynami. Ró¿ne mo¿liwoœci interpretacji pojêæ dane,
informacje i wiedza s¹ przedstawione w postaci mode-
li, opracowanych przez Chaima Zinsa [18].

Istota spo³eczeñstwa informacji i wiedzy:
cechy, funkcje i uwarunkowania rozwoju

Chc¹c w pe³ni zrozumieæ jakieœ pojêcie lub kon-
cepcjê, nie mo¿na ograniczaæ siê do zapoznania siê
wy³¹cznie z ich definicjami. Nawet po przeczytaniu
kilkudziesiêciu definicji spo³eczeñstwa informa-
cji/wiedzy, mo¿emy nie byæ w staniej uchwyciæ jego
z³o¿onej, wieloaspektowej istoty. Lepiej zrozumiemy,
czym jest to spo³eczeñstwo, gdy poznamy posiadane
przez nie cechy, pe³nione funkcje oraz warunki jakie
musz¹ byæ spe³nione, aby ten rodzaj struktury spo-
³eczno-ekonomiczno-politycznej móg³ istnieæ i rozwi-
jaæ siê. Do najwa¿niejszych cech spo³eczeñstwa infor-
macyjnego (SI) nale¿¹: wytwarzanie informacji, jej
gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udo-
stêpnianie (przekazywanie) oraz wykorzystywanie.
Mimo ¿e wszystkie wymienione czynnoœci s¹ wykony-
wane o setek lat, to w kontekœcie SI podkreœla siê ich
atrybuty w postaci masowoœci (wytwarzania, udostêp-
niania i korzystania z informacji) oraz wysokiej efek-
tywnoœci osi¹ganej dziêki zastosowaniu na niespoty-
kan¹ dot¹d skalê technologii informacyjnych i teleko-
munikacyjnych (wydajne komputery, ogromne pojem-
noœci pamiêci, zaawansowane oprogramowanie,
sprawnie dzia³aj¹ce sieci komputerowe i telefoniczne
oraz powszechny i nielimitowany dostêp do Interne-
tu). Spo³eczeñstwo informacyjne spe³nia nastêpuj¹ce
funkcje: edukacyjn¹, komunikacyjn¹, socjalizacyjn¹
i aktywizacyjn¹, partycypacyjn¹, organizatorsk¹, och-
ronn¹ i kontroln¹. Do podstawowych uwarunkowañ
rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego zalicza siê [2,
s. 21]:
— pe³n¹ liberalizacjê rynków, na których realizowane

s¹ us³ugi dla spo³eczeñstwa informacyjnego,
— rozleg³¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹,
— spójne i przejrzyste prawodawstwo dostosowane

do potrzeb nowego typu spo³eczeñstwa,
— wysoki poziom nak³adów finansowych na badania

i rozwój w tym zakresie,
— nieskrêpowany dostêp do sieci wszystkich operato-

rów i us³ugodawców,
— szeroki, powszechny dostêp do Internetu i zawar-

tych w nim treœci,
— szeroki publiczny dostêp do zasób informacyjnych,
— wysoki œredni wspó³czynnik kompetencji teleinfor-

macyjnych,
— umiejêtnoœci przekazywania, odbierania, a tak¿e

szybkiej wymiany danych cyfrowych bez wzglêdu
na odleg³oœæ,
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Tabela 1. Modele definiowania danych, informacji i wiedzy. UD –
domena uniwersalna, SD – domena indywidualna, D – dane, I – in-
formacje, K – wiedza.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

UD SD UD SD UD SD UD SD UD SD

D D D D D D D

I I I I I I I I

K K K K K K K

�ród³o: [18]



— wysoki stopieñ korzystania z informacji,
— wysoki odsetek osób zatrudnionych w szeroko ro-

zumianych us³ugach (ze szczególnym uwzglêdnie-
niem sektora teleinformacyjnego).

Historia i rozwój spo³eczeñstw –
od spo³eczeñstwa agrarnego

do spo³eczeñstwa informacji i wiedzy

W rozwoju naszej cywilizacji mo¿na wyró¿niæ kilka
epok i cykli (fal), dla których jednak trudno podaæ
ostre przedzia³y czasowe ze wzglêdu na ewolucyjny
charakter zmian spo³eczno-gospodarczych i kulturo-
wych. Dzieje ludzkoœci na ogó³ dzieli siê na epokê
agrarn¹, której podstaw¹ by³a uprawa ziemi i hodowla
zwierz¹t, epokê industrialn¹, w której podstawowe
znaczenie dla funkcjonowania i przemian gospodar-
czych mia³ przemys³ oparty na systemach masowej
produkcji, oraz epokê postindustrialn¹, charakteryzu-
j¹ca siê zmniejszeniem roli przemys³u na rzecz szero-
ko rozumianego sektora us³ug i wytwarzania informa-
cji. Z koncepcj¹ spo³eczeñstwa postindustrialnego
wyst¹pi³ w 1959 Daniel Bell, który jako pierwszy
zwróci³ uwagê na rolê informacji i dostrzeg³ kluczow¹
rolê wiedzy teoretycznej w spo³eczeñstwie postindus-
trialnym. Z kolei Alvin Toffler uj¹³ rozwój gospodarczy
w postaci trzech fal. Pierwsz¹ by³ rozwój rolnictwa,
druga – przemys³u, a trzecia, która nadchodzi, ma byæ
rozwój wiedzy i komunikacji. Falom tym odpowiadaj¹
nastêpuj¹ce typy spo³eczeñstwa: rolnicze, industrial-
ne, informacyjne.

W celu lepszego zrozumienia i przyswojenia infor-
macji na temat ewolucji spo³eczeñstw, studenci og-
l¹daj¹ na wyk³adzie film dokumentalny „Broñ palna,
zarazki i stal” (Guns, Germs and Steel. USA, 2004),
zrealizowany na podstawie wyró¿nionej nagrod¹ Pu-
litzera ksi¹¿ki autorstwa profesora Jareda Diamonda.
Materia³ filmowy prezentuje kszta³towanie siê ludz-
kich spo³eczeñstw oraz analizuje czynniki, które wy-
war³y znacz¹cy wp³yw na ten proces. Najwa¿niejszymi
czynnikami by³y uwarunkowania geograficzne oraz
wspomniana w tytule stal, broñ palna i zarazki, ale is-
totn¹ rolê odegra³a równie¿ umiejêtnoœæ pisania oraz
utrwalanie i udostêpnianie informacji, co m.in. przy-
czynia³o siê do sukcesów w podbojach.

Nowoczesne technologie w rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego.

Zarz¹dzanie informacj¹ i wiedz¹

Wstêpem do tych zagadnieñ jest krótkie kalenda-
rium, pokazuj¹ce najwa¿niejsze wydarzenia i wyna-
lazki, które mia³y wp³yw na obecny poziom rozwoju
technologicznego.
— 1946: J. Mauchly i J. E. Eckert przedstawiaj¹ pier-

wszy elektroniczny komputer – ENIAC. 18 tys.
lamp elektronowych, dziesi¹tki tysiêcy rezystorów
i kondensatorów, waga 30 ton.

— 1947: pierwszy tranzystor.
— 1951: pierwszy komputer tranzystorowy.
— 1956: pierwszy prototyp telefonu komórkowego

(firma Ericsson).
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Tabela 2. Parametry charakteryzuj¹ce trzy typy spo³eczeñstw

Parametry oceny
Spo³eczeñstwo rolnicze

(ok. 6 tys. lat p.n.e.)
Spo³eczeñstwo industrialne

(po³owa XVIII w.)
Spo³eczeñstwo informacyjne

(druga po³. XX w.)

bogactwo ziemia kapita³ wiedza

produkt podstawowy ¿ywnoœæ wyroby przemys³owe informacje, dane

praca obok domu daleko od domu w domu, telepraca

transport rzeka, droga kolej, autostrada infostrada

energia ludzka, zwierzêca wêgiel, para wodna, benzyna j¹drowa

skala dzia³ania lokalna regionalna globalna

rozrywka obrzêdowa, ludowa masowa domowa, interakcyjna

tajemnica religijna polityczna handlowa

oœwiata mistrz szko³a komputer, nauczanie na odleg³oœæ

�ród³o: Szpunar M.: Spo³eczeñstwo informacyjne – problemy pomiaru i problemy definicyjne. W: K. Grysa (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych
i spo³ecznych, Kielce, 2006, s. 5. Tryb dostêpu: www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2006/mszpunar_spoinformacyjne.pdf



— 1958: pierwszy uk³ad scalony.
— 1970: pierwsza sieæ bezprzewodowa (po³¹czenie 7

komputerów na wyspach hawajskich).
— 1971: pierwszy komputer na uk³adach scalonych

(Intel 2004).
— 1969: uruchomienie sieci ARPANET, prekursora

Internetu.
— 1971: R. Tomlinson pisze pierwszy program pocz-

towy i wysy³a maila. Po raz pierwszy u¿yto znaku
@.

— 1991: T. Berners-Lee tworzy system hipertekstowy
i pierwsz¹ stronê WWW na œwiecie.

Powstanie i rozwój spo³eczeñstwa informacji i wiedzy
zawdziêczamy imponuj¹cemu postêpowi technolo-
gicznemu w zakresie komputerów, sieci informatycz-
no-telekomunikacyjnych oraz oprogramowania. Nowe
technologie znalaz³y zastosowanie w wielu sferach ¿y-
cia cz³owieka. Dziêki nim rozwinê³a siê np. telemedy-
cyna, e-biznes, edukacja na odleg³oœæ, e-administra-
cja, a tak¿e zwiêkszy³ siê komfort ¿ycia (tzw. inteligent-
ne domy) i pracy (telepraca). Od d³u¿szego ju¿ czasu
obserwujemy ogromny przyrost danych i informacji,
bêd¹cych podstaw¹ wiedzy, co sprawia, ¿e niezbêdne
staje siê odpowiednie zarz¹dzanie tymi niematerial-
nym dobrami w celu uzyskania jak najwiêkszych ko-
rzyœci indywidualnych i instytucjonalnych. Aby to
osi¹gn¹æ, nale¿y wprowadziæ zarz¹dzanie wiedz¹ –
„koncepcjê strategicznego zarz¹dzania przedsiêbior-
stwem, akcentuj¹ca rolê kapita³u ludzkiego (wiedzy
i umiejêtnoœci) w budowaniu trwa³ej przewagi konku-
rencyjnej” [17, s. 376]. Zarz¹dzanie wiedz¹ nie mog³o-
by byæ skuteczne bez wsparcia technologii kompute-
rowej. Aby efektywnie operowaæ du¿¹ iloœci¹ informa-
cji, niezbêdne jest wykorzystanie systemów informa-
tycznych, rozumianych jako zbiór wspó³pracuj¹cych
ze sob¹ elementów, umo¿liwiaj¹cych gromadzenie (re-
jestrowanie), przechowywanie, przetwarzanie i udos-
têpnianie (przekazywanie) danych za pomoc¹ technik
komputerowych (œrodków informatycznych). Z tego
powodu na zajêciach studenci poznaj¹ najwa¿niejsze

typy systemów informatycznych oraz ich zastosowanie
i najwa¿niejsze cechy. Omawiane s¹: bazy i hurtownie
danych, systemy zarz¹dzania dokumentami i treœci¹,
business intelligence2, systemy pracy grupowej, syste-
my przep³ywu pracy, systemy zarz¹dzania relacjami
z klientami, portale korporacyjne oraz mechanizmy
wyszukiwania informacji (w tym wyszukiwarki desk-
topowe jako narzêdzie organizacji informacji osobis-
tej).

Europejska strategia budowania
spo³eczeñstwa informacyjnego3

Podstawy polityki Unii Europejskiej w dziedzinie
budowy spo³eczeñstwa informacyjnego zosta³y sfor-
mu³owane wraz z opublikowaniem przez Komisjê Eu-
ropejsk¹ w grudniu 1993 roku bia³ej ksiêgi pod nazw¹
Growth, Competitiveness, Employment. The Challen-
ges and Way forward into the 21st century. W doku-
mencie tym pojawia siê wizja spo³eczeñstwa informa-
cyjnego, która rozpoczê³a ewolucjê europejskiego mo-
delu. W bia³ej ksiêdze czytamy: Powstaje nowe infor-
macyjne spo³eczeñstwo, w którym jakoœæ zarz¹dzania
i szybkoœæ informacji stanowi¹ kluczowy czynnik w
konkurencyjnoœci. Problematyka dokumentu koncen-
trowa³a siê wokó³ kwestii ekonomiczny, a za cel priory-
tetowy uznano konkurencyjnoœæ gospodarki Wspól-
noty Europejskiej oraz budowanie wspólnej europej-
skiej przestrzeni technologicznej i informatycznej.

Za³o¿enia bia³ej ksiêgi zosta³y skonkretyzowane po
szczycie Unii na Korfu w 1994 roku w dokumencie
Europe and the Global Information Society, zwanym
Raportem Bangemanna. Raport sta³ siê przyczynkiem
do publicznej debaty na temat spo³ecznych zmian jako
konsekwencji rozwoju technologii informacyjnych.
W raporcie zaproponowano m.in. listê 10 inicjatyw
w celu rozwoju nowoczesnych technologii teleinfor-
matycznych: telepraca, szkolenia na odleg³oœæ, sieci
³¹cz¹ce uczelnie i jednostki badawcze, us³ugi telein-
formatyczne dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
zarz¹dzanie ruchem drogowym, kontrola ruchu po-
wietrznego, sieci na u¿ytek sektora zdrowia, kompute-
ryzacja sektora zamówieñ publicznych, transeuropej-
ska sieæ administracji publicznej, infostrada dla ob-
szarów miejskich.

W roku 1994 ukaza³y siê kolejne kluczowe doku-
menty UE okreœlaj¹ce politykê Wspólnoty w dziedzi-
nie budowy SI. Nale¿¹ do nich: Europe’s Way to the In-
formation Society. An action plan. okreœlaj¹cy agendê
dzia³añ w poszczególnych krajach cz³onkowskich,
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2 Pojêcie business intelligence obejmuje metodologiê, procesy, techniki i ap-
likacje komputerowe, wspieraj¹ce procesy podejmowania decyzji przez
gromadzenie, analizê i udostêpnianie danych zgromadzonych w syste-
mach informacyjnych.
3 Wyk³ad zosta³ opracowany na podstawie publikacji K. Doktorowicz: Eu-
ropejski model „spo³eczeñstwa informacyjnego”. Polityczna strategia Unii
Europejskiej w kontekœcie globalnych problemów wieku informacji. Kato-
wice 2005 oraz T. Bia³ob³ockiego, J. Moroza, M. Nowiny-Konopki: Spo³e-
czeñstwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Warszawa 2006.



wprowadzaj¹cych europejsk¹ strategiê budowy SI
w latach 1994-1996, oraz The Information Society in
Europe: the first assessment since the Council Summit
in Corfu.

W lipcu 1996 roku Komisja Europejska opubliko-
wa³a zielon¹ ksiêgê zatytu³owan¹ Living and Working
in the Information Society – People First. Zielona ksiê-
ga koncentrowa³a siê na problematyce spo³ecznej i so-
cjalnej, w tym przede wszystkim na zatrudnieniu, oraz
na rozwoju demokracji europejskiej w kontekœcie bu-
dowy SI.

W 1998 roku Komisja Europejska opublikowa³a
kolejn¹ zielon¹ ksiêgê, zatytu³owan¹ Public Sector In-
formation in the Information Society poœwiêcon¹ prob-
lematyce dostêpu Europejczyków do informacji sfery
publicznej i do infrastruktury informacyjno-komuni-
kacyjnej w sektorze publicznym. Zielona ksiêga poru-
sza³a kwestie powszechnego dostêpu, przedstawia³a
polityczne narzêdzia osi¹gniêcia celów otwarcia infra-
struktury dla jak najwiêkszej liczby u¿ytkowników.

8 grudnia 1999 roku og³oszono inicjatywê pañstw
UE, maj¹c¹ stanowiæ manifest wspólnej polityki budo-
wania nowoczesnej i silnej gospodarki krajów cz³on-
kowskich. W projekcie eEurope – An Information So-
ciety for All – okreœlono cel budowy nowego typu spo-
³eczeñstwa wykorzystuj¹cego mo¿liwoœci tzw. nowej
gospodarki. Inicjatywa skupi³a siê na kilku prioryte-
tach, takich jak: edukacja, transport, sektor zdrowia
i aktywizacja zawodowa osób niepe³nosprawnych.

Równie¿ w roku 1999 opublikowano kolejn¹ zielo-
n¹ ksiêgê Public Sector Information: a Key Resource
for Europe. Dokument ten wskazywa³ na korzyœci dla
obywateli i ca³ej gospodarki p³yn¹ce z wykorzystania
technologii telekomunikacyjnych i informatycznych
w obszarze s³u¿b publicznych.

W maju 2005 roku w przyjêtym na szczycie Rady
Europy dokumencie i2010 – European Information
Society 2010 uznano, ¿e technologie informacyjne
i komunikacyjne wykorzystywane w administracji
publicznej, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach oraz
gospodarstwach domowych s¹ motorem trwa³ego
wzrostu i warunkiem zbudowania spo³eczeñstwa in-
formacyjnego.

Polityka budowy spo³eczeñstwa informacyjnego
w Unii Europejskiej lat dziewiêædziesi¹tych obejmo-
wa³a dzia³ania na wielu p³aszczyznach. Nale¿a³y do
nich:
— budowa infrastruktury sieciowej i upowszechnia-

nie nowych technologii informacyjno-komunika-
cyjnych we wszystkich sektorach gospodarki,

administracji i w sferze publicznej, w tym trans-
europejskich sieci informacyjnych,

— liberalizacja i deregulacja sektorów informacyj-
no-komunikacyjnych, w tym telekomunikacji do
1998 r.,

— zmiana regulacji prawnych w zakresie infrastruk-
tury telekomunikacyjnej i sektora audiowizualne-
go, wprowadzenie jednolitych regulacji odpowiada-
j¹cych procesom konwergencji technologicznej,

— strukturalne zmiany w gospodarce i sektorze finan-
sowym odpowiadaj¹ce zasadom sieciowej gospo-
darki informacyjnej,

— budowa systemu handlu elektronicznego,
— polityka zatrudnienia i polityka spo³eczna,
— polityki kulturalna i audiowizualna uwzglêdnia-

j¹ce ró¿norodnoœæ kulturow¹ Europy,
— polityka edukacyjna,
— ochrona danych osobowych i bezpieczeñstwo sieci,
— ochrona prywatnoœci i idea³ów wolnoœci mediów,
— rekonstrukcja sektora publicznego,
— budowa œwiadomoœci spo³ecznej wokó³ problemów

SI,
— polityka regionalna i lokalna buduj¹ce spójnoœæ

spo³eczn¹,
— tworzenie programów badawczo-rozwojowych i

badañ naukowych w dziedzinie nowych technolo-
gii,

— ochrona w³asnoœci intelektualnej.

Europejskie spo³eczeñstwo informacyjne
w Strategii Lizboñskiej

Strategia Lizboñska przyjêta w marcu 2000 r. jest
obecnie najwa¿niejszym programem spo³eczno-gos-
podarczym Unii Europejskiej. Jego celem jest uczynie-
nie z Unii do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej,
dynamicznej, opartej na wiedzy, zdolnej do trwa³ego
rozwoju z wiêksz¹ liczb¹ lepszych miejsc pracy gospo-
darki œwiata. Strategia Lizboñska zawiera europejsk¹
koncepcjê tworzenia spo³eczeñstwa informacyjnego
odpowiadaj¹cego celom budowania nowoczesnej gos-
podarki opartej na wiedzy i spójnoœci gospodarczej.
Cele te wymienione s¹ równolegle jako równorzêdne,
komplementarne i niezbêdne do osi¹gniêcia celów po-
litycznych. Przyjêcie tego programu by³o wyrazem
uœwiadomienia sobie koniecznoœci zasadniczej refor-
my systemu spo³eczno-gospodarczego Europy. Strate-
gia Lizboñska zosta³a poddana nowelizacji przez Radê
Europejsk¹ w 2005 r., niemniej stanowi podstawow¹
polityczn¹ wyk³adniê programu modernizacji Europy
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na pocz¹tku XXI wieku. Osi¹gniêciu celów Strategii
Lizboñskiej maj¹ s³u¿yæ nastêpuj¹ce dzia³ania syste-
mowo-regulacyjne [13]:
— szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na

wiedzy, w tym rozwój spo³eczeñstwa informacyjne-
go, badañ i innowacji oraz kszta³cenie odpowied-
nich kwalifikacji i umiejêtnoœci;

— liberalizacja i integracja rynków i sektorów: teleko-
munikacji, energetyki, transportu, poczty, a tak¿e
us³ug finansowych oraz ca³oœci rynku us³ug;

— rozwój przedsiêbiorczoœci: deregulacja i lepsze
wsparcie ze strony administracji (likwidacja barier
administracyjno-prawnych), ³atwiejszy dostêp do
kapita³u i technologii, ograniczanie pomocy pub-
licznej zak³ócaj¹cej konkurencjê, tworzenie równe-
go pola konkurencji;

— wzrost zatrudnienia i zmiana modelu spo³ecznego:
wzrost aktywnoœci zawodowej, uelastycznienie
rynku pracy, poprawa edukacji, unowoczeœnienie
systemu zabezpieczeñ spo³ecznych, ograniczanie
biedy i wykluczenia spo³ecznego;

— dba³oœæ o trwa³e fundamenty rozwoju i œrodowisko
naturalne: ograniczanie zmian klimatycznych, za-
chowanie zasobów naturalnych.

Strategia Lizboñska wyznaczy³a trzy nowe obszary
dzia³ania w sferze spo³eczeñstwa informacyjnego: 1)
rozwój lokalnych centrów nauczania, 2) promocja no-
wych zawodów i umiejêtnoœci podstawowych w dzie-
dzinie nowych technologii informacyjnych, 3) wzrost
transparentnoœci kwalifikacji. Do 2010 wszyscy Euro-
pejczycy w wieku 18-24 lat bez kwalifikacji zawodo-
wych powinni je nabyæ wraz z kompetencjami infor-
matycznymi. Komisja Europejska postulowa³a rozwój
w pañstwach cz³onkowskich edukacji na poziomie
wy¿szych studiów i tworzenie warunków do mobil-
noœci studentów w ca³ej Unii Europejskiej. Europej-
skie systemy edukacyjne przy standaryzacji progra-
mów nauczania wymaganych w SI powinny uwzglêd-
niaæ narodow¹ specyfikê i ró¿norodnoœæ kulturow¹.
Prospo³eczna polityka UE po Lizbonie oznacza organi-
zacjê miejsc pracy i przygotowanie m³odego pokolenia
Europejczyków do nowej sytuacji zawodowej w œrodo-
wisku informatycznym.

Globalne problemy
spo³eczeñstwa informacyjnego

Globalizacja jest pojêciem, które obejmuje ideê
stworzenia spo³eczeñstwa bez barier i granic pañstwo-
wych. Zjawisko sta³o siê powszechnym w latach dzie-

wiêædziesi¹tych, kiedy dosz³o do ograniczenia autory-
tetu krajów, jak równie¿ minimalizacji narodowej su-
werennoœci [1, s. 29]. Globalizacja polega na maso-
wym upowszechnianiu siê przep³ywu ludzi, produk-
tów, kapita³u, œrodków pieniê¿nych i us³ug w skali
ogólnoœwiatowej. Do wzrostu globalizacji przyczyni³o
siê zjednoczenia rynków finansowych i gospodar-
czych. Objawami tego sta³o siê poszukiwanie rentow-
nych inwestycji oraz wzrost wytwarzania us³ug i towa-
rów. Globalizacja obejmuje sfery: ekonomiczn¹, tech-
nologiczn¹, polityczn¹, bezpieczeñstwa, ekologiczn¹
i kulturow¹ [11, s. 53].

Rozwój i funkcjonowanie spo³eczeñstwa infor-
macyjnego w dobie postêpuj¹cej globalizacji oprócz
korzyœci niesie za sob¹ wiele dylematów i proble-
mów o ró¿nym charakterze: edukacyjnym, kulturo-
wym, etycznym, prawnym, politycznym, ekono-
micznym, spo³ecznym. Do najistotniejszych proble-
mów edukacyjno-kulturowych nale¿¹: wyobcowa-
nie siê ze œrodowiska rzeczywistego i zatracanie siê
w œwiecie wirtualnym, którego przyczyn¹ niejedno-
krotnie jest Internet, utrata umiejêtnoœci komuni-
kowania siê w grupach, spadek zainteresowania
nauk¹ szkoln¹, brak umiejêtnoœci korzystania z no-
woczesnych mediów oraz obs³ugi sprzêtu kompute-
rowego (g³ównie problem osób starszych), uzale¿-
nienia od komputera i Internetu, zanik zdrowych
form wypoczynku (gry komputerowe zamiast ruchu
na œwie¿ym powietrzu). W kulturze równie¿ zauwa-
¿a siê wyraŸne zmiany. Oprócz pozytywnych nas-
têpstw, m.in. zwiêkszenia dostêpnoœci do jej dóbr,
mo¿na równie¿ zaobserwowaæ negatywne skutki
wp³ywu globalizacji i nowoczesnych mediów na ¿y-
cie kulturowe cz³owieka. Nale¿¹ do nich [10, s. 65]:
— instrumentalizacja kultury, przejawiaj¹ca siê zale¿-

noœci¹ od techniki i przez to ograniczonym dostê-
pem do kultury,

— komercjalizacja kultury, polegaj¹ca na wzroœcie za-
le¿noœci od czynników ekonomicznych,

— standaryzacja kultury, czyli obni¿enie poziomu
tworów kultury, umasowienie,

— potrzeba posiadania wysokich kompetencji
(zw³aszcza technicznych) dla uczestnictwa w kul-
turze,

— oraz utrata na znaczeniu (w wyniku globalizacji)
regionalnych i lokalnych kultur

Jeœli chodzi o problemy prawne zwi¹zane z korzysta-
niem z technologii informacyjnych, na pierwszy plan
wysuwa siê cyberprzestêpczoœæ. Wyró¿niæ mo¿na
cztery jej typy [2, s. 173-174]:
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1. Przestêpstwa przeciw poufnoœci, integralnoœci
i dostêpnoœci danych oraz systemów komputero-
wych naruszaj¹ce prawa autorskie – np. nielegalny
dostêp do systemów komputerowych, nieupraw-
niona ingerencja w dane, wytwarzanie oprogramo-
wania s³u¿¹cego do pope³niana przestêpstw kom-
puterowych.

2. Przestêpstwa zwi¹zane z u¿yciem komputera – np.
fa³szerstwa i oszustwa komputerowe.

3. Przestêpstwa komputerowe ze wzglêdu na treœæ
informacji stanowi¹cej jej przedmiot – na przyk³ad
zjawisko pornografii w sieci lub na noœnikach da-
nych.

4. Przestêpstwa przeciwko w³asnoœci intelektualnej –
zwielokrotnianie i rozpowszechnianie utworów lub
wykonañ artystycznych bez gody osoby uprawnio-
nej.

Zmiany technologiczne w dziedzinie informacji, ko-
munikacji i przetwarzania danych przyczyni³y siê do
powstania nowej jakoœciowo gospodarki. Przeniesie-
nie dzia³añ gospodarczych na p³aszczyznê elektronicz-
n¹ otwar³o nowe mo¿liwoœci dla œwiatowej gospodarki
i przynios³o za sob¹ wiele korzyœci, ale równie¿ zagro-
¿eñ. Najwa¿niejsze z nich to [2, s. 188-189]: niebez-
pieczeñstwo monopolizacji, polaryzacja rynków, male-
j¹ca liczba miejsc pracy, cyfrowe wykluczenie (digital
divide), brak odpowiednich norm prawnych regulu-
j¹cych funkcjonowanie nowej gospodarki, spam, dez-
informacja, frustracja wywo³ana utrat¹ bariery och-
ronnej po powrocie z pracy do domu oraz wzrost nie-
bezpieczeñstwa utraty informacji.

Z punktu widzenia ekonomii nowe media s¹ zagro-
¿eniem dla krajów rozwijaj¹cych siê. Jak pisze
Goban-Klas [9, s. 300], aby produkcja zaawansowane-
go technologicznie sprzêtu, jak np. uk³ady scalone,
by³a op³acalna musi byæ ona uruchomiona na du¿¹
skalê. Powoduje to, ¿e mog¹ sobie na ni¹ pozwoliæ tyl-
ko du¿e i bogate korporacje co prowadzi do monopoli-
zacji rynku. Ma³e kraje czy korporacje nie posiadaj¹ce
odpowiedniego kapita³u nie maj¹ szans na wprowa-
dzenie na rynek w³asnych produktów i dorównanie
œwiatowej czo³ówce. Prowadzi to do pog³êbiania siê
dystansu technologicznego i ekonomicznego oraz po-
laryzacji rynków.

Cele i kierunki rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce

Pierwszym dokumentem nawi¹zuj¹cym do rozwo-
ju idei spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce by³

raport o szansach i zagro¿eniach zwi¹zanych ze strate-
gicznymi kierunkami rozwoju informatyki w Polsce:
Propozycja strategii rozwoju informatyki i jej zastoso-
wañ w Rzeczypospolitej Polskiej opracowany w 1991
roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne na zle-
cenie rz¹du. Ogólnokrajowe rozmowy o perspekty-
wach, jakie dla kraju niesie rozwój informatyki i infor-
matyzacji rozpoczêto trzy lata póŸniej na I Kongresie
Informatyki Polskiej. Dyskusja dotyczy³a g³ównie ra-
portu Bangemanna i mo¿liwoœci po³¹czenia jego kon-
kluzji z polskimi realiami, zwieñczeniem rozmów by³o
przyjêcie raportu Strategia Rozwoju Informatyki
w Polsce. Na kolejnym Kongresie Informatyki Polskiej
przedstawiono ju¿ Pakt na rzecz budowy spo³eczeñ-
stwa informacyjnego. Wymienione dokumenty, podob-
nie jak inne o tematyce spo³eczeñstwa informacyjne-
go, które pojawi³y siê w latach dziewiêædziesi¹tych XX
wieku, nie mia³y charakteru prawnego ani polityczne-
go, wiêc nie przyspiesza³y w znaczny sposób wprowa-
dzenia postulowanych zmian w ¿ycie. Prze³omowym
dokumentem okaza³a siê uchwa³a sejmu z dnia 14 lip-
ca 2000 roku w sprawie budowania spo³eczeñstwa in-
formacyjnego w Polsce (M.P. z 2000 r. Nr 22, poz.
448). Sejm zadeklarowa³ w niej, ¿e zostan¹ podjête
dzia³ania maj¹ce na celu rozwój spo³eczeñstwa infor-
macyjnego w Polsce, tj. przyspieszenia prac nad przy-
gotowaniem odpowiednich dokumentów rz¹dowych.
28 listopada 2000 r. Rada Ministrów zajê³a stanowis-
ko w sprawie tej uchwa³y i przyjê³a dokument Cele
i kierunki rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego
w Polsce, a Ministerstwo Gospodarki opracowa³o
szczegó³ow¹ strategiê ePolska – Plan dzia³añ na rzecz
rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce na
lata 2001-2006. Dokument nawi¹zywa³ do inicjatywy
e-Europe, ale uwzglêdnia³ polskie realia [3]. Zosta³
przyjêty przez Radê Ministrów w 2001 roku i podlega³
aktualizacji ka¿dego roku. Zawiera³ najwa¿niejsze dla
Polski cele [7, s. 6]:
— przygotowanie spo³eczeñstwa polskiego do szyb-

kich przemian technologicznych, spo³ecznych
i gospodarczych zwi¹zanych z tworzeniem siê spo-
³eczeñstwa informacyjnego,

— dostosowanie regulacji prawnych do wymagañ
szybkiego postêpu technologicznego i ery spo³e-
czeñstwa informacyjnego,

— przygotowanie spo³eczeñstwa polskiego do wyzwañ
nowego rynku pracy i nowych metod pracy,

— dostosowanie gospodarki narodowej do wymagañ
globalnej gospodarki elektronicznej przez wprowa-
dzenie odpowiednich regulacji prawnych,
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— stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelo-
wi struktur administracji publicznej na miarê
otwartego spo³eczeñstwa informacyjnego za pomo-
c¹ narzêdzi wykorzystuj¹cych technologie informa-
cyjne i komunikacyjne,

— stworzenie warunków dla trwa³ego i zrównowa¿o-
nego rozwoju regionalnego z uwzglêdnieniem
nowoczesnych technik spo³eczeñstwa informacyj-
nego,

— wzrost innowacyjnoœci gospodarki w celu poprawy
jej konkurencyjnoœci,

— zapewnienie wsparcia dla gospodarki elektronicz-
nej przez zaplecze naukowe w celu lepszego wyko-
rzystania szans, jakie oferuje model spo³eczeñstwa
informacyjnego.

— szeroka promocja kultury polskiej.
Realizacja wyznaczonych celów powinna odbywaæ siê
przez:
— odpowiednie dostosowanie regulacji prawnych

i doprowadzenie do ich szybkiego wdro¿enia,
— koordynowanie dzia³añ podmiotów wszystkich

szczebli sektora publicznego,
— stymulowanie dzia³añ sektora prywatnego i organi-

zacji pozarz¹dowych zgodnie z zasad¹ subsydiar-
noœci,

— okreœlenie wskaŸników s³u¿¹cych do rozliczania
i weryfikacji realizowanych dzia³añ,

— inicjowanie dzia³añ wymagaj¹cych u¿ycia œrodków
publicznych.

Wa¿nym momentem w drodze do spo³eczeñstwa in-
formacyjnego w Polsce by³o utworzenie w 2001 roku
dzia³u administracji rz¹dowej o nazwie Informatyza-
cja. W ten sposób pierwszy raz w historii polskiej poli-
tyki i administracji informatyka i informatyzacja zdo-
by³y potwierdzenie swojego statusu dziedziny nie-
zbêdnej w budowaniu pañstwa na miarê XXI wieku.
Istotnym dokumentem by³a Strategia Informatyzacji
Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska opracowana przez
Komitet Badañ Naukowych w 2003 r. Strategiê oparto
na za³o¿eniach Strategii Lizboñskiej oraz inicjatywy
e-Europe i próbowano ich ustalenia przenieœæ na pol-
ski grunt.

W 2004 r. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
przygotowa³o kolejne dokumenty przedstawiaj¹ce
stan oraz perspektywy rozwoju spo³eczeñstwa infor-
macyjnego w Polsce. By³y to Plan dzia³añ na rzecz roz-
woju elektronicznej administracji (eGovernment) na
lata 2005-2006 oraz raport Proponowane kierunki
rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce do
2020 r., który skupia siê na wzrastaj¹cym znaczeniu

dostêpu do informacji i wiedzy we wszystkich wymia-
rach.

Rola spo³eczeñstwa informacyjnego w budowaniu
gospodarki opartej na wiedzy zosta³a równie¿ dostrze-
¿ona w raporcie Proponowane kierunki rozwoju nauki
i technologii w Polsce do 2013 r. [13], opublikowanym
w kwietniu 2004 r. Czytamy w nim, ¿e rozwój spo³e-
czeñstwa informacyjnego w Polsce jest warunkiem
w³¹czenia siê naszego kraju w proces przemian gospo-
darczych i spo³ecznych zachodz¹cych w Europie.
Nieuchronnie nastêpuje proces formowania siê cywili-
zacji informacyjnej, w której wiedza i informacja bêd¹
znacz¹cymi zasobami gospodarczymi. Idea transfor-
macji spo³eczeñstwa europejskiego w Globalne Spo³e-
czeñstwo Informacyjne sta³a siê jednym z kluczowych
elementów strategii Komisji Europejskiej, której ce-
lem jest wzmocnienie konkurencyjnoœci europejskiej
gospodarki. Priorytety rozwoju spo³eczeñstwa infor-
macyjnego w Polsce to:
— zapewnienie powszechnego dostêpu obywateli do

us³ug telekomunikacyjnych,
— przygotowanie spo³eczeñstwa polskiego do prze-

mian technicznych, spo³ecznych i gospodarczych
zwi¹zanych z tworzeniem siê spo³eczeñstwa infor-
macyjnego poprzez edukacjê informatyczn¹,

— przygotowanie spo³eczeñstwa polskiego do nowych
uwarunkowañ rynku pracy i nowych metod pracy
oraz wykorzystanie zmian w tym zakresie do zwal-
czania bezrobocia powsta³ego w wyniku restruktu-
ryzacji przemys³u i rolnictwa,

— dostosowanie regulacji prawnych do wymagañ
szybkiego postêpu technicznego i walka z przestêp-
czoœci¹ informatyczn¹,

— dostosowanie gospodarki narodowej do wymagañ
globalnej gospodarki elektronicznej poprzez wpro-
wadzenie regulacji dotycz¹cych gospodarki elek-
tronicznej,

— informatyzacja zamówieñ publicznych,
— stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelo-

wi struktur administracji publicznej i usprawnie-
nie jej dzia³ania poprzez szersze zastosowanie tele-
informatyki,

— rozwój nowoczesnych ga³êzi przemys³u i wzrost
jego innowacyjnoœci w celu poprawy konkurencyj-
noœci polskiej gospodarki,

— zapewnienie wsparcia sektora nauki dla gospodar-
ki elektronicznej i spo³eczeñstwa informacyjnego
w celu lepszego wykorzystania szans i minimaliza-
cji zagro¿eñ zwi¹zanych z rozwojem spo³eczeñstwa
informacyjnego,
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— wzmocnienie promocji kultury polskiej w œwiecie
przez zastosowanie narzêdzi teleinformatycznych.

Realizacja ww. priorytetów umo¿liwi Polsce nadrobie-
nie znacznych opóŸnieñ w tym zakresie, wspomaganie
rozwoju GOW, a tak¿e sprostanie ogólnym trendom
wynikaj¹cym z epoki cywilizacji informacyjnej, do któ-
rych mo¿na zaliczyæ: dematerializacjê pracy i po-
wszechn¹ zmianê charakteru wykonywanych zawo-
dów, wykorzystywanie technik spo³eczeñstwa infor-
macyjnego we wszystkich zawodach, wykorzystywanie
komputerowych technik do pozyskiwania i magazyno-
wania wiedzy, zrost znaczenia wiedzy i informacji jako
czynnika przewagi konkurencyjnej.

Na wyk³adach przedstawione wy¿ej zagadnienia s¹
oczywiœcie omawiane w szerszym zakresie. Poruszane
s¹ równie¿ inne kwestie, takie jak komunikacja spo-
³eczna i media w kszta³towaniu siê spo³eczeñstwa in-
formacyjnego, spo³eczeñstwo informacyjne a demo-
kracja, czy rola i misja bibliotek w spo³eczeñstwie
informacji i wiedzy. Studenci bior¹ udzia³ równie¿
w dyskusjach, których celem jest przede wszystkim
dostrze¿enie i wyjaœnienie zwi¹zków przyczyno-
wo-skutkowych, pojawiaj¹cych siê w trakcie tworzenia
siê spo³eczeñstwa informacji i wiedzy, a tak¿e opisanie
mo¿liwoœci wp³ywu oraz roli studentów INiB i biblio-
tekarzy na formowanie siê lokalnych œrodowisk,
sprzyjaj¹cych rozwojowi idei tego typu spo³eczeñstwa.
Wszêdzie tam, gdzie to jest mo¿liwe, staramy siê mieæ
na uwadze s³owa Alberta Einsteina: Fakty nie s¹ naj-
wa¿niejsze. Zreszt¹, aby je poznaæ, nie trzeba studio-
waæ na uczelni – mo¿na siê ich nauczyæ z ksi¹¿ek. Isto-
ta kszta³cenia w szkole wy¿szej nie polega zatem na
wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na æwiczeniu
umys³u w dochodzeniu do tego, czego nie da siê zna-
leŸæ w podrêcznikach.

Wyk³ady przygotowano na podstawie literatury:
1. Barney D.: Spo³eczeñstwo sieci. Warszawa 2008.
2. Bia³ob³ocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M.: Spo³eczeñstwo

informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Warszawa 2006.
3. Castells M.: Spo³eczeñstwo sieci. Warszawa 2007.
4. Doktorowicz K.: Europejski model „spo³eczeñstwa informacyj-

nego”. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekœcie glo-
balnych problemów wieku informacji. Katowice 2005.

5. Gawrysiak P.: Cyfrowe rewolucje. Rozwój cywilizacji informa-
cyjnej. Warszawa 2008.

6. Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Spo³eczeñstwo informacyjne:
szanse, zagro¿enia, wyzwania. Kraków 1999.

7. Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i ana-
lizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa 2004.

8. Internet, spo³eczeñstwo informacyjne, kultura. Red. Andrzeja
Kiepasa, Tychy 2006.

9. Jab³oñski A.: Budowanie spo³eczeñstwa wiedzy. Zarys teorii
spo³ecznej Karla R. Poppera. Lublin 2006.

10. Krzysztofek K., Szczepañski M.: Zrozumieæ rozwój. Od spo³e-
czeñstw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice, 2002.

11. Materska K.: Informacja w organizacjach spo³eczeñstwa wie-
dzy. Warszawa 2007.

12. Mattelart A.: Spo³eczeñstwo informacji. Kraków 2004.
13. Spo³eczeñstwo informacyjne a badania operacyjne i zarz¹dza-

nie. Red. J. W. Owsiñski, A. Straszak, Warszawa 2002.
14. Spo³eczeñstwo informacyjne. Red. J. Papiñska-Kacperek. War-

szawa 2008.
15. Zacher L.W.: Transformacje spo³eczeñstw. Od informacji do

wiedzy. Warszawa 2007.
Oprócz publikacji ksi¹¿kowych wykorzystano równie¿
dokumenty elektroniczne, w tym teksty uchwa³ i ra-
porty rz¹dowe, udostêpnione na stronach WWW ró¿-
nych instytucji pañstwowych.

Literatura cytowana

[1] Barney D.: Spo³eczeñstwo sieci. Warszawa 2008.
[2] Bia³ob³ocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M.: Spo³eczeñstwo

informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Warszawa 2006.
[3] Bielecki P.: Polska w drodze do spo³eczeñstwa informacyjnego.

2008-03-06 [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu: http://
e-administracja.net/e-administracja/polska-w-drodze-do-spo-
leczenstwa-informacyjnego [dostêp: 2010-05-29].

[4] Bielecki P.: Polska w drodze do spo³eczeñstwa informacyjnego.
2008-03-06 [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu: http://
e-administracja.net/e-administracja/polska-w-drodze-do-spo-
leczenstwa-informacyjnego [dostêp: 2010-05-29].

[5] Cisek S.: Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych
w spo³eczeñstwie wiedzy. [dokument elektroniczny]: Centralna
Biblioteka Rolnicza 2005. Tryb dostêpu: www.cbr.edu.pl/
konf2005mat/html/cisek.html [dostêp: 2010-05-26].

[6] Doktorowicz K: Europejski model „spo³eczeñstwa informacyj-
nego”. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekœcie glo-
balnych problemów wieku informacji. Katowice 2005.

[7] ePolska – Plan dzia³ania na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa infor-
macyjnego w Polsce na lata 2001-2006. Ministerstwo Gospo-
darki 2001 [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu: http://
kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.doc [dostêp: 2010-05-30].

[8] Europa i spo³eczeñstwo globalnej informacji. Zalecenia dla
Rady Europejskiej. [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu:
http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html#roz1 [dostêp:
2010-05-29].

[9] Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i ana-
lizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa 2004.

ISSN 1230-5529 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 29

Spo³eczeñstwo informacji i wiedzy



[10] Internet, spo³eczeñstwo informacyjne, kultura. Red. Andrzeja
Kiepasa. Tychy 2006.

[11] Jemio³o T.: Globalizacja a rozwój spo³eczeñstwa informacyj-
nego. W: Spo³eczeñstwo informacyjne a badania operacyjne
i zarz¹dzanie. Red. J. W. Owsiñski, A. Straszak, Warszawa
2002.

[12] Krzysztofek K., Szczepañski M.: Zrozumieæ rozwój. Od spo³e-
czeñstw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice 2002.

[13] Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do
2013 r. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 2004. [dokument
elektroniczny]. Tryb dostêpu: http://kbn.icm.edu.pl/analizy/
20040518_kierunki.html [dostêp: 2010-05-29].

[14] Szomburg J.: Strategia Lizboñska szans¹ dla Europy. Polskie
Forum Strategii Lizboñskiej. [dokument elektroniczny]. Tryb
dostêpu: http://www.strategializbonska.pl/news.php?id=173
[dostêp: 2010-05-29].

[15] Szpunar M.: Spo³eczeñstwo informacyjne – problemy pomiaru
i problemy definicyjne. W: Rola informatyki w naukach ekono-
micznych i spo³ecznych. Red. K. Grysa. Kielce 2006 [doku-

ment elektroniczny]. Tryb dostêpu: http://www.magdalena-
szpunar.com/_publikacje/2006/mszpunar_spoinformacyj-
ne.pdf [dostêp: 2010-05-29].

[16] The Net Result – Report of the National Working Party for
Social Inclusion, IBM Community Development Foundation
Report, 1997.

[17] UNESCO: Towards Knowledge Society. UNESCO World Re-
port, UNESCO Publishing 2005.

[18] Zarz¹dzanie wiedz¹. Red. D. Jemielniak D., A. K. KoŸmiñski.
Warszawa 2008.

[19] Zins C.: Conceptual Approaches for Defining Data, Informa-
tion and Knowledge. „Journal of the American Society for
Information Science and Technology” 2007 No. 58(4)
s. 479-493.

Dr Jacek TOMASZCZYK – Uniwersytet Œl¹ski, Instytut Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej. Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu
Œl¹skiego 1; tel. 32 2009311; e-mail: jacek.tomaszczyk@us.edu.pl

30 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2010 t. XVIII nr 2

KSZTA£CENIE



Justyna ADAMUS-KOWALSKA

Uniwersytet Œl¹ski, KATOWICE

Informacja archiwalna w zagadnieniach dydaktycznych
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa...

Informacja archiwalna w zagadnieniach dydaktycznych
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Wzajemne powi¹zania archiwistyki i bibliotekoznawstwa

Problemy badawcze
archiwistyki i bibliotekoznawstwa

Problemy badawcze archiwistyki w pewnych ob-
szarach pokrywaj¹ siê z polem badawczym informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa. Jest wiele czynników,
które ³¹cz¹ te dyscypliny. Wymiar praktyczny pracy
archiwalnej opiera siê na dzia³alnoœci informacyjnej.
Archiwa s¹ skarbnicami wiedzy i podobnie jak biblio-
teki, za cel swego dzia³ania przyjmuj¹ s³u¿enie wiedz¹,
informacj¹ oraz ochronê zasobów. Absolwenci stu-
diów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznaw-
stwa posiadaj¹ przygotowanie do pracy w archiwach,
zw³aszcza przy udostêpnianiu i informacji archiwal-
nej. Pewne zastrze¿enia mo¿e budziæ praca w archi-
wach historycznych przy opracowaniu zasobu, gdzie
niejednokrotnie wymagane jest rozpoznania konteks-
tu dokumentacji. Dokumentacja historyczna opraco-
wywana jest w uk³adzie hierarchicznym w odpowied-
nich bazach danych. Studenci historii w trakcie nauki
zgodnie z programem zapoznaj¹ siê szczegó³owo z roz-
wojem form kancelaryjnych, histori¹ pañstwa i prawa
oraz innymi naukami pomocniczymi historii. Studia
historyczne pomagaj¹ kompleksowo poznaæ zagadnie-
nia, które stanowi¹ kontekst, czyli t³o i przyczyny po-
wstania dokumentacji, zw³aszcza dokumentacji histo-
rycznej. W archiwach przechowywany jest narodowy
zasób archiwalny stanowi¹cy ca³y kompleks doku-
mentów towarzysz¹cych podejmowaniu decyzji, sta-
nowieniu prawa, przekazywaniu wa¿nych komunika-
tów dla spo³eczeñstwa. Historia wraz z przynale¿nymi
jej naukami pomocniczymi wykszta³ci³a ca³y aparat
pomocy naukowych. Historyk podejmuj¹cy badania
archiwalne dysponuje zatem odpowiednim warszta-
tem naukowym opracowanym przez archiwistê.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo równie¿
korzystaj¹ z nauk pomocniczych historii. Krytyka Ÿró-
de³ podejmowana jest w trakcie prowadzenia badañ

historycznych nad ksi¹¿k¹, bibliografi¹ i innymi prze-
kazami piœmienniczymi. Nie sposób wymieniæ wszyst-
kich nauk pomocniczych historii, które s¹ wykorzysty-
wane w badaniach bibliologicznych, niemniej studia
bibliotekoznawcze obejmowaæ bêd¹ takie nauki jak
np.: chronologia, heraldyka, paleografia, prasoznaw-
stwo i sfragistyka. Studia z zakresu informacji nauko-
wej i bibliotekoznawstwa w du¿ym stopniu poœwiêco-
ne s¹ problemom przetwarzania informacji, dostêpu
do dokumentów, opracowywaniu bibliografii, katalo-
gów i baz danych.

W dotychczasowej literaturze na temat kszta³cenia
archiwistów poruszane by³y problemy programu stu-
diów archiwistycznych, jak równie¿ omawiano wyma-
gania stawiane przysz³ym pracownikom archiwów
oraz zmiany jakie wprowadza postêp technologiczny.
Jednym z wa¿nych kierunków rozwoju w kszta³ceniu
archiwistów jest postêpuj¹ca komputeryzacja i infor-
matyzacja. Archiwiœci otrzymuj¹ nowe narzêdzia pra-
cy, które musz¹ byæ uwzglêdnione w metodyce archi-
walnej, a które to narzêdzia w du¿ym stopniu mog¹
byæ wzorowane na narzêdziach bibliotecznych m.in.
w oparciu o jêzyki informacyjno-wyszukiwawcze.

Pocz¹tki kszta³cenia archiwistów w Polsce

Historia kierunków archiwalnych w nauczaniu
akademickim nieod³¹cznie zwi¹zana jest z rozwojem
nauki. Halin Robótka wskazywa³a, ¿e pocz¹tki uni-
wersyteckiego kszta³cenia archiwistów w Polsce
wi¹za³y siê z intensywnoœci¹ badañ historycznych
w drugiej po³owie XIX wieku, których wynikiem by³y
liczne edycje Ÿróde³ archiwalnych [11, s. 13-22]. Pod
koniec XIX wieku wyk³adano archiwistykê ³¹cznie
z bibliotekoznawstwem na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, wy-
k³ady z zakresu archiwistyki prowadzi³ w roku akade-
mickim 1919/1920 Stanis³aw Kêtrzyñski na Uniwer-
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sytecie Warszawskim. W Lublinie archiwistykê pro-
wadzi³ Stanis³aw Ptaszycki, a w Poznaniu Józef Pacz-
kowski. W roku 1925 rozpoczêto organizowanie kur-
sów archiwalnych w Archiwum Akt Dawnych w War-
szawie. Pierwsze katedry z archiwistyk¹ w swej nazwie
powsta³y w roku 1951 w Krakowie, Toruniu i Warsza-
wie. W roku 1959 otwarto katedrê archiwistyki we
Wroc³awiu. W kolejnych latach archiwistyka wraz
z przynale¿n¹ jej informacj¹ archiwaln¹ rozwija siê
bardzo dynamicznie. Ros³o zapotrzebowanie na spe-
cjalistów z zakresu zarz¹dzania dokumentacj¹,
zw³aszcza w kontekœcie nowoczesnej administracji
publicznej i przemian jakie dokonuj¹ siê w pracy kan-
celarii urzêdu. Archiwistyka jest zazwyczaj prowadzo-
na jako specjalizacja na studiach historycznych.
Kszta³cenie archiwistów odbywa siê w ramach kierun-
ku historia na uniwersytecie w Gdañsku, Krakowie,
Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach, Toruniu,
Warszawie, Wroc³awiu i Lublinie.

Obok tradycyjnych zagadnieñ w nauczaniu archi-
wistyki pojawi³a siê tematyka zwi¹zana z informacj¹
naukow¹. Na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
w Toruniu zagadnienia informacji naukowej pojawi³y
siê w programie studiów w latach 1968-1981. Nastêp-
nie w roku akademickim 2001/2002 wprowadzono
specjalizacjê „zarz¹dzanie dokumentacj¹ wspó³czes-
n¹, a od roku 2003/2004 zast¹piono specjalnoœæ ar-
chiwistyczn¹ specjalnoœci¹ o nazwie „archiwistyka
i zarz¹dzanie dokumentacj¹”. Ten nowy kierunek
wprowadzi³ równie¿ Uniwersytet Marii Curie Sk³o-
dowskiej w Lublinie [1].

Na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach, na Wy-
dziale Nauk Spo³ecznych w Instytucie Historii specja-
lizacja archiwalna jest prowadzona od roku akademic-
kiego 1978/79. Podstawowe zajêcia z zakresu archi-
wistyki obejmuj¹: wstêp do archiwistyki, rozwój form
kancelaryjnych, zarz¹dzanie wspó³czesn¹ dokumen-
tacj¹, archiwoznawstwo, teoriê i metodykê archiwaln¹
oraz informacjê archiwaln¹ [2]. Kszta³cenie archiwis-
tów opiera siê na historii dokumentu, historii ustrojów
pañstwowych i administracyjnych oraz rozpoznawa-
niu dawnych pism i pieczêci.

Wspó³czesne problemy
kszta³cenia archiwistów

Wspó³czeœnie wiele problemów wchodz¹cych
w zakres kszta³cenia archiwalnego ma wymiar inter-
dyscyplinarny. Daria Na³êcz zwróci³a uwagê na fakt, ¿e
rola instytucji, które zajmuj¹ siê zarz¹dzaniem infor-

macj¹ archiwaln¹ jest nie do przecenienia [6]. Na fakt
ten sk³ada siê wiele czynników m.in. budowa spo³e-
czeñstwa informacyjnego. Archiwistyka zajmuje siê
dokumentacj¹, jej ochron¹, klasyfikacj¹, opisem
i przechowywaniem, albowiem wiele dokumentów
stanowi dowód prawny, jest Ÿród³em wiedzy, czy te¿
elementem dziedzictwa narodowego. Problemy, który-
mi zajmuje siê archiwistyka to zarz¹dzanie dokumen-
tacj¹, komputeryzacja archiwów, jak równie¿ informa-
cja naukowa. Rynek pracy dla archiwistów kszta³tuje
siê pod wp³ywem takich czynników jak postêp, rozwój
œrodków komunikacji, informatyzacja sektora pub-
licznego. Czynniki te determinuj¹ metody i zakres
kszta³cenia w zawodzie archiwisty. Tradycyjny model
kszta³cenia na specjalnoœci archiwalnej obejmowa³
paleografiê, neografiê, jêzyki, którymi twórcy akt po-
s³ugiwali siê od czasów najdawniejszych do wspó³-
czesnoœci, wiedzê historyczn¹ konieczn¹ dla prawid-
³owego opracowywania akt [6, s. 10]. Wspó³czesne
warunki pracy archiwisty zatrudnionego w archiwach
urzêdów i innych instytucji zwi¹zanych z wytwarza-
niem materia³ów archiwalnych (akt kategorii A) wy-
muszaj¹ uwzglêdnienie w programie kszta³cenia nowe
treœci wiedzy, zw³aszcza w zakresie dokumentacji
elektronicznej. Tak zarysowana problematyka wspó³-
czesnego kszta³cenia archiwistów nasuwa pytania
o wyodrêbnienie samodzielnego kierunku archiwisty-
ka, który obecnie realizowany jest na studiach histo-
rycznych [6, s. 11]. Inne podejœcie zak³ada w³¹czenie
archiwistyki do studiów z zakresu informacji nauko-
wej i bibliotekoznawstwa.

Wyodrêbnienie archiwistyki ze studiów historycz-
nych jest jednym z problemów kszta³cenia archiwis-
tów na œwicie i jak uczy praktyka kszta³cenia w innych
krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Aus-
tralia, Chiny czy Izrael, archiwistyka z powodzeniem
mo¿e byæ w³¹czona do studiów na kierunku informa-
cja naukowa i bibliotekoznawstwo [5].

Archiwistyka europejska, ze wzglêdu na d³ug¹ tra-
dycjê zwi¹zana jest z zawodem historyka. Kszta³cenie
archiwistów w Stanach Zjednoczonych, z kolei, ze
wzglêdu na póŸniejsze pojawienie siê infrastruktury
pañstwowej i administracyjnej powi¹zane jest z nowo-
czesn¹ wiedz¹ o dokumencie i archiwistyce. Archiwis-
tyka amerykañska ponadto przejawia mniejsze zapo-
trzebowanie na specjalistów posiadaj¹cych wiedzê
o starych archiwaliach [7]. Amerykañska metodyka
archiwalna kszta³towa³a siê pod wp³ywem metod bib-
liotecznych, takich jak formalne i rzeczowe elementy
opisu, natomiast w mniejszym stopniu uwzglêdnione
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s¹ struktury, hierarchie i powi¹zania wewn¹trz mate-
ria³ów archiwalnych [12, s. 27].

Wanda Pindlowa wskaza³a, ¿e w³aœciwym kierun-
kiem rozwoju studiów archiwistycznych by³by nowy
model edukacyjny dla archiwistów przy udziale no-
wych technologii, a tak¿e doœwiadczenia w zakresie
opracowania, zarz¹dzania i wyszukiwania informacji
[9]. Wskaza³a równie¿ na tzw. „nabywanie umiejêt-
noœci tworzenia wiedzy”, któr¹ ka¿dy student powi-
nien posiadaæ i umieæ wykorzystaæ zarówno w pisaniu
prac jak i w przysz³oœci. Unia Europejska podjê³a kon-
cepcjê tworzenia tzw. information literacy. Kszta³cenie
archiwistów w zakresie informacji naukowej z jednej
strony polega na przygotowaniu do korzystania z infor-
macji, zatem nabycia umiejêtnoœci u¿ytkowników in-
formacji, z drugiej strony na przygotowaniu odpo-
wiedniej kadry archiwistów ze specjalnoœci¹ informa-
cja naukowa.

Stanis³aw Sierpowski jest zdania, ¿e archiwistyka
powinna byæ nauczana interdyscyplinarnie tj. w po-
³¹czeniu z innymi dyscyplinami, zw³aszcza z bibliote-
koznawstwem, muzealnictwem czy zarz¹dzaniem do-
kumentacj¹ [13].

Kszta³cenie archiwistów odbywa siê równie¿ na
kursach archiwalnych. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 roku1

w sprawie wykszta³cenia wymaganego do podejmowa-
nia zatrudnienia w archiwach gromadz¹cych doku-
mentacjê osobow¹ i p³acow¹ pracodawców kurs taki
mo¿e odbywaæ siê we wszelkiego rodzaju placówkach
szkolnych oraz archiwach pañstwowych i stowarzysze-
niach dzia³aj¹cych w dziedzinie archiwistyki. Osoba,
która ukoñczy taki kurs i posiada wykszta³cenie wy¿-
sze mo¿e wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane z dokumen-
tacj¹ osobow¹ i p³acow¹ pracodawców.

Kszta³cenie archiwistów na kierunku
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Szczególnym przyk³adem kszta³cenia archiwistów
przy uwzglêdnieniu nowych i szybko zmieniaj¹cych
siê technologii informacyjnych jest œcie¿ka magister-
ska „Dokumentacja elektroniczna i jej przechowywa-
nie” realizowana na Uniwersytecie Warszawskim w

Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliolo-
gicznych [14]. Studia na tej specjalizacji przygotowuj¹
studentów do pracy w archiwach administracji pañ-
stwowej, samorz¹dowej, archiwach przedsiêbiorstw
i instytucji kulturalno-oœwiatowych. Absolwenci spe-
cjalnoœci znajduj¹ równie¿ zatrudnienie w archiwach
pañstwowych. Doœwiadczenia kadry Instytutu Infor-
macji Naukowej i Studiów Bibliologicznych sprawiaj¹,
¿e studia s¹ prowadzone z wykorzystaniem tematyki
zwi¹zanej z bibliotekoznawstwem i informacj¹ nauko-
w¹, zw³aszcza w zakresie gromadzenia i zarz¹dzania
danymi. Szczególnie istotny jest przedmiot „Doku-
ment elektroniczny”, na którym omawiane s¹ nastê-
puj¹ce zagadnienia: archiwa wobec elektronicznej ad-
ministracji publicznej i spo³eczeñstwa informacyjne-
go; Electronic Records Management System – podsta-
wowe definicje, ujêcie historyczne i prawne; doku-
ment elektroniczne, czêœci sk³adowe, formaty, metada-
ne – podstawowe standardy wymiany informacji (opis
archiwalny, opis biblioteczny); dokument elektronicz-
ny – cykl ¿ycia, elektroniczna registratura, work-flow;
problemy archiwalne – nadzór i przechowywanie;
przechowywanie w d³ugim czasie – strategie migra-
cji/konwersji; autentycznoœæ a podpis elektroniczny;
metadane na przyk³adzie HTML; wymagania funkcjo-
nalne: MoRe i ISO 15489; ochrona danych osobistych
a dostêp do dokumentów; doœwiadczenia innych kra-
jów; rejestry pañstwowe w Polsce (PESEL, CEPiK,
ZUS); polskie przepisy prawne (sektor publiczny ISO
15489, sektor prywatny ISO 9001, bankowoœæ – hur-
townie danych); spo³eczeñstwo informacyjne i e-gov,
e-commerce; archiwa elektroniczne jako pamiêæ spo-
³eczeñstwa informacyjnego [14, s. 74]. Zagadnienia
dokumentacji tradycyjnej (papierowej) w tej œcie¿ce
specjalizacji realizuje siê na przedmiotach: „Wprowa-
dzenie do archiwistyki” oraz „Kancelaria i obieg doku-
mentów”. Zakres tych przedmiotów obejmuje takie
tematy jak: definicja i zakres nauki o archiwach, jej
g³ówne pojêcia; historia archiwów; rozwój form kan-
celaryjnych i archiwalnych; nauki pomocnicze historii
w praktyce archiwalnej; opracowanie dokumentów;
podstawowe pomoce archiwalne i ich tworzenie; kwe-
renda archiwalna; problematyka kancelaryjna w wyb-
ranych instytucjach pañstwowych, samorz¹dowych
i firmach prywatnych. Przedmiotem, który ma za za-
danie przygotowaæ studentów do pracy w archiwach
historycznych, s¹ „Wybrane zagadnienia historii pañ-
stwa i prawa”.

Podobne podejœcie do kszta³cenia archiwistów
przyjêto na Uniwersytecie Wileñskim, gdzie ju¿
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1 Rozporz¹dzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie
okreœlenia rodzaju wykszta³cenia uznanego za specjalistyczne oraz doku-
mentów potwierdzaj¹cych posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych
od osób wykonuj¹cych niektóre czynnoœci zwi¹zane z dokumentacj¹ oso-
bow¹ i p³acow¹ pracodawców (Dz. U. nr 68 poz. 596).



w roku 1991 otwarto Wydzia³ Komunikacji [15].
W ramach tego wydzia³u prowadzone s¹ studia z za-
kresu dokumentacji, bibliotekoznawstwa i archiwisty-
ki. G³ówn¹ przes³ank¹ w³¹czenia archiwistyki do Wy-
dzia³u Komunikacji by³a chêæ zintegrowania archiwis-
tyki z naukami informacyjnymi i komunikacyjnymi.
Stanowisko to zosta³o podyktowane tym, ¿e archiwa
obok takich instytucji jak biblioteki, muzea, jak te¿
œrodki masowego przekazu kszta³tuj¹ spo³eczn¹ infra-
strukturê informacyjn¹. Archiwa to nie tylko instytu-
cje pamiêci historycznej, ale tak¿e archiwa urzêdów
i organizacji spo³ecznych, w których niezbêdne s¹
kompetencje informacyjne, wiedza historyczna i zna-
jomoœæ jêzyków obcych. Klasyfikacje UNESCO
i ISCED zaliczaj¹ archiwistykê do nauk komunikacyj-
nych i informacyjnych. Absolwenci Wydzia³u Komu-
nikacji pracuj¹ w instytucjach nauki, kultury, dzie-
dzictwa czy zarz¹dzania. Przysz³ym rynkiem pracy dla
absolwentów archiwistyki mo¿e byæ ca³a infrastruktu-
ra administracyjna, przedsiêbiorstwa, instytucje nau-
kowe i placówki nauczania.

Dydaktyka informacji archiwalnej
na kierunku informacja naukowa

i bibliotekoznawstwo
na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach

Po przedstawieniu mo¿liwoœci jakie daj¹ studia na
kierunku archiwistyka czy zarz¹dzanie dokumentacj¹
warto tak¿e przyjrzeæ siê sylwetce absolwenta kierun-
ku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na
przyk³adzie studiów prowadzonych na Uniwersytecie
Œl¹skim w Katowicach na Wydziale Filologicznym.
Absolwent tego kierunku otrzymuje kwalifikacje i wy-
kszta³cenie umo¿liwiaj¹ce pracê w ró¿nych instytu-
cjach dzia³aj¹cych w sferze komunikacji publicznej,
kultury, edukacji, biznesu, nauki, administracji, zaj-
muj¹cych siê gromadzeniem oraz opracowywaniem
dokumentów. Do instytucji takich zaliczaj¹ siê archi-
wa pañstwowe, które stoj¹ na stra¿y dziedzictwa kul-
turalnego narodu, s³u¿¹ nauce i kulturze. Szczególnie
atrakcyjnym miejscem na podjêcie zatrudnienia przez
absolwentów kierunku informacja naukowa i bibliote-
koznawstwo s¹ nowoczesne urzêdy i inne instytucje
publiczne, w których tworzy siê i przechowuje doku-
mentacjê. Wspó³czesna administracja publiczna dzia-
³a w oparciu o zasady zarz¹dzania dokumentacj¹. Ko-
nieczny jest dostêp do informacji publicznej i w³aœci-
we organizowanie wiedzy organizacji. Administracja
publiczna podlega te¿ szerokiej informatyzacji. Nowo-

czesne systemy elektronicznego zarz¹dzania doku-
mentacj¹ (EZD) zastêpuj¹ tradycyjny obieg dokumen-
tów w urzêdzie. Archiwa zak³adowe zostaj¹ prze-
kszta³cone w tzw. sk³ad chronologiczny, do którego
trafiaj¹ orygina³y dokumentów papierowych. Ka¿dy
dokument papierowy wp³ywaj¹cy do urzêdu jest ska-
nowany i funkcjonuje w EZD. Dokumentacja elektro-
niczna po pe³nym wykorzystaniu w EZD w urzêdzie
otrzymuje status historyczny i trafia do repozytoriów
dokumentacji.

Studia I stopnia na kierunku informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo koñcz¹ siê uzyskaniem dyplomu
licencjata z zakresu informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa. Program studiów obejmuje przedmioty
treœci podstawowych takie jak: komunikacja spo³ecz-
na, systemy komunikowania w nauce, metody badaw-
cze nauk humanistycznych, naukoznawstwo, podsta-
wy wiedzy o prawie i ochrona w³asnoœci intelektual-
nej, statystyka, podstawy zarz¹dzania, teoria i historia
kultury, dzieje piœmiennictwa polskiego, dzieje litera-
tury powszechnej, czytelnictwo, nauka o ksi¹¿ce, bib-
liotece i informacji. Treœci kierunkowe z kolei sk³adaj¹
siê z takich przedmiotów jak: historia ksi¹¿ki, historia
bibliotek, zagadnienia wydawnicze i ksiêgarskie, bib-
liografia i inne Ÿród³a informacji, organizacja i metody
dzia³alnoœci informacyjnej, podstawy bibliotekarstwa.
Studia II stopnia obejmuj¹ szereg treœci specjalistycz-
nych, spoœród których najistotniejsze do pracy w ar-
chiwach s¹ zagadnienia kszta³towania spo³eczeñstwa
informacji i wiedzy, zarz¹dzanie wiedz¹, rozwój infra-
struktury informacyjno-komunikacyjnej, zarz¹dzanie
i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyj-
nej (istota oraz typy organizacji), problemy prawne
w dzia³alnoœci informacyjnej, u¿ytkownicy informacji
jak równie¿ dziedzictwo kulturowe w archiwach, bib-
liotekach i muzeach. Studia II stopnia umo¿liwiaj¹
uzyskanie tytu³u magistra informacji naukowej i bib-
liotekoznawstwa. W Instytucie Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej prowadzonych jest 6 specjaliza-
cji: bibliotekarstwo wspó³czesne, kultura i edytorstwo
ksi¹¿ki, organizacja i zarz¹dzanie informacj¹, infor-
macja i komunikacja w Unii Europejskiej, kultura me-
dialna w bibliotekach szkolnych, ochrona i konserwa-
cja zbiorów bibliotecznych. Informacja archiwalna jest
przedmiotem specjalizacji z zakresu informacji i ko-
munikacji w Unii Europejskiej.

Informacja naukowa, która jest jednym z wa¿niej-
szych nurtów nauczania na kierunku informacja nau-
kowa i bibliotekoznawstwo pozwala poznaæ zorganizo-
wan¹ dzia³alnoœæ skierowan¹ na osi¹gniêcia nauki,
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techniki i innych dziedzin ¿ycia spo³ecznego. Przed-
mioty kszta³cenia w obrêbie tej nauki obejmuj¹ orga-
nizacjê i metody dzia³alnoœci informacyjnej, spo³e-
czeñstwo informacji i wiedzy, systemy informacyjne,
infrastrukturê informacyjn¹ pañstwa, u¿ytkowników
informacji. Najistotniejszym przedmiotem dla
kszta³cenia przysz³ych pracowników archiwów jest in-
formacja archiwalna. W ramach tego przedmiotu stu-
denci poznaj¹ strukturê organizacyjno-funkcjonaln¹
systemu informacji archiwalnej. System ten ukszta³to-
wa³ siê w latach 70-tych XX w. jako system specjalis-
tyczny. Doskonalenie dzia³alnoœci informacyjnej ar-
chiwów doprowadzi³o do powstania systemu informa-
cji archiwalnej. Podwaliny pod utworzenie tego syste-
mu da³a przede wszystkim ukszta³towana sieæ archi-
walna, czyli rozmieszczone na terytorium Polski pla-
cówki archiwalne. Wykorzystywano równie¿ pewne
osi¹gniêcia teorii informacji naukowej, gdy¿ archiwa
wesz³y do pañstwowej sieci oœrodków informacji.
Dzia³alnoœæ ta mia³a charakter wysoce sformalizowa-
ny i sterowany centralnie. W praktyce stopieñ wyko-
rzystania przez archiwa narzêdzi i metod informacji
naukowej wykazywa³ ró¿ne natê¿enie w zale¿noœci od
œrodków finansowych oraz zaplecza organizacyj-
no-technicznego. Mo¿na przyj¹æ, ¿e rozwój informacji
wyznacza polityka informacyjna danego kraju2. W tym
kontekœcie trzeba postrzegaæ rozwój narzêdzi informa-
cyjnych w archiwistyce, uwarunkowany postêpuj¹c¹
technologi¹ informacyjn¹. Obecny etap rozwoju tech-
nologii ma szczególny wp³yw na informacjê archiwal-
n¹, gdy¿ otwiera nowe mo¿liwoœci dla archiwizacji
materia³ów w formie elektronicznej. W ramach przed-
miotu informacja archiwalna omawiana jest organiza-
cja zasobów archiwalnych, która jest ukszta³towana na
mocy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym za-
sobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2002, nr 171,
poz. 1396). Studenci maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê
ze struktur¹ organizacyjno-funkcjonaln¹ informacji
archiwalnej i dokonuj¹ analizy porównawczej syste-
mów informacyjno-wyszukiwawczych ze szczególnym
uwzglêdnieniem systemu informacji archiwalnej.
Omawiane s¹ przy tym takie elementy systemu infor-
macji archiwalnej jak: zasób informacyjny archiwów,
organizacja nadzoru nad narastaj¹cym zasobem,

pomoce i narzêdzia informacyjne stosowane w syste-
mie informacji archiwalnej. Jerzy Ratajewski wskaza³
uwagê na fakt, ¿e najwa¿niejszymi elementami i czyn-
nikami sprawczymi w komunikacji naukowej i dzia-
³alnoœci informacyjnej s¹ ludzie: twórcy informacji
naukowych, poœrednicy w jej przekazywaniu i rozpo-
wszechnianiu oraz odbiorcy [10, s. 94]. Omawiaj¹c in-
formacjê archiwaln¹ w Polsce, równie¿ nie pominiêto
zachowañ spo³ecznych warunkuj¹cych funkcjonowa-
nie tego systemu. Na zajêciach z zakresu informacji ar-
chiwalnej badane s¹ dzia³ania u¿ytkowników w syste-
mie informacji archiwalnej oraz rola archiwistów
w komunikacji naukowej, zachodz¹cej w szczególnoœ-
ci przy udostêpnianiu materia³ów archiwalnych.

Przedmiot informacja archiwalna ma charakter in-
terdyscyplinarny, omawia zagadnienia wchodz¹ce w
zakres nauki o informacji oraz archiwistyki. Archiwiœ-
ci stosuj¹ w swych badaniach metody obserwacji dla
uchwycenia zachodz¹cych zmian, jeœli chodzi o kan-
celariê, jej kompetencje, zmiany i rolê w zak³adzie
pracy [8, s. 83]. Praca administracyjna wymaga ci¹g³e-
go tworzenia nowych narzêdzi i metod dzia³ania przy
wytwarzaniu ró¿nego rodzaju dokumentów. Zagadnie-
nia poruszane w ramach tego przedmiotu maj¹ za za-
danie przygotowaæ studentów do przysz³ej pracy
zw³aszcza z dokumentacj¹ bie¿¹c¹, która coraz czêœ-
ciej tworzona jest w postaci elektronicznej. Do omó-
wienia tej problematyki wykorzystywanych jest wiele
Ÿróde³, w tym g³ównie obcojêzycznych. W publika-
cjach tych opisywane s¹ uwarunkowania instytucjo-
nalne i organizacyjne oraz prawne, w jakich wprowa-
dzono do powszechnego u¿ytku dokument elektro-
niczny. Kolejne zajêcia s³u¿¹ omówieniu zagadnieñ za-
rz¹dzania dokumentacj¹ elektroniczn¹ w perspekty-
wie miêdzynarodowej. Wykorzystywana jest w tym
celu norma ISO 15489, zalecenia Unii Europejskiej –
Moreq oraz szereg dokumentów wprowadzaj¹cych
metadane dla archiwizacji dokumentów elektronicz-
nych. Odrêbne zajêcia poœwiêcone s¹ problematyce
klasyfikacji dokumentów elektronicznych. Wydaje
siê, ¿e tak zarysowany program dla studentów specja-
lizacji informacja i komunikacja w Unii Europejskiej
jest dobrym uzupe³nieniem podstawowych œcie¿ek
nauczania na kierunku informacja naukowa i bibliote-
koznawstwo. Warsztat naukowo-dydaktyczny studen-
ta informacji naukowej zostaje wzbogacony o przys-
têpne i w³aœciwe narzêdzia dla jego przysz³ej pracy za-
wodowej w bibliotekach, archiwach i innych instytu-
cjach, które mog¹ byæ odpowiedzialne za d³ugotrwa³e
przechowywanie dokumentów, zw³aszcza tych w pos-
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micznych i ogólnorozwojowych danego kraju oraz postêpu technicznego
w dziedzinie informacji zob. [3].



taci elektronicznej. Absolwent tego kierunku powinien
posiadaæ pe³ny zakres wiedzy na temat przekazów in-
formacyjnych, ich form, sposobów tworzenia, przeka-
zywania i typologii stosowanej w procesach komuni-
kacji. Istotna jest tak¿e strona prawna ochrony doku-
mentu, spraw zwi¹zanych z jego wiarygodnoœci¹ i
funkcjonalnoœci¹ w œrodowisku elektronicznym.

Informacja archiwalna rozwija siê niezwykle dyna-
micznie, w kontekœcie rozwoju technologii informacyj-
nych. Rozwi¹zania przyjête na pocz¹tkowym etapie
¿ycia dokumentu stanowiæ bêd¹ podstawê dla przysz-
³ej archiwizacji a nastêpnie kszta³towaæ bêd¹ nowo-
czesny system informacji archiwalnej. Informacja
naukowa obejmuje tak¿e badania historyczne. Ten
specyficzny obszar badawczy wymaga pracy nad Ÿród-
³ami archiwalnymi. Niejednokrotnie Ÿród³a tego typu
s¹ trudne do odnalezienia i zinterpretowania. Rola
dobrze opracowanej i zdefiniowanej informacji archi-
walnej polega na u³atwieniu dostêpu do materia³ów
archiwalnych. Narzêdzia informacyjne pe³ni¹ funkcje
informacyjne i wyszukiwawcze, u³atwiaj¹ wyszukiwa-
nie informacji, st¹d te¿ rol¹ pracownika informacji jest
przyjêcie odpowiednich narzêdzi dla archiwizacji tego
typu dokumentów.

Oferta szkolnictwa na kierunku informacja nauko-
wa i bibliotekoznawstwo powinna ulegaæ przekszta³-
ceniom wynikaj¹cym z najnowszych osi¹gniêæ nauki,
jak te¿ uwzglêdniaæ potrzeby praktyki rynku pracy.
Zawód archiwisty jest zawodem przysz³oœci. Utrzyma-
nie wysokiego poziomu dydaktycznego na kierunku
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo wymaga
elastycznej, ciekawej, atrakcyjnej i innowacyjnej oferty
nauczania o charakterze interdyscyplinarnym.
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Wprowadzenie

Dotychczasowe operacje funkcjonowania szkolnic-
twa wy¿szego, badañ naukowych, ró¿nych sfer pro-
dukcji i szeroko rozumianej kultury w krajach ma-
j¹cych ró¿ny sta¿ w Unii Europejskiej zachêci³y do
podjêcia inicjatyw, których celem jest u³atwienie ab-
solwentom szkó³ wy¿szych funkcjonowanie na rynku
ogólnoeuropejskim i œwiatowym oraz dostosowanie
profili kszta³cenia do potrzeb pracodawców. Nowy wy-
miar tym dzia³aniom da³a inicjatywa Komisji Europej-
skiej, wyra¿ona w Deklaracji Boloñskiej, podpisanej
w dniu 15 czerwca 1999 r. w Bolonii. Dzia³ania uru-
chomione t¹ Deklaracj¹ mia³y na celu utworzenie do
2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿sze-
go. Cele zawarte w Deklaracji Boloñskiej zosta³y po-
twierdzone i rozszerzone w Komunikacie Praskim
z 19 maja 2001 r. Postulaty Deklaracji i Komunikatu
s¹ nastêpuj¹ce: 1) wprowadzenie przejrzystego i po-
równywalnego systemu stopni i dyplomów, nadawa-
nych przez szko³y wy¿sze, 2) wprowadzanie studiów
dwustopniowych (licencjat + magisterium), 3) wpro-
wadzenie punktowego rozliczania wyników studiów
(European Credit Transfers System = ECTS), 4) usu-
wanie przeszkód ograniczaj¹cych mobilnoœæ studen-
tów i wyk³adowców; 5) wspó³dzia³anie w zakresie oce-
ny i poprawy jakoœci kszta³cenia, 6) propagowanie
problematyki europejskiej w kszta³ceniu, 7) rozwój
kszta³cenia ustawicznego, 8) wspó³dzia³anie studen-
tów i uniwersytetów w realizacji Deklaracji Boloñ-
skiej, 9) propagowanie atrakcyjnoœci Europejskiego
Obszar Szkolnictwa Wy¿szego poza Europ¹ [5, s.
63-64]. Realizatorem Deklaracji maj¹ byæ uniwersyte-
ty i organizacje grupuj¹ce ró¿ne typy szkó³ wy¿szych.
Deklaracja uruchomi³a ca³¹ sieæ dzia³añ o charakterze
ogólnym, jak te¿ inicjatyw poszczególnych dyscyplin
naukowych. Przyk³adowo szko³y wy¿sze kszta³c¹ce
geodetów w Polsce rozpoczê³y intensywnie dyskusje
i podjê³y kroki w kierunku przebudowy programów
nauczania.

Kszta³cenie na wszystkich poziomach oraz w ró¿-
nych formach i zakresach staje siê obecnie strategi¹
rozwoju, w którym wiedza jest podstaw¹ zwiêkszania
aktywnoœci gospodarczej. Kszta³cenie jest równie¿
g³ównym elementem niezawodnego wdra¿ania no-
wych technologii w zarz¹dzaniu, organizacji, projekto-
waniu i us³ugach publicznych. W okresie, gdy infor-
macja staje siê coraz bardziej znacz¹cym zasobem
(poza zasobami materialnymi, naturalnymi, finanso-
wymi i ludzkimi), szczególne znaczenie maj¹ umiejêt-
noœci sprawnego pozyskiwania, przetwarzania i udos-
têpniania informacji. Olbrzymie postêpy w technolo-
giach informatycznych i teleinformatycznych, i rów-
nie¿ ich popularyzacja i ³atwoœæ dostêpu powinny wy-
muszaæ ci¹g³y rozwój nowych metod kszta³cenia, jak
równie¿ rozwój i dostosowanie istniej¹cych progra-
mów nauczania do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci.
Niezbêdne s¹, zatem nowoczesne programy kszta³ce-
nia w zakresie nowych technologii informatycznych
i telekomunikacyjnych, nie tylko w kszta³ceniu po-
wszechnym, ale równie¿ dedykowanym dla osób, któ-
re mo¿liwoœci kszta³cenia w tym zakresie dotychczas
nie mia³y. Dotyczy to równie¿ wczeœniejszych absol-
wentów szkó³ œrednich i wy¿szych nieuczestnicz¹cych
aktywnie w procesie kszta³cenia ustawicznego.

Geoinformacja, okreœlana m.in. mianem informa-
cja geograficzna, informacja przestrzenna, informacja
o terenie1, to informacja uzyskiwana w drodze inter-
pretacji danych geoprzestrzennych, dotycz¹cych
obiektów przestrzennych powi¹zanych z powierzchni¹
Ziemi [14]. Termin ten w ostatnich latach jest czêsto
u¿ywany, jeœli rozpatrywana problematyka dotyczy
systemów informacji geograficznej (nazywanych te¿
w skrócie GIS, od ang. Geographical Information Sys-
tems lub systemami informacji przestrzennej, w skró-
cie SIP). W najszerszym znaczeniu geoinformacja jest
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okreœlana jako nauka redefiniuj¹ca i rozwijaj¹ca do-
tychczasowe, uznane i przyjête koncepcje, teorie i po-
gl¹dy nauk geograficznych w kategoriach informatycz-
nych [39, s. 17].

Zatem przez kszta³cenie w zakresie geoinformacji,
nale¿y rozumieæ tak¿e kszta³cenie w zakresie syste-
mów informacji przestrzennej, a tym samym w zakre-
sie wielu dyscyplin2, bowiem „SIP s¹ dziedzin¹ wielo-
dyscyplinow¹. Potrzebna jest tu wiedza z zakresu kar-
tografii, informatyki, telekomunikacji, zagospodaro-
wania przestrzennego, geografii, teledetekcji, fotogra-
metrii, baz danych, zarz¹dzania oraz z dziedzin, dla
których projektuje siê systemy i którym to dziedzinom
one s³u¿¹” [5, s. 10]. Dziedziny wiedzy, takie jak m.in.:
geodezja, kartografia, teledetekcja, fotogrametria, sys-
temy informacji geograficznej (GIS) oraz globalne sys-
temy okreœlania pozycji (GPS) okreœla siê wspólnym
terminem – geomatyka. Czyli geomatyka, rozumiana
jako wiedza o istocie, charakterze i funkcjach geoin-
formacji, a tak¿e o sposobach i œrodkach gromadzenia,
przekazywania, przetwarzania i udostêpniania tej in-
formacji w formie danych przestrzennych [2], równie¿
jest przedmiotem rozwa¿añ w zakresie kszta³cenia
geoinformacyjnego.

Problematyka kszta³cenia geoinformacyjnego
w szko³ach wy¿szych by³a w Polsce przedmiotem XIV
Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Prze-
strzennej (PTIP) w 2004 r. [29; 30], a tak¿e XIX Kon-
ferencji PTIP w 2009 r. [31], podczas której dyskuto-
wano m.in. na temat koncepcji kierunku studiów
w dziedzinie geoinformacji [15; 16; 32].

W raporcie z badañ „Stan obecny i koncepcja
kszta³cenia w zakresie Systemów Informacji Prze-
strzennej”, opublikowanym w czerwcu 2005 r., Stani-
s³aw Bia³ousz podkreœli³, i¿ „nie ma dotychczas w Pol-
sce kierunku studiów systemy informacji przestrzen-
nej. W nielicznych szko³ach wy¿szych istniej¹ na kie-
runku geodezja i kartografia specjalnoœci zwi¹zane
z SIP (maj¹ce ró¿ne nazwy) oraz tzw. œcie¿ki dyplomo-
wania” [5, s. 10].

Celem artyku³u jest zestawienie publicznych
oœrodków akademickich w Polsce kszta³c¹cych

w dziedzinie geoinformacji oraz okreœlenie kierunku
i poziomu kszta³cenia [12, s. 143-147; 13]:
— kierunek: geodezja i kartografia, geografia, geolo-

gia, górnictwo i geologia, gospodarka przestrzenna,
leœnictwo, informatyka,

— poziom: studia stacjonarne (dzienne) i niestacjo-
narne (zaoczne) – licencjackie lub in¿ynierskie
(studia pierwszego stopnia), uzupe³niaj¹ce magi-
sterskie (studia drugiego stopnia), doktorskie (stu-
dia trzeciego stopnia) i podyplomowe.

Rozwój geoinformacji w Polsce a kszta³cenie

Rozpatruj¹c rozwój geoinformacji w Polsce, mo¿na
w zasadzie mówiæ o ostatnich 20 latach. Od koñca lat
90. nast¹pi³o wzglêdne upowszechnienie zasobów da-
nych i pojawienie siê wielu instytucji pos³uguj¹cych
siê nimi, a tak¿e tworz¹cych w³asne zasoby i prowa-
dz¹cych ich dystrybucjê. Wprowadzono GIS do edu-
kacji w szko³ach wy¿szych.

Obecnie GIS zaczyna stawaæ siê narzêdziem pracy
niezbêdnym dla coraz szerszego grona dyscyplin. Pos-
têp w kierunku spo³eczeñstwa informacyjnego i inno-
wacyjnej gospodarki wymaga jednak znacz¹cych na-
k³adów na infrastrukturê i kszta³cenie oraz dalszych
intensywnych dzia³añ organizacyjnych. Na pewne po-
zytywne zmiany mo¿na liczyæ choæby z racji zwiêksza-
nia siê liczby absolwentów szkó³ wy¿szych posiada-
j¹cych podstawow¹ wiedzê informatyczn¹, w tym
GIS-ow¹ (np. z kierunków przyrodniczych, geodezyj-
nych czy planistyczno-architektonicznych) [9]. ¯eby
jednak wszystkie te dzia³ania mia³y jakiekolwiek zna-
czenie praktyczne, trzeba bardziej przy³o¿yæ siê do
kszta³cenia przysz³ych twórców i u¿ytkowników
GIS-u. Konieczne jest szerokie rozwiniêcie edukacji
geoinformacyjnej (geoinformatycznej, geomatycznej)
w szkolnictwie wy¿szym, na poziomie studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych (licencjackich, in¿ynier-
skich, magisterskich), studiów doktoranckich i podyp-
lomowych.

Oœrodki kszta³cenia akademickiego

Poszczególne uczelnie w ró¿nym czasie wprowa-
dza³y GIS do swoich programów nauczania. Najwczeœ-
niej Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloñ-
ski w Krakowie uczyni³y to na studiach geograficznych
w roku akademickim 1992/1993 [36], Szko³a G³ów-
na Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1992 r.
[25], Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej w Krakowie
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w 1995/96 [35], a Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej
w Poznaniu w 1997/98 [34]. Przedmioty formu³owa-
ne najczêœciej: systemy informacji przestrzennej, geo-
informatyka, geomatyka i geoinformacja pojawiaj¹ siê
w ostatnim czasie niemal na wszystkich wydzia³ach,
ogólnie mówi¹c nauk o Ziemi. Realizowane na po-
szczególnych uczelniach specjalnoœci, przedmioty
i studia podyplomowe dotycz¹ce geoinformacji by³y
modyfikowane w ci¹gu ostatnich lat. Poni¿sze alfabe-
tyczne zestawienie szkó³ wy¿szych (stan na 10 lipca
2010 r.) jest rezultatem analizy stron internetowych
publicznych uczelni, ich programów nauczania i aktu-
alnego piœmiennictwa w zakresie kszta³cenia w dzie-
dzinie geoinformacji. Zestawiono specjalnoœci i przed-
mioty, które w nazwie zawieraj¹ terminy: geoinforma-
cja, geoinformatyka, geomatyka, systemy informacji
przestrzennej (geograficznej, o terenie). Przyk³adami
publicznych uczelni, na których kszta³ci siê w zakresie
geoinformacji s¹:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wy-
dzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska3 [11]:
— studia stacjonarne drugiego stopnia – kierunek

geodezja i kartografia, specjalnoœæ geoinformatyka,
specjalnoœæ geoinformacja i geodezja górnicza,

— studia podyplomowe – Systemy informacji geogra-
ficznej4.
Politechnika Gdañska, Wdzia³ Elektroniki, Tele-

komunikacji i Informatyki, kierunek informatyka5

[33]:
— studia stacjonarne pierwszego stopnia – strumieñ

aplikacje, przedmiot systemy informacji prze-
strzennej; profil dyplomowania systemy geoinfor-
matyczne,

— studia stacjonarne drugiego stopnia – specjalnoœæ
systemy geoinformatyczne.
Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji

i Kartografii6:
— studia niestacjonarne pierwszego stopnia – kieru-

nek geodezja i kartografia, specjalnoœæ geodezja
i systemy informacji przestrzennej,

— studia stacjonarne drugiego stopnia – kierunek
geodezja i kartografia, specjalnoœæ kartografia i sys-
temy informacji geograficznej oraz specjalnoœæ sys-
temy informacji przestrzennej,

— studia niestacjonarne drugiego stopnia – kierunek
geodezja i kartografia, specjalnoœæ kataster i SIP,

— studia podyplomowe – Systemy informacji prze-
strzennej.
Politechnika Wroc³awska, Wydzia³ Geoin¿ynie-

rii, Górnictwa i Geologii7 [6; 7]:

— studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stop-
nia – kierunek górnictwo i geodezja, specjalnoœæ
geoinformatyka,

— studia podyplomowe – Systemy informacji geogra-
ficznej (organizowane przez Wydzia³ Geoin¿ynierii,
Górnictwa i Geologii oraz Centrum Kszta³cenia Us-
tawicznego Politechniki Wroc³awskiej)8.
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w

Warszawie:
Wydzia³ Leœny9 [26; 27; 28]:

— studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
stopnia – przedmiot systemy informacji przestrzen-
nej,

— studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stop-
nia – przedmiot geomatyka w leœnictwie.
Miêdzywydzia³owe Studium Gospodarki Prze-

strzennej10:
— kierunek gospodarka przestrzenna – przedmiot

geograficzne systemy informacji przestrzennej.
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologicznych, kieru-
nek geografia11:
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3 Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska. Geodezja i kartogra-
fia. Tryb dostêpu: http://www.geod.agh.edu.pl/portal/index.php/strony/
r_sta_gik [dostêp 10 lipca 2010].
4 Systemy informacji geograficznej. Tryb dostêpu: www.agh.edu.pl/pl/stu-
dia/studia-podyplomowe/systemy-informacji-geograficznej.html [dostêp
10 lipca 2010].
5 Politechnika Gdañska. Pakiet informacyjny ECTS. Wdzia³ Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki. Tryb dostêpu: www.eti.pg.gda.pl/ects/
2009/Pakiet_ECTS_2009_krotki.pdf [dostêp 10 lipca 2010].
6 Wydzia³ Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja
i Kartografia. Tryb dostêpu: www.gik.pw.edu.pl/dindex.php?dzial=dydak-
tyka&strona=dyd_kierunek_gik [dostêp 10 lipca 2010].
7 Wydzia³ Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii. Tryb dostêpu: www.wggg.
pwr.wroc.pl/kierunki_studiow,61.dhtml [dostêp 10 lipca 2010].
8 Politechnika Wroc³awska. Centrum kszta³cenia Ustawicznego. Tryb dos-
têpu: www.cku.pwr.wroc.pl/159468,171.dhtml?s=722631 [dostêp 10 lip-
ca 2010].
9 Wydzia³ Leœny. Studia stacjonarne. Tryb dostêpu: http://w1.cem.
sggw.pl/studia/studia-stacjonarne [dostêp 10 lipca 2010].
10 Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gospodarka
przestrzenna [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu: www.sggw.pl/stu-
dia/i-stopnia/stacjonarne/gospodarka-przestrzenna/ [dostêp 10 lipca
2010].
11 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Portal kandydata. Alfabetyczny
spis kierunków studiów [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu:
https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Lista/Indeks/Wszyst-
kie/Wszystkie [dostêp 10 lipca 2010].



— studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia –
specjalnoœæ geoinformacja.
Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, Wydzia³

Biologii i Nauk o Ziemi12:
— studia stacjonarne drugiego stopnia – kierunek

geografia, specjalnoœæ systemy informacji geogra-
ficznej,

— studia podyplomowe Systemy Informacji Geogra-
ficznej (dwuletnie) – Uniwersytet Jagielloñski, we
wspó³pracy z Paris Lodron Universität w Salzburgu
(Austria) w ramach miêdzynarodowej sieci UNI-
GIS (jest to sieæ 15 uniwersytetów z ca³ego œwiata
za³o¿ona w 1990 roku w celu kszta³cenia z zakresu
GIS metod¹ nauki na odleg³oœæ)13 [36].
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lub-

linie, Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geo-
grafia14:
— studia stacjonarne drugiego stopnia – specjalnoœæ

kartografia i geoinformacja.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydzia³

Leœny, kierunek leœnictwo15:
— studia stacjonarne drugiego stopnia – specjalnoœæ

gospodarka leœna: przedmiot fotogrametria i SIP,
SIP w urz¹dzaniu lasu; specjalnoœæ ochrona œrodo-
wiska leœnego: przedmiot fotogrametria i SIP,

— studia niestacjonarne drugiego stopnia – przed-
miot fotogrametria i SIP.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Wy-

dzia³ In¿ynierii Kszta³towania Œrodowiska i Geode-
zji16:
— studia stacjonarne drugiego stopnia – kierunek

geodezja i kartografia, specjalnoœæ geoinformatyka,
— studia podyplomowe – Systemy informacji o tere-

nie i pomiary GPS,
— studia podyplomowe – Geoinformacja dla admini-

stracji geodezyjnej i kartograficznej.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie17:
Wydzia³ Leœny, kierunek leœnictwo:

— studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia –
przedmiot geomatyka w leœnictwie.
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska i Geodezji, kieru-

nek geodezja i kartografia:
— studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia –

przedmiot systemy informacji o terenie.
Uniwersytet Œl¹ski:
Wydzia³ Nauk o Ziemi, kierunek geografia18:

— studia stacjonarne pierwszego stopnia – przedmiot
geograficzne systemy informacyjne,

— studia stacjonarne drugiego stopnia – specjalnoœæ
kszta³towanie i ochrona œrodowiska, przedmiot

zastosowanie GIS w badaniach œrodowiska; spe-
cjalnoœæ geo-ekoturystyka, przedmiot informatyka
i GIS w turyzmie i rekreacji.
Wydzia³ Informatyki i Nauki o Materia³ach, kieru-

nek informatyka19:
— studia stacjonarne pierwszego stopnia – specjaliza-

cja informatyka w gospodarce i zarz¹dzaniu,
przedmiot teoretyczne podstawy GIS, systemy in-
formacji przestrzennej w praktyce,

— studia stacjonarne drugiego stopnia – specjalizacja
geoinformatyka, przedmioty teoretyczne podstawy
geoinformatyki, systemy geoinformatyczne, tech-
nologie geoinformatyczne, prawne aspekty geoin-
formatyki, zastosowanie GIS.
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olszty-

nie, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej20:
— studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego

stopnia – kierunek geodezja i kartografia, specjal-
noœæ geodezja i geoinformatyka,

— studia podyplomowe – Metody satelitarnego pozy-
cjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS.
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log/rok_rekrutacji/10/typ/3s [dostêp 10 lipca 2010].
13 Studia podyplomowe. Systemy informacji geograficznej UNIGIS
[dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu: http://www.unigis.uj.edu.pl/
[dostêp 10 lipca 2010].
14 Oferta edukacyjna. Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
[dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu: http://www.umcs.lublin.pl/artic-
les.php?acid=17&mid=2&mref=15 [dostêp 10 lipca 2010].
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Informacji Publicznej [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu:
http://bip.up.poznan.pl/?page=2.0.0 [dostêp 10 lipca 2010]; Katedra
Urz¹dzania Lasu. Dydaktyka [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu:
www.up.poznan.pl/kul/dydaktyk.html [dostêp 10 lipca 2010].
16 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu. O studiach [dokument
elektroniczny]. Tryb dostêpu: www2.up.wroc.pl/studia/261/o_stu-
diach.html [dostêp 10 lipca 2010].
17 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Studia [dokument elektroniczny].
Tryb dostêpu: http://ur.krakow.pl/ [dostêp 10 lipca 2010].
18 Uniwersytet Œl¹ski. Wydzia³ Nauk o Ziemi. Katalog informacyjny ECTS.
Geografia [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu: www.wnoz.us.edu.pl/
download/ects_geografia_09_10.pdf [dostêp 10 lipca 2010].
19 Wydzia³ Informatyki i Nauki o Materia³ach. Studia [dokument
elektroniczny]. Tryb dostêpu: www.wiinom.us.edu.pl/index.php/stu-
dia/stacjonarne [dostêp 10 lipca 2010].
20 Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie. Kszta³cenie [dokument
elektroniczny]. Tryb dostêpu: www.uwm.edu.pl/artykul/185/kierun-
ki-i-specjalnosci.html [dostêp 10 lipca 2010].



Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Geografii i
Studiów Regionalnych21:
— studia stacjonarne i pierwszego stopnia – kierunek

gospodarka przestrzenna, przedmiot systemy in-
formacji przestrzennej,

— studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stop-
nia – kierunek geografia, specjalnoœæ geoinforma-
tyka,

— studia stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie –
kierunek geografia, specjalnoœæ geoinformacja
i kartografia.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,

Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Geodezji22:
— studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego

stopnia – kierunek geodezja i kartografia, specjal-
noœæ geoinformatyka, specjalnoœæ pomiary geode-
zyjne i systemy informacji terenowej,

— studia podyplomowe – GIS, fotogrametria i telede-
tekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i
ochronie œrodowiska23.

Podsumowanie

Polskie uwarunkowania i doœwiadczenia odnoœnie
kszta³cenia w zakresie geomatyki znalaz³y swoje odbi-
cie w licznych publikacjach [np. 1; 3; 4; 8; 10; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 37; 38]. Analiza polskiego piœ-
miennictwa, które od niemal dwudziestu lat systema-
tycznie porusza zagadnienia dotycz¹ce kszta³cenia
w zakresie geoinformacji oraz przeprowadzona anali-
za oœrodków kszta³c¹cych w dziedzinie geoinformacji
wskazuje na sta³y wzrost zarówno oœrodków jak i piœ-
miennictwa w tym zakresie.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e nadal nie ma w Polsce pe³ne-
go zakresu kszta³cenia w zakresie SIP, obejmuj¹cego
podstawy teoretyczne, metody projektowania, realiza-
cji i funkcjonowania systemów, metody analiz prze-
strzennych i wytwarzania informacji dla decydentów,

metody wspó³dzia³ania SIP z innymi systemami infor-
macyjnymi, metody upowszechniania danych i infor-
macji, aspekty prawne dostêpu do danych i informa-
cji, aspekty europejskie informacji geograficznej [5, s.
10-11]. Jednak¿e podjêta inicjatywa utworzenia kie-
runku studiów w dziedzinie geoinformacji [32] zosta³a
uznana za wa¿n¹, a przekazane o projekcie opinie
œwiadcz¹ o aktualnoœci podjêtej inicjatywy [15].

O tym jak istotn¹ rolê odgrywa geoinformacja na
uczelniach wy¿szych mo¿e œwiadczyæ te¿ fakt ich
uczestnictwa w GIS Day, coraz aktywniejszy z roku
na rok. GIS Day to coroczne œwiêto u¿ytkowników
systemów informacji geograficznej, którego celem
jest uœwiadomienie spo³eczeñstwu znaczenia tych
systemów na polu nauki, technologii informacyjnej,
dzia³añ administracyjno-spo³ecznych i gospodar-
czych. W tym dniu na ca³ym œwiecie profesjonaliœci
wprowadzaj¹ m³odzie¿ i osoby zainteresowane w
tajniki GIS-u oraz wskazuj¹ jak i gdzie mo¿na czer-
paæ nieograniczone korzyœci z nowej dziedziny nauk
geograficznych. Corocznie dla uczniów szkó³ œred-
nich i studentów odbywaj¹ siê sesje referatowe oraz
pokazy komputerowe.

We wnioskach z warsztatów XIV Konferencji Pol-
skiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej Konrad
Eckes, przewodnicz¹cy Komisji Edukacji Geomatycz-
nej podkreœli³, i¿ „Kszta³cenie geoinformacyjne jest
najbardziej rozbudowane w szkolnictwie wy¿szym.
Mówi siê jednak tak¿e o pilnej koniecznoœci zmoder-
nizowania pod k¹tem geomatyki programów naucza-
nia dla œrednich szkó³ zawodowych. Wiele jest do zro-
bienia w liceach ogólnokszta³c¹cych i gimnazjach,
a nawet szko³ach podstawowych. Coraz czêœciej poja-
wiaj¹ siê te¿ postulaty kszta³cenia ustawicznego w tym
zakresie. Okazuje siê, ¿e edukacja geomatyczna nie da
siê zamkn¹æ na jakimœ okreœlonym poziomie naucza-
nia. Na œrodowisku geomatyków, od lat zwi¹zanym
z geoinformacj¹ i œwiadomym jej wagi, spoczywa od-
powiedzialnoœæ za przygotowanie spo³eczeñstwa do
¿ycia w e-œwiecie”. S³owa te s¹ nadal aktualne, gdy¿
postêp w nauce wymaga ustawicznego kszta³cenia na
wszystkich poziomach kszta³cenia.
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Rynek us³ug e-learningowych w Polsce
Analiza zawartoœci wybranych witryn internetowych

W artykule omówiono us³ugi zwi¹zane z e-learningiem dostêpne w Polsce i na œwiecie,
m.in. outsourcing platform LMS i udostêpniania e-kursów, tworzenie kursów na zamó-
wienie, obs³uga procesów szkoleniowych – telementorstwo, teletutoring, hosting platfor-
my szkoleniowej i kursów. Wymieniono standardy systemów e-learningowych, do któ-
rych nale¿¹ systemy: LMS, LCMS, LCS. Zaprezentowano us³ugi realizowane z wykorzys-
taniem e-learningu – wirtualne studia, targi internetowe, gry strategiczne pe³ni¹ce rolê
szkoleñ, us³ugi oferowane w modelu ASP. Przedstawiono analizê zawartoœci witryn in-
ternetowych najwiêkszych firm oferuj¹cych us³ugi e-learningu oraz wybrane Ÿród³a in-
ternetowe z zakresu elektronicznej edukacji. W zakoñczeniu referatu przedstawiono kie-
runki rozwoju potrzeb, rozwi¹zañ i us³ug w zakresie e-learningu. Zwrócono uwagê na
nowe us³ugi sieciowe (webcast, web services) dostêpne dla systemów e-learningowych
oraz metody oceny jakoœci kursów elektronicznych.

Market of e-learning services in Poland. Analysis of the contents of selected

websites. The paper discusses services relating to e-learning available in Poland and all
around the world, e.g. outsourcing LMS platform and e-courses availability platform,
creating courses on commissions, operation of training processes – teletutoring, hosting of
a training platform and courses. The article also enumerates standards of e-learning sys-
tems, such as LMS, LCMS, LCS systems. It presents services rendered with the applica-
tion of e-learning – virtual studies, Internet fairs, strategic games fulfilling the role of
trainings, services offered in the ASP model. It depicts an analysis of the contents of web-
sites maintained by the largest companies offering e-learning services and selected
Internet sources from the scope of digital education. The final section of the paper pre-
sents the directions for the development of needs, solutions and services in the scope of
e-learning. Attention is paid to new network services (webcast, web services) available for
e-learning systems and methods for the quality assessment of digital courses.

Wstêp

Celem artyku³u jest omówienie dostêpnych w Pol-
sce i na œwiecie us³ug zwi¹zanych z e-learningiem. Po-
ni¿ej przedstawiono definicjê e-learningu oraz podsta-

wowe okreœlenia i zagadnienia zwi¹zane z rynkiem
us³ug.

E-learning oznacza nauczanie na odleg³oœæ z wyko-
rzystaniem technik komputerowych i Internetu, a tak-
¿e wspomaganie dydaktyki za pomoc¹ komputerów
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osobistych, CD-ROM-u i Internetu1 oraz wykorzysta-
nie technologii do tworzenia, dystrybucji i dostarcza-
nia danych, informacji, szkoleñ i wiedzy w celu pod-
niesienia efektywnoœci pracy oraz dzia³añ organiza-
cji2. Inne okreœlenia e-learningu to: experience lear-
ning – nauka przez doœwiadczenie, enterprise learning
– „nauka dla przedsiêbiorstwa” (ca³e przedsiêbior-
stwo mo¿e czerpaæ z niego profity)3. Z pojêciem e-lear-
ningu zwi¹zane s¹ takie okreœlenia jak: d-learning,
m-learning, blended-learning [14]. Terminy u¿ywane
zamiennie to: e-edukacja, komputerowe nauczanie na
odleg³oœæ, nauczanie przez Internet, nauczanie wspo-
magane komputerowo, nietradycyjne szkolenia.

Rynek us³ug okreœlany jest jako ogó³ transakcji
miêdzy us³ugodawcami a us³ugobiorcami spe³niaj¹cy-
mi istotne warunki dla realizacji wymiany co do ofero-
wanej wartoœci, komunikacji i swobody decyzji [53].
W literaturze przedmiotu wymienia siê nastêpuj¹ce
cechy rynku us³ug: sprzeda¿ œwiadczenia na rynku
(przedmiot sprzeda¿y nie ma charakteru materialne-
go), oferta sprzeda¿owa (stanowi gotowoœæ do obs³ugi
nabywcy, jej podstawê tworz¹ ludzie i czynniki mate-
rialne), przedmioty rynku (przedsiêbiorstwa i instytu-
cje œwiadcz¹ce us³ugi oraz us³ugobiorcy indywidualni
i zbiorowi), lokalny charakter œwiadczenia us³ug oraz
specyficzne czynniki równowagi rynkowej [80].

Równowaga rynku us³ug wystêpuje wówczas, gdy
suma wartoœci us³ug zaoferowanych do sprzeda¿y jest
równa sumie wartoœci us³ug, któr¹ nabywcy zamierza-

j¹ kupiæ przy danych cenach w okreœlonym miejscu
i czasie (wartoœciowe, a nie iloœciowe zrównanie wiel-
koœci poda¿y i popytu). W kszta³towaniu równowagi
us³ugi spe³niaj¹ ró¿ne funkcje: absorbuj¹ fundusze
podstawowe ludnoœci (przez sprzeda¿ us³ug zaspoka-
jaj¹cych podstawowe potrzeby), absorbuj¹ fundusze
swobodnej decyzji (przez sprzeda¿ us³ug nakierowa-
nych na zaspokojenie potrzeb ponadpodstawowych),
kreuj¹ popyt na dobra i us³ugi komplementarne [58].

Rynek us³ug e-learningowych

w Polsce i na œwiecie

Badania rynku e-learningowego w Stanach Zjedno-
czonych pozwalaj¹ na typologiê czerech etapów ko-
rzystania z e-learningu w przedsiêbiorstwach amery-
kañskich. S¹ to: rozpoczêcie, rozszerzenie, integracja
oraz nauka na ¿yczenie4. Pierwszy etap korzystania
z e-learningu charakteryzuje oszczêdnoœæ kosztów, za-
kup pojedynczego kursu oraz oprogramowania (sys-
tem LMS), uzyskanie funduszy na kosztowne inwesty-
cje, zmiana kulturowa; czas trwania: 2 lata od wdro¿e-
nia. W drugim etapie wystêpuje wzrost wykorzystania
posiadanych zasobów, zast¹pienie LMS portalem fir-
mowym, utworzenie supportu i grup wsparcia, blen-
ded learning (kursy mieszane ³¹cz¹ce szkolenia w sali
i w Internecie), wysokie, sta³e nak³ady na e-learning;
czas trwania: 2-4 lata od pierwszego wdro¿enia. Na
etapie integracji e-learning nie jest celem, ale jednym
z rutynowych narzêdzi do realizacji celów bizneso-
wych, nastêpuje wbudowanie e-learningu w inne na-
rzêdzia komunikacji wewnêtrznej i systemów za-
rz¹dzania wiedz¹ organizacji, integracja wielu ró¿no-
rodnych danych i systemów informatycznych; czas
trwania: po 4 latach. W ostatnim etapie rozwoju
e-learningu realizowana jest nauka na ¿yczenie, któr¹
charakteryzuj¹: samodzielny dobór sposobu uczenia
siê, ró¿norodnoœæ szkoleñ, rozwój ³atwych w u¿yciu
symulacji o koszcie dostêpnym dla wszystkich, dos-
têpnoœæ narzêdzi dla rapid learning umo¿liwiaj¹cych
wykorzystanie symulacji. Dojrza³oœæ e-learningu w or-
ganizacji zale¿y od rozwoju metod nawigowania i wy-
szukiwania treœci szkoleniowych, umo¿liwienia wy-
szukiwania ekspertów wed³ug ró¿nych kryteriów, per-
sonalizacji treœci; czas trwania: po 2006 r.

Wed³ug badañ serwisu The eLearning Guild prze-
prowadzonych w 2007 r. wœród 930 specjalistów zaj-
muj¹cych siê tym typem szkoleñ z 840 firm i organiza-
cji lokalnych i globalnych, a¿ 29,8% zamierza³o rozbu-
dowaæ swój system e-learningowy w ci¹gu nastêpnych
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1 E-learning. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia. [online] [dostêp: 1.07.
2009] Dostêpny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Web-
cast
2 MyNetwork Polska. O e-learningu. S³owniczek [online] [dostêp: 1.07.
2010] Dostêpny w World Wide Web: www.mynetwork.pl/informa-
cje-e-learning-slowniczek.php
3 Terminami o bardzo zbli¿onym znaczeniu s¹: open learning, flexible lear-
ning, distributed education, Just-in-time learning, lifelong learning, virtual
education. Por.: W.T. Bielecki: Za³o¿enia dla systemów e-learning. Referat
wyg³oszony na Konferencji Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, Pol-
ska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 5-6 grudnia 2001 [online] [dos-
têp: 1.07.2010] Dostêpny w World Wide Web: http://pub.myszka.org/
pub/Raporty,%20oceny,%20opinie,%20badania/e-learning.pdf
4 Badaniem objêto klientów firmy SkillSoft, jednej z firm na globalnym
rynku kursów e-learningowych (udzia³ firmy SkllSoft w ca³oœci rynku kur-
sów gotowych szacuje siê na kilkadziesi¹t procent). Uwzglêdniono kryte-
ria: motywator dzia³ania (ang. driver), sposób dzia³ania, problemy kluczo-
we, czas trwania, kogo dotyczy. Por.: J. Bersin: The four stages of learning,
Bersin Associates 2005 [online] [dostêp: 1.07.2010] Dostêpny w World
Wide Web: http://www.bersin.com/



12 miesiêcy, przy czym wiêkszoœæ tych systemów zos-
ta³a wdro¿ona w ci¹gu ostatnich 2 lat. Rozbudowê sys-
temów szkoleniowych przeprowadza siê jako inwesty-
cjê d³ugoterminow¹, nie zwracaj¹c du¿ej uwagi na
bie¿¹ce koszty (11% badanych uwa¿a, ¿e nie osi¹gnie
poziomu zysków z tych inwestycji gwarantuj¹cych
zwrot poniesionych nak³adów) (Cyt. Za [35]; Por.
[87]).

W kolejnym, 221. stronicowym raporcie, opubliko-
wanym w maju 2008 r. zamieszczono wnioski z badañ
1250 organizacji na ca³ym œwiecie. Stwierdzono m.in.,
¿e platforma Moodle wykorzystywana jest we wszyst-
kich sektorach edukacji (od ma³ych dostawców, a¿ do
du¿ych przedsiêbiorstw). Moodle spe³nia takie kryte-
ria jak: koszt, ³atwoœæ instalacji i dostosowania, mo¿li-
woœæ integracji z LCMS, czas implementacji, ³atwoœæ
u¿ytkowania, ocenê mo¿liwoœci, wsparcie dla Web 2.0
(serwisy spo³ecznoœciowe, wiki, blogi, wymiana do-
œwiadczeñ) [88].

Badania ankietowe przeprowadzone w sierpniu
i wrzeœniu 2001 r. w grupie polskich firm specjalizu-
j¹cych siê w profesjonalnej edukacji mened¿erskiej
wykaza³y, ¿e wœród oferty szkoleñ internetowych prze-
wa¿aj¹ szkolenia przygotowane na potrzeby pojedyn-
czych przedsiêbiorstw (70% respondentów), a ofertê
szkoleñ internetowych „otwartych” dostêpnych dla
pojedynczych osób z rynku posiada 45% firm e-lear-
ningowych. Zakres œwiadczonych us³ug e-learningo-
wych obejmowa³: opracowywanie zawartoœci meryto-
rycznej programów szkoleniowych bazuj¹cych na In-
ternecie lub Intranecie (48%), dobór odpowiedniej
platformy informatycznej (30%) oraz samodzielne
tworzenie platformy informatycznej do e-learningu
i administrowanie procesem wdra¿ania systemu (po
22%). Respondenci wymienili ³¹cznie 10 kompletnych
wdro¿eñ systemów e-learningowych w Polsce5.

Przeciêtna firma e-learningowa posiada³a 10 prog-
ramów w jêzyku polskim, 7 licencji zagranicznych t³u-
maczonych na jêzyk polski i blisko 80 programów za-
granicznych. Wœród platform informatycznych do
e-learningu firmy wymienia³y programy w³asne lub
WebCT, MHLL Xebec Administrator i Edumatic. P³at-
noœci za szkolenia internetowe by³y realizowane brak
jakichkolwiek regu³ – z walut¹ w jakiej podawana jest
cena w³¹cznie (przyk³adowe typy op³at: 5-25 USD za
roczn¹ licencjê, 3850 z³ za dwusemestralne studia
podyplomowe, 20 EURO za godzinê, 100-150 GBP za
rok). Dzia³aj¹ca na polskim rynku firma zajmuj¹ca siê
szkoleniami przez Internet przeszkoli³a w okresie jed-
nego roku œrednio 1000 osób (od 70 do ponad 3000

osób). WyraŸnymi liderami pod wzglêdem liczby
przeszkolonych za poœrednictwem Internetu spoœród
firm, które przekaza³y dane do raportu s¹: Centrum
Technik Sieciowych – Centrum Edukacyjne, Combi-
data Sp. z o.o., EDUSTRADA S.A., BB Tech S.A.
i Mindworx Polska Sp. z o.o. [46].

Rynek szkoleñ e-learningowych w USA w 2007 r.
wyceniony zosta³ na 17,5 mld USD6 i zgodnie z bada-
niami Ambitne Insight – wzroœnie o 30,8% do 2011 r.,
a ogólnoœwiatowe nak³ady na e-learning przewidywa-
ne s¹ w wysokoœci ponad 52,6 miliardów USD. Rynek
amerykañski stanowi ok. 60% ca³ego rynku œwiatowe-
go, wartoœæ rynku europejskiego szacowana jest na
15% œwiatowego rynku. Najwiêkszy wzrost nak³adów
na e-learning jest prognozowany dla Azji (od 25% do
30%), ogólnoœwiatowa œrednia jest przewidywana na
poziomie 15%-30% [43].

Wielkoœæ rynku szkoleniowego w Polsce nie jest
mo¿liwa do okreœlenia na podstawie danych GUS ze
wzglêdu na brak sprawozdawczoœci ze strony wiêk-
szoœci podmiotów oferuj¹cych us³ugi szkoleniowe.
Zdecydowana wiêkszoœæ z nich to jednostki zatrudnia-
j¹ce poni¿ej 10 osób, czyli nie podlegaj¹ce obowi¹zko-
wi informacyjnemu wzglêdem GUS [23]. W roku
2001, na podstawie badañ popytu na szkolenia prze-
prowadzonego wœród ponad 600 firm oraz ponad
1000 osób, zosta³a oszacowana na 180 mln USD
(wzros³a przy tym o 6% w stosunku do roku poprzed-
niego)7. Zak³adaj¹c porównywaln¹ z rokiem 2001 dy-
namikê wzrostu, wartoœæ rynku w 2003 roku prawdo-
podobnie przekroczy³a 200 mln USD, czyli w 2004
wynosi³a ok. 0,8 mld PLN [43]. W 2008 r. wartoœæ
runku e-learningowego w Polsce szacowano na
60-120 milionów z³ [86].

Wydatki na technologie informacyjne w 2005 r.
w Polsce stanowi³y 2,2% PKB, zaœ œrednio w UE – 3%
(najwiêcej – ponad 4% – w Szwecji i Wielkiej Brytanii).
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5 Prawid³owo wype³nione ankiety odes³a³o 369 respondentów (spoœród
980 rozes³anych ankiet). Analiz¹ objêto: rodzaje œwiadczonych us³ug, te-
matykê i techniki prowadzenia szkoleñ, iloœæ realizowanych dni szkolenio-
wych i szkolonych osób, ceny us³ug, wielkoœæ i kwalifikacje kadry trener-
skiej, zaplecze intelektualne firm, e-learning, szkolenia multimedialne.
Por. [45].
6 Wed³ug Global Industry Analysist w raporcie ELearning: A global strate-
gic business report. [online] [dostêp: 1.07.2010] Dostêpny w World Wide
Web: www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=344119
7 Na podstawie badañ przeprowadzonych przez Ipsos Demoskop na zlece-
nie Instytutu Zarz¹dzania na reprezentacyjnych grupach przedsiêbiorstw
i doros³ej ludnoœci. Por. [26], [38].



Liczba e-us³ug œwiadczonych dla obywateli, biznesu
oraz ogólnych us³ug publicznych realizowanych
on-line by³a 2–3-krotnie ni¿sza ni¿ w krajach UE [63];
[56]. Wed³ug „Raportu Strategicznego 2009” [64] pod
wzglêdem niektórych wskaŸników charakteryzu-
j¹cych rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego,

Polska osi¹gnê³a ju¿ œredni poziom unijny (odsetek
przedsiêbiorstw z dostêpem do Internetu i wykorzys-
tuj¹cych Internet w kontaktach z administracj¹ pub-
liczn¹) lub zbli¿y³a siê do tego poziomu (udzia³ wydat-
ków na technologie informacyjne w PKB). Dostêp gos-
podarstw domowych do Internetu (48%) jest jednak
nadal znacznie mniejszy ni¿ przeciêtny w UE (60%),
wystêpuje niski dostêp do ³¹czy szerokopasmowych.
W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
zak³adany odsetek gospodarstw domowych z szeroko-
pasmowym dostêpem do Internetu zosta³ okreœlony
na poziomie 75% w roku 2013 (Por. [68]).

Rodzaje us³ug e-learningowych

Na rynku wystêpuje wiele ró¿nych rozwi¹zañ
e-learningowych. Firmy projektuj¹ce systemy infor-
matyczne s³u¿¹ce do przeprowadzania szkoleñ wypra-
cowa³y kilka standardów systemów e-learningowych
oraz narzêdzi informatycznych, wspieraj¹cych procesy
szkoleniowe. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹: LMS
(ang. Learning Management System) – systemy do za-
rz¹dzania szkoleniami, LCMS (ang. Learning Content
Management System) – systemy do zarz¹dzania treœci¹
szkoleniow¹ oraz LCS (ang. Life Communication Sys-
tem) – systemy do zarz¹dzania komunikacj¹ synchro-
niczn¹ [72].

Kontrolê, pomoc oraz interakcjê miêdzy prowa-
dz¹cym szkolenie a s³uchaczem umo¿liwia wirtualiza-
cja [67]. Zastosowanie maszyn wirtualnych w zdal-
nym nauczaniu polega na wykorzystaniu serwera li-
nuksowego pracuj¹cego w trybie XEN, tworzone s¹
wówczas tzw. wirtualne maszyny dla poszczególnych
s³uchaczy [33]. System taki opracowano w Akademic-
kim Centrum NATP (ang. Novell Academic Training
Partner) [4], gdzie powsta³ projekt po³¹czenia syste-
mów e-learningu asynchronicznego – ILIAS (por.
[31]). (w systemie LMS) i synchronicznego – DimDim
[20] oraz specjalnie zaprojektowany serwer maszyn
wirtualnych.

Szkolenia tematyczne

Platforma kszta³cenia doros³ych powinna zawieraæ
profesjonalne i rzeczowe treœci kszta³cenia oraz mate-
ria³y przygotowane na odpowiednim poziomie tech-
nicznym. Powinna zapewniaæ systematyczne raporty
na temat postêpów w nauce, czyli mo¿liwoœæ automo-
nitoringu (te elementy s³u¿¹ poczuciu samostanowie-
nia i autokontroli doros³ego ucznia). W zale¿noœci od
tematyki i realizowanych celów wyró¿nia siê trzy gru-
py zdalnych szkoleñ: prawo (katalog tego, co wolno
i co trzeba zrobiæ), cz³owiek (w roli wspó³pracownika
lub klienta) oraz wspó³pracê miêdzyinstytucjonaln¹
(np. projekty w ramach Unii Europejskiej) [19].

Przyk³adami szkoleñ tematycznych s¹: szkolenia
w zakresie wdro¿enia i doskonalenia systemu za-
rz¹dzania jakoœci¹ oferowane przez Stowarzyszenie
Konsultantów Umbrella [79], szkolenia dotycz¹ce za-
rz¹dzania kadrami oraz rozwojem firmy w czasie kry-
zysu oferowane przez Akademiê PARP (szkolenia dla
MSP, styczeñ 2009) [3], szkolenia dla pracowników
firm i instytucji pañstwowych. W 2005 r. konsorcjum
firm SPIN i INCENTI zakoñczy³o wdro¿enie systemu
IBM Workplace Collaborative Learning 2.5 na platfor-
mie AIX pSeries w ING Banku Œl¹skim S.A., co umo-
¿liwi³o prawie 7 tys. pracowników korzystanie z syste-
mu e-learning [75]. Bank BPH wykorzystuje SAP
Learning Solution w realizacji szkoleñ z zakresu no-
wych produktów i aplikacji bankowych8.

Szkolenia dla pracowników instytucji pañstwo-
wych s¹ równie¿ prowadzone metod¹ e-learningu. Na
przyk³ad w 2004 r. ComputerLand SA zakoñczy³ rea-
lizacjê Systemu Zdalnego Nauczania „ATENA” dla
polskiej S³u¿by Celnej. Projekt zosta³ sfinansowany
z funduszu PHARE, wdro¿enie systemu kosztowa³o
1,5 mln Euro [76]. W 2005 r. Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa og³osi³a przetarg na przy-
gotowanie i realizacjê szkoleñ w formie elektronicznej
oraz przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów
dla pracowników ARiMR. Szkolenia prowadzone
przez BizTech Konsulting S.A. na platformie Oracle
Learning objê³y ok. 1000 pracowników w okresie
12 miesiêcy, a ca³kowita wartoœæ kontraktu wynios³a
510 tysiêcy z³ [73].

E-learningowe kursy szkoleniowe s¹ czêœci¹ ofert
firm. Akademia Regionalna Cisco przy Politechnice
Warszawskiej oferuje autoryzowane kursy: CCNA Cis-
co Certified Network Associate, CCNP Cisco Certified
Network Professional, NS Network Security, FWL
Fundamentals of Wireless LANs, kursy instruktorskie
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8 Do 2005 r. ponad 14 tys. uczestników wziê³o udzia³ w szkoleniach elek-
tronicznych Banku BPH. Por. [74].



CCNA, FNS (FNSR, FNSP), FWL i inne [34]. Szkole-
nia dostêpne w ofercie Comarch, w ramach Programu
kompleksowego rozwoju kompetencji pracowników
mikro, ma³ych i œrednich firm informatycznych dla
pracowników firm bran¿y IT obejmuj¹: wdra¿anie sys-
temów do zarz¹dzania firm¹, technologie informatycz-
ne, szkolenia interpersonalne (negocjacje, prezentacja,
telemarketing i inne), merytoryczne szkolenia dziedzi-
nowe (np. zarz¹dzanie projektami wdro¿eniowymi,
produkcja, logistyka), e-learning [15].

Bezp³atne szkolenia tematyczne Historia myœli
ekonomicznej (cz. 1-2) udostêpnia Portal Edukacji
Ekonomicznej NBP [54]. Bezp³atne internetowe kursy
jêzykowe dla nauczycieli, finansowane z unijnych do-
tacji w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludz-
ki s¹ dostêpne na stronach internetowych WUP i urzê-
dów marsza³kowskich [47].

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, którego za-
daniem jest poœredniczenie w procesie realizacji czêœ-
ci projektów dofinansowywanych z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (EFS) przygotowa³o Ofertê
szkoleñ w technologii e-learning dla pracowników ins-
tytucji rynku pracy (okres realizacji: grudzieñ 2008 –
marzec 2011) (Projekt 1.7). Celem projektu jest przy-
gotowanie warunków dla zapewnienia powszechnego
i ³atwego dostêpu do nowoczesnych form podnoszenia
kwalifikacji pracowników Publicznych S³u¿b Zatrud-
nienia (PSZ) i pozosta³ych instytucji rynku pracy po-
przez przygotowanie narzêdzi – pakietów dydaktycz-
nych do szkoleñ w technologii e-learning oraz proce-
dur organizacji szkoleñ [13].

Projekty maj¹ce na celu œwiadczenie us³ug opar-
tych na e-us³udze (us³ug cyfrowych), w tym wytworze-
nie produktów cyfrowych niezbêdnych do œwiadcze-
nia tych us³ug, mog¹ uzyskaæ dofinansowanie w ra-
mach programu Wspieranie dzia³alnoœci gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Ope-
racyjny – Innowacyjna Gospodarka Dzia³anie 8.1 (PO
IG 8.1). W bud¿ecie PO IG w okresie 2007-2013 na
realizacjê projektów w ramach dzia³ania 8.1 przezna-
czono prawie 390 mln euro9.

Wirtualne studia

Od 1999 r. na Uniwersytecie Warszawskim dzia³a
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji
(COME), którego misj¹ jest rozszerzanie dostêpu do
edukacji uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowych
technologii komunikacyjnych, multimedialnych i in-
formatycznych [16]. Oœrodek Kszta³cenia na Odleg-

³oœæ (OKNO) otwarty przez Politechnikê Warszawsk¹
w 2001 r. prowadzi studia metodami i technikami
kszta³cenia na odleg³oœæ, ze szczególnym wykorzysta-
niem Internetu10. Polski Uniwersytet Wirtualny orga-
nizuje studia oraz kursy uzupe³niaj¹ce przez Internet,
tworzy centrum kompetencyjne w zakresie metodyki,
technologii i organizacji e-nauczania11. W celu na-
wi¹zania wspó³pracy przy opracowywaniu i realizacji
projektów w zakresie zdalnego nauczania, szkoleñ,
systemów informacyjnych oraz innych maj¹cych na
celu rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego powsta³o
Konsorcjum Lubelskich Uczelni [40].

Na rynku wirtualnych us³ug edukacyjnych dzia³aj¹
tak¿e inne firmy. Od 20 lat dzia³a polska spó³ka Alt-
kom Akademia, specjalizuj¹ca siê w edukacji informa-
tycznej oraz dostarczaniu rozwi¹zañ IT dla biznesu.
Obecnie zakres dzia³alnoœci Altkom Akademii obej-
muje us³ugi projektowo-programistyczne (pion Soft-
ware & Consulting), us³ugi edukacyjne (pion Eduka-
cja) oraz us³ugi integratorskie (ang. Integrity Solu-
tions), projekty szkoleniowe realizowane z wykorzys-
taniem technologii e-learning [5]. Wirtualna Akade-
mia Zarz¹dzania Personelem (WAZP), utworzona przy
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania Personelem w Warsza-
wie, realizuje kszta³cenie w formie nauczania na od-
leg³oœæ z wykorzystaniem technik IT i telekomunika-
cyjnych [83].

Studia wy¿sze przez Internet s¹ prowadzone w nas-
têpuj¹cych oœrodkach:

1) Akademia Polonijna w Czêstochowie (dostêp:
www.ap.edu.pl) – ekonomia;

2) Internetowe Studia Biznesu i Zarz¹dzania (dos-
têp: www.isbiz.edu.pl) – finanse i bankowoœæ, studia
podyplomowe w specjalnoœciach Akademia Zarz¹dza-
nia Operacyjnego, Budowa Przewagi Konkurencyjnej
oraz Rachunkowoœæ i Finanse, Korpus Urzêdniczy
Unii Europejskiej, Korpus S³u¿by Cywilnej;

3) ONCAMPUS Your university network for life-
long learning (dostêp: http://www.oncampus.de/
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9 Wymaganym rezultatem kwalifikowanym do wsparcia projektu jest wy-
tworzenie, œwiadczenie i aktualizacja us³ug cyfrowych. Por. [62].
10 W ofercie znajduj¹ siê czteroletnie studia in¿ynierskie, dwuletnie studia
magisterskie, roczne studia podyplomowe. Por. [57].
11 W 2002 r. w sieci pojawi³ siê projekt Uniwersytetu Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie i Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej
w £odzi. Pierwsze studia on-line zosta³y uruchomione przez Akademiê
Humanistyczno-Ekonomiczn¹ w £odzi w paŸdzierniku 2002 na dwóch
kierunkach: zarz¹dzanie i marketing oraz informatyka. Por. [65].



index.php)12 – in¿ynieria przemys³owa, informatyka
(multimedia, grafika komputerowa), zarz¹dzenie miê-
dzynarodowe;

4) P@O Polska Akademia Otwarta (System E-lear-
ningowy P@O w Spo³ecznej Wy¿szej Szkole Przedsiê-
biorczoœci i Zarz¹dzania w £odzi) (dostêp: http://
www.pao.pl/) – zarz¹dzanie, pedagogika, studia po-
dyplomowe w zakresie t³umaczeñ pisemnych (na jê-
zyk angielski i niemiecki);

5) Polish Open University (Wy¿sza Szko³a Za-
rz¹dzania) (dostêp: www.wsz-pou.edu.pl/) – e-biznes,
finanse i systemy informacyjne w biznesie, reklama
i marketing (równie¿ w jêzyku angielskim), zarz¹dza-
nie finansami;

6) Politechnika Warszawska, Oœrodek Kszta³cenia
na Odleg³oœæ „OKNO” (dostêp: www.okno.pw.edu.pl)
– informatyka, elektronika, telekomunikacja, mecha-
tronika, techniki Internetu;

7) Polsko-Amerykañskie Centrum Zarz¹dzania
(PAM Center) przy Uniwersytecie £ódzkim (dostêp:
www.pamctr.uni.lodz.pl) – Studium Mened¿erskie
Global Mini MBA;

8) Polsko-Japoñska Wy¿sza Szko³a Technik Kom-
puterowych w Warszawie (dostêp: www.pjwstk.
edu.pl) – informatyka;

9) Uniwersytet Warszawski – Centrum Otwartej
i Multimedialnej Edukacji (dostêp: www.come.uw.
edu.pl) – podyplomowe Internetowe Studia Europej-
skie (ISE) (dostêp: www.studiaeuropejskie.pl/interne-
towe/);

10) Wy¿sza Szko³a Biznesu National-Luis Univer-
sity w Nowym S¹czu (dostêp: www.wsb-nlu.edu.pl) –
studia zaoczne wspomagane przez Internet na kierun-

kach zarz¹dzanie strategiczne i zarz¹dzanie finan-
sami;

11) Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna
w £odzi, Polski Uniwersytet Wirtualny (dostêp:
www.puw.pl) – informatyka, zarz¹dzanie, politologia,
pielêgniarstwo, zarz¹dzanie, pedagogika;

12) Zachodniopomorska Szko³a Biznesu w Szcze-
cinie (dostêp: www.zpsb.szczecin.pl) – zarz¹dzanie
projektami, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, informa-
tyka w biznesie, ekonomika i organizacja przedsiê-
biorstw, ekonomika i organizacja turystyki, kapita³
ludzki w biznesie, gospodarka turystyczna, informaty-
ka w biznesie.

Wirtualne studia mog¹ odbywaæ siê w elektronicz-
nym uniwersytecie, do którego mo¿e przyjœæ ka¿dy i w
dowolnym momencie, jest to bowiem miejsce pozba-
wione ograniczeñ typowych dla przestrzeni fizycznej.
Wœród polskich uczelni prekursorem Second Life13

jest Wy¿sza Szko³a Biznesu-NLU w Nowym S¹czu.
Inicjatywê „wprowadzenia” uczelni do œwiata Second
Life podj¹³ tak¿e Zespó³ Uniwersyteckiego Centrum
Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych przy UMCS
w Lublinie. W paŸdzierniku 2007 roku, na podstawie
porozumienia z deweloperem Second Poland, powo³a-
no Academia Electronica w Second Krakow (SK) [61].
W lipcu 2009 r. na terenie polskiej wyspy startowej
Polish Community stworzono Centrum E-Edukacji
(CEE) – inicjatywê, która ma za zadanie zgromadziæ
osoby zainteresowane tematem edukacji i wspomagaæ
polskie projekty edukacyjne w SL [36].

Gry strategiczne

7 wrzeœnia 2009 zakoñczy³a siê rozgrywka pierw-
szej edycji gry strategicznej on-line, której uczestnicy
tworzyli indywidualne lub grupowe zespo³y – wirtual-
ne przedsiêbiorstwa. Jest to pierwszy taki produkt
e-learningowy w Polsce, dedykowany uczestnikom
z sektora MMŒP (przedsiêbiorcom i pracownikom)
oraz planuj¹cym w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Wykonawc¹ projektu by³ Instytut Edukacji Interak-
tywnej estakada.pl [32], a nazwiska zdobywców
trzech najlepszych wyników finansowych w pierwszej
edycji gry on-line og³osi³a Akademia PARP14.

W³¹czenie w system edukacyjny praktyk ze œwiata
gier komputerowych, jest wyzwaniem dla firm produ-
kuj¹cych materia³y do kszta³cenia opartego o zaawan-
sowane technologie lub e-learning [12]. Wed³ug infor-
macji dr. Lee Frost-Kumpf z Uniwersytetu Illinois
w Springfield, w Internecie mo¿na znaleŸæ wiele gier
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12 Platforma sieci niemieckich i szwajcarskich uczelni zrzeszonych w sto-
warzyszeniu uniwersytetów Hochschulverbund Virtuelle Fachhochschule
(VFH). Od semestru zimowego 2001/2002 cz³onkowie stowarzyszenia
oferuj¹ miêdzynarodowe programy studiów online. Partnerem VHS jest
Baltic Sea Virtual Campus (BSVC), konsorcjum uczelni z Niemiec, Szwe-
cji, Finlandii, £otwy, Litwy i Polski (Uniwersytet Gdañski). Por. [59].
13 SecondLife.com jest œrodowiskiem umo¿liwiaj¹cym inicjacjê i prowa-
dzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Wejœcie do SL mo¿liwe jest po
prostej rejestracji na witrynie www.secondlife.com i zainstalowaniu udos-
têpnionej tam, darmowej aplikacji klienckiej. Pierwszym krokiem w no-
wym œwiecie jest stworzenie tzw. awatara – postaci, któr¹ przybierzemy
w SL. Swoje „przedstawicielstwa” w SL posiadaj¹ ju¿ takie firmy jak CIS-
CO, IBM, Toyota, Pontiac, Adidas oraz uniwersytety: Cambridge, Oxford
czy MIT. Por.: [85].
14 Por.: Og³oszenie wyników pierwszej edycji gry strategicznej on-line dla
przedsiêbiorców. [3].



decyzyjno-strategicznych, np. dotycz¹cych eksploata-
cji pól naftowych. Przyk³adami gier strategicznych
pe³ni¹cych rolê szkoleñ s¹ gry menad¿erskie z zakresu
szkolenia HR (ang. Human Resources) (Por. [78]), seria
gier strategicznych „Earth”15, gra symulacyjna stwo-
rzona przez Moar Group w Hiszpanii16.

Application Service Provider (ASP)

Us³uga e-learning oferowana w modelu ASP (ang.
Application Service Provider) polega na dzier¿awie
platformy e-learningowej, szkoleñ elektronicznych
oraz us³ug dodanych za sta³e op³aty miesiêczne, bez
koniecznoœci ponoszenia wstêpnych inwestycji przez
klienta. Cechy e-learningu w modelu ASP to: op³aty
miesiêczne za zdefiniowan¹ funkcjonalnoœæ, dedyko-
wane rozwi¹zanie pod potrzeby dzia³u szkoleñ, skalo-
walnoœæ rozwi¹zania dostosowana do potrzeb organi-
zacji, monitorowanie wydajnoœci rozwi¹zania, gwa-
rantowana dostêpnoœæ dla poszczególnych procesów.
Analizy rynku us³ug e-learning pokazuj¹, ¿e coraz
wiêcej organizacji decyduje siê na wariant outsourcin-
gu platformy e-learning skupiaj¹c siê na swoim core
business [6].

Forma outsourcingu w Internecie umo¿liwia klien-
towi skoncentrowanie siê na podstawowej dzia³alnoœci
biznesowo-szkoleniowej, podczas gdy obs³ug¹ tech-
niczn¹ i operacyjn¹ aplikacji internetowej zajmuje siê
wyspecjalizowana firma. Przyk³adowy koszt dzier¿awy
platformy e-learningowej, uzale¿niony od liczby u¿yt-
kowników, wynosi: do 200 u¿ytkowników – 15 z³/mc,
dla 200-500 – 13 z³/mc, dla 500-1000 – 10 z³/mc, po-
wy¿ej 1000 – 8 z³/mc17. Innym wariantem jest zakup
wieczystej licencji na platformê z opiek¹ wdro¿eniow¹
i dostosowaniem graficznym interfejsu u¿ytkownika
wed³ug wskazówek klienta.

Wirtualne targi

Wraz z rozwojem Internetu zwiêksza siê popular-
noœæ targów wirtualnych, umo¿liwiaj¹cych dostêp do
ci¹g³ej prezentacji wyrobów lub us³ug. Pojawi³y siê
w latach siedemdziesi¹tych, a ich zalet¹ jest elimina-
cja dotychczasowych ograniczeñ czasowych, czynnika
powierzchni, targowej oraz zmêczenia wywo³anego
d³ug¹ podró¿¹ do miejsca organizacji targów18. Orga-
nizatorzy targów i wystaw komunikuj¹ siê ze swoimi
klientami przez Internet, co obni¿a koszty oraz przys-
piesza proces komunikacji (Por.: [50]; [82]). Jednym
z najwiêkszych organizatorem miêdzynarodowych tar-

gów bran¿owych w Internecie jest Online Expo Polska
Sp. z o.o. [60]. W sieci dostêpne s¹ wirtualne targi pra-
cy19, ksi¹¿ki, targi mieszkaniowe, nieruchomoœci20,
edukacyjne21, e-learning22, œlubne, inne.

Inne us³ugi

W odniesieniu do dydaktycznego wykorzystania
multimediów i telemediów wyró¿nia siê CBT i WBT.
Skrót CBT pochodzi od angielskiego computer-based
training (szkolenie oparte o komputer) i jest u¿ywany
do okreœlenia ró¿nych form korzystania z komputera
na potrzeby uczenia siê. WBT oznacza web based trai-
ning (szkolenie w oparciu o sieæ) i oznacza zastosowa-
nie sieci www w dydaktyce z wykorzystaniem elemen-
tów multimedialnych (Por.: [39]). W odró¿nieniu od
CBT, w przypadku WBT istnieje czêœciowa mo¿liwoœæ
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15 Stworzona przez Reality Pump, jedno z trzech studiów, które za³o¿y³a
w Polsce niemiecka firma Topware, seria gier strategicznych „Earth” osi¹g-
nê³a nak³ad prawie miliona egzemplarzy. Por.: [1]
16 Gra s³u¿y do szkolenia kadry zarz¹dzaj¹cej. Por. [49].
17 Oferta sprzeda¿y i dzier¿awy platformy e-learningowej oraz produkcji
szkoleñ w formule e-learning. edustacja.pl Baza kursów i szkoleñ [online]
[dostêp: 1.07.2010]. Dostêpny w World Wide Web: http://edustacja.pl/
files/elearning/oferta290410.pdf
18 Targi wirtualne nie zastêpuj¹ targów w klasycznej formie. Por.: Podsta-
wowe zagadnienia. Autor: UFI – The Global Association of the Exhibition
Industry; Ÿród³o: The Trade Fair Sector. Basic Knowledge. Polska Izba
Przemys³u Targowego [online] [dostêp: 1.07.2010]. Dostêpny w World
Wide Web: http://www.polfair.com.pl/targiwgufi.php?id=2&lang=pl
19 18 paŸdziernika rusza kolejna, XII edycja Wirtualnych Targów Pracy.
Por.: Wirtualne Targi Pracy, 18-22 paŸdziernika 2010 [online] [dostêp:
1.07.2010]. Dostêpny w World Wide Web: http://www.targi.pracuj.pl/
20 Pierwsze Internetowe Targi Nieruchomoœci, zorganizowane przez serwi-
sy og³oszeniowe GazetaDom.pl oraz Domiporta.pl, odby³y siê w dniach od
11 do 17 maja 2009. Por.: Targi Nieruchomoœci [online] [dostêp:
1.07.2010]. Dostêpny w World Wide Web: http://targinieruchomosci.
gazeta.pl/targi/0,8.html
21 Wirtualne targi edukacyjne, organizowane przez portal Edu.pracuj.pl.
Por.: edu.pracuj.pl Edukacja [online] [dostêp: 1.07.2010]. Dostêpny
w World Wide Web: http://www.pracuj.pl/edukacja/
22 Targi E-LEARNING ARENA 2007, które odby³y sie w dniach 14–15 lis-
topada w Warszawie (Blue City), by³y pierwszym w Polsce spotkaniem
wzorowanym na konferencji ONLINE EDUCA, która od wielu lat organi-
zowana jest w Berlinie. Por.: A. K. Stanis³awska-Mischke: Centrum e-Lear-
ningu UE na Targach E-LEARNING ARENA 2007. Centrum E-learningu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [online] [dostêp: 1.07.2010].
Dostêpny w World Wide Web: http://cel.uek.krakow.pl/moodle/mod/
forum/discuss.php?d=1309



nawi¹zania w ka¿dej chwili kontaktu z nauczycielem
lub innym uczniem, co okreœlane jest jako teletuto-
ring.23

Zastosowanie technologii webcast24 do celów edu-
kacyjnych daje nowe mo¿liwoœci pracodawcom, któ-
rzy za jego pomoc¹ mog¹ szkoliæ pracowników w miej-
scu pracy, co pozwala na zmniejszenie kosztów szkole-
nia. Webcast nadawany na ¿ywo mo¿e mieæ charakter
interaktywny, lub byæ dostêpny dla uczestników „na
¿¹danie” (na stronie internetowej) sprawiaj¹c, ¿e szko-
lenia zyskuj¹ na funkcjonalnoœci. Przygotowanie,
przetestowanie oraz promocja spójnej metodyki nau-
czania on-line przy pomocy technologii webcast s¹
g³ównym celem projektu How to Webcast. Projekt jest
skierowany do trenerów, nauczycieli oraz pracowni-
ków instytucji edukacyjnych w Polsce, Republice
Czech, Szkocji i na Litwie Por.: [29].

Rynek dostawców szkoleñ e-learningowych

Przedstawiono analizê zawartoœci wybranych wi-
tryn internetowych firm, oferuj¹cych us³ugi e-learnin-
gu. Analiza wybranych stron www obejmuje: informa-
cjê o dzia³alnoœci firmy, tematykê kursów, wymagane
œrodki techniczne (platformy, systemy, sprzêt elektro-
niczny), informacjê o produkcie.

• Asseco Business Solutions SA (dostêp:
http://assecobs.nf.pl/)

Opis dzia³alnoœci: dostarcza wysokiej jakoœci roz-
wi¹zania informatyczne dla przedsiêbiorstw. Powsta³a
w 2007 roku w wyniku po³¹czenia liderów bran¿y in-
formatycznej: Incenti, Safo, Softlab i WA-PRO. Posiada
swoje biura w 11 miastach Polski oraz sieæ ponad 500
Partnerów Handlowych na terenie ca³ego kraju. Part-
nerami technologicznymi i biznesowymi Asseco BS s¹
najwiêksze œwiatowe koncerny. Od 19 listopada
2007 r. spó³ka jest notowana na Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych w Warszawie.

Obszary dzia³alnoœci: IT i oprogramowanie dla
firm (systemy ERP, HRM, programy dla MSP), outsor-
cing IT, integracja systemów, sprzêt i akcesoria (hard-
ware).

Oferta: szkolenia biznesowe, informatyczne, us³ugi
internetowe, e-learning.

Cena: brak
• Kursy-online.4system.com (dostêp:

http://kursy-online.4system.com/)
Opis dzia³alnoœci: z 10-cioletnim doœwiadczeniem,

zajmuje siê szeroko pojêtym e-learningiem
Obszary dzia³alnoœci: tworzenie systemów i szko-

leñ e-learning, wdra¿anie kursów na platformy LMS,
wdra¿anie systemów LMS, tworzenie narzêdzi do pro-
dukcji szkoleñ, integracja systemów. Zapotrzebowanie
rynku szkoleñ oraz ró¿norodne potrzeby klientów po-
zwoli³y firmie wypracowaæ w³asne kluczowe elementy:
WBTExpress – narzêdzie do tworzenia szkoleñ, LMS
WBTServer – profesjonalna platforma, a tak¿e autor-
ska baza wielu gotowych szkoleñ i egzaminów, sche-
maty dydaktyczne s³u¿¹ce do tworzenia kursów, us³u-
gi asysty, wsparcia i szkoleñ (technicznego, meryto-
rycznego, metodycznego).

Oferta: szkolenia biznesowe, informatyczne, zawo-
dowe25, pakiety szkoleñ, poœrednictwo w sprzeda¿y
kursów.

Cena: obejmuje elementy obowi¹zkowe kursu
(dostêp do szkolenia online, egzamin online, certyfi-
kat) oraz elementy opcjonalne (egzamin tradycyjny,
warsztaty, zdalne konsultacje). W zale¿noœci od kur-
su: 190–345 z³ (obowi¹zkowo), 50-500 z³ (opcjonal-
nie); dostêpne s¹ ceny promocyjne.

• MyNetwork Polska (dostêp: www.mynet-
work.pl)

Opis dzia³alnoœci: firma dzia³a na rynku od 2002
roku i od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci specjalizuje siê
w doradztwie oraz dostarczaniu zaawansowanych roz-
wi¹zañ edukacyjnych wykorzystuj¹cych nowe techno-
logie; przychody firmy w 2009 r. wynosi³y 3 500 000
PLN.

Obszary dzia³alnoœci: szkolenia e-learning, syste-
my do zarz¹dzania szkoleniami, narzêdzia do tworze-
nia treœci, us³ugi konsultingu, supportu i wsparcia.
Szkolenia dostarczane s¹ w standardach SCORM 1.2,
SCORM 2004 oraz AICC, co umo¿liwia ich publikacjê
na platformie LMS (np. MyLearning, SAP, Oracle,
IBM, Saba itp.).

Oferta: szkolenia dedykowane (zaprojektowane na
potrzeby klienta), szkolenia gotowe (kompleksowa
oferta gotowych, uniwersalnych szkoleñ e-learning, na
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23 Proponuje siê wykorzystywanie okreœleñ teletu tor i telementor i w œro-
dowiskach nie zwi¹zanych z organizacjami non profit (tj. teletutor jest op³a-
canym nauczycielem w wirtualnym projekcie nauczania, telementor jest
osobistym trenerem osoby prawnej). Por. [48].
24 Webcast – termin u¿ywany do okreœlenia produkcji, transmisji i dostar-
czania prezentacji zawieraj¹cych video, dŸwiêk oraz tekst poprzez prze-
gl¹darkê internetow¹. Odbiór nadawanej transmisji odbywa siê w czasie
rzeczywistym; przesy³anie strumienia danych (ang. streaming) jest relatyw-
nie now¹ technologi¹ w Internecie. Por.: [81].
25 Oferty kursów zawieraj¹ tak¿e informacjê o czasie dostêpu do kursu
(2 miesi¹ce) oraz szacunkowym czasie nauki (od 3-104 godzin).



któr¹ sk³adaj¹ siê szkolenia wyprodukowane przez
MyNetwork Polska oraz ponad 3000 szkoleñ z biblio-
teki firmy Element K, jednego z liderów œwiatowego
rynku e-learning). Dodatek stanowi biblioteka 50 lek-
cji, przygotowanych przez ponad stu liderów œwiato-
wego biznesu)26.

Cena: brak.
• Skrivanek (dostêp: http://www.skrivanek.pl/)
Opis dzia³alnoœci: dzia³a w Europie Œrodko-

wo-Wschodniej nieprzerwanie od 1994 r. Powsta³a
w Czechach, obecnie skupia ponad 30 oddzia³ów
w Europie. Skrivanek Sp. z o.o. to jedna z najwiêkszych
firm translatorskich w Polsce, posiada biura w 10 naj-
wiêkszych miastach. Gwarancj¹ jakoœci us³ug jest
Certyfikat EN ISO 9001:2001 uzyskany w 2001 roku
w wyniku zewnêtrznego audytu przeprowadzonego
przez niemieck¹ firmê TÜV. Zarejestrowany dostawc¹
us³ug translatorskich dla UE (CCR CZE-23379).

Obszary dzia³alnoœci: t³umaczenia pisemne i ust-
ne, poligrafia komputerowa, szkolenia jêzykowe.

Oferta: szkolenia ogólne i biznesowe, bran¿owe,
szkolenia blended learning – kompleksowa forma
szkoleñ jêzykowych, ³¹cz¹ca spotkania z lektorem
z kursem online (Tell Me More v.9); e-coaching – nau-
ka online oraz aktywna opieka tutora, dostêpne dla
wszystkich zainteresowanych; kursy i egzaminy TELC
(ang. The European Language Certificates Communi-
cation and Competence); audyty jêzykowe.

Cena: brak27.
• Smart Education Polska (dostêp:

http://smarteducation.pl/)
Opis dzia³alnoœci: specjalizuje siê w dostarczaniu

kompleksowych us³ug szkoleniowo-doradczych; dzia-
³a na rynku polskim od 2004 r. �ród³a finansowania:
PO Kapita³ Ludzki – Poddzia³ania 2.1.1 oraz 8.1.1, PO
Innowacyjna Gospodarka – Dzia³anie 8.1., kompo-
nenty zwi¹zane z wdra¿aniem technologii ICT w Re-
gionalnych Programach Operacyjnych, dotacje z UE.

Obszary dzia³alnoœci: rozwi¹zania dla biznesu
i edukacji, case study.

Oferta: blended learning, rapid learning (doœwiad-
czenie, obserwacja, myœlenie, dzia³anie), platformy
klasy LMS, obs³uga platformy Blackboard, która ³¹czy
w sobie funkcjonalnoœci platformy e-learningowej do
przeprowadzenia kursów w trybie distance learning,
portalu spo³ecznoœciowego i organizacyjnego, zinte-
growanego systemu zarz¹dzania treœci¹ oraz dodatko-
wymi modu³ami, które wzbogacaj¹ to rozwi¹zanie;
tworzenie wirtualnej przestrzeni uczenia (VLE, ang.
virtual learning environment).

Cena: brak.
• WiedzaNet (dostêp: www.wiedzanet.pl)
Opis dzia³alnoœci: firma dostarczaj¹ca rozwi¹zania

szkoleniowe od 2001 r.
Obszary dzia³alnoœci: oferuje organizacjom

wszechstronne wsparcie w budowie systemu za-
rz¹dzania wiedz¹ dla biznesu, administracji i klientów
indywidualnych.

Oferta: ponad 6000 e-szkoleñ z Biblioteki Skill-
Soft, e-szkolenia jêzykowe CLT (ang. Computer Lan-
guage Training), gry szkoleniowe 3D, wirtualne klasy,
portale wiedzy, tworzenie e-szkoleñ dedykowanych
(wed³ug potrzeb klienta), dostêp do dedykowanych
serwisów edukacyjnych, pakiety us³ug wpieraj¹cych
proces edukacyjny; us³ugi z zakresu przygotowywania
i opracowywania dokumentów wymaganych do uzys-
kania dotacji z funduszy Unii Europejskiej oraz z in-
nych Ÿróde³ na projekty szkoleniowe i doradcze (szcze-
gólnie w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki 2007-2013).

Cena: brak
Na rynku funkcjonuj¹ firmy oferuj¹ce projektowa-

nie kursów e-learningowych28. Z badañ oferty kursów
dedykowanych bibliotekarzom szkó³ wy¿szych, udos-
têpnianych w formie tradycyjnej lub elektronicznej na
terenie Polski wynika, ¿e zdecydowan¹ wiêkszoœæ sta-
nowi¹ kursy p³atne – ponad 50%29. BIBWEB – inter-
netowy kurs dla bibliotekarzy w Polsce prowadzony
jest w trzech modu³ach (na 3. stopniach zaawansowa-
nia), a g³ównym partnerem projektu jest Biblioteka
Uniwersytecka w Warszawie. [9]

�ród³a internetowe z zakresu elektronicznej edu-
kacji umo¿liwiaj¹ odszukanie informacji o potrzeb-
nych kursach e-learningowych. Analiza wybranych
witryn internetowych pozwoli³a na zgromadzenie da-
nych o rynku szkoleñ. Portal wiedzy dla biznesu Nf.pl.
Nowoczesna firma [55] udostêpnia informacje o 1380
firmach szkoleniowych, a podzia³ firm wed³ug typu

52 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2010 t. XVIII nr 2

Z PRAKTYKI INT

26 Dostêpne informacje o kursie: liczba ekranów, quizów, testów; czas nau-
ki, certyfikat ukoñczenia (tak/nie), szkolenie z wymogami ustawy
(tak/nie).
27 Wynagrodzenie za zrealizowanie zamówienia ustalane jest przez Wyko-
nawcê na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów, sporz¹dzonej
w oparciu o obowi¹zuj¹cy w dniu sk³adania Zamówienia Cennik Us³ug
Wykonawcy. Por.: [70].
28 Por.: [51].
29 Do badañ zakwalifikowa³y siê zarówno kursy odp³atne, jak i bezp³atne,
które odbêd¹ siê od 7 czerwca do koñca 2010 r. Badania zosta³y przepro-
wadzone w okresie od 7 do 13 czerwca 2010 r. Por.: [37].



prowadzonych szkoleñ jest nastêpuj¹cy: doradztwo –
149 firm; e-learning – 156 firm; studia podyplomo-
we, MBA, certyfikaty – 187 firm; szkolenia otwarte,
krótkie – 46 firm; szkolenia zamkniête – 42 firmy.
Liczba ofert e-learning prezentowanych przez portal
jest nastêpuj¹ca: kursy jêzykowe – 50 ofert, produkty
bran¿owe – 6 ofert, produkty – us³ugi – 5 ofert, prog-
ramy – 10 ofert, szkolenia – 95 ofert. Informacje
o p³atnych i bezp³atnych kursach online s¹ dostêpne
na stronach portali:
— edustacja.pl. Baza kursów i szkoleñ (dostêp: http://

www.edustacja.pl/)
— kursy jêzykowe online (dostêp: http://www.kur-

sy-online.pl/informacje/)
— MultiWiedza.pl. Internetowe kursy i szkolenia dla

pracowników (dostêp: http://multiwiedza.pl/mul-
tiwiedza/0,0.html)

— Witryna Wiejska. Wsparcie dla aktywnych spo³ecz-
noœci lokalnych (dostêp: http://ww.org.pl/stro-
na.php?p=1427)

Witryny specjalizuj¹ce siê w doniesieniach z rynku
elektronicznej edukacji to: European Foundation of
Quality in E-learning (dostêp: www.qualityfounda-
tion.org), American Society for Training & Develop-
ment ASTD (dostêp: www.astd.org), European Distan-
ce and E-learning Network (dostêp: www.eden-on-
line.org) oraz American Distance Education Consor-
tium ADEC (dostêp: www.adec.edu).

Podsumowanie i wnioski

Us³ugi e-learningowe przeznaczone dla szerokiej
rzeszy odbiorców, powinny byæ uniwersalne, dobrze
wype³niaæ swoje zadania edukacyjne, uwzglêdniaæ
ró¿nice intelektualne i predyspozycje indywidualnych
klientów. Obecnie realizowane s¹ takie us³ugi jak:
tworzenie i udostêpnianie kursów na zamówienie, ob-
s³uga procesów szkoleniowych oraz infrastruktury
sprzêtowo-informatycznej. Z wykorzystaniem e-lear-
ningu organizowane s¹ wirtualne studia, targi interne-
towe, gry strategiczne pe³ni¹ce rolê szkoleñ, us³ugi
oferowane w modelu ASP. Do standardów systemów
e-learningowych nale¿¹ systemy: LMS, LCMS, LCS.
W 2005 r. polskie firmy oferowa³y us³ugi w nastêpu-
j¹cych kategoriach: twórca oprogramowania klasy
LMS/LCMS, twórca narzêdzi autorskich, dostaw-
ca/integrator systemów klasy LMS/LCMS i narzêdzi
autorskich, twórca kursów, dostawca kursów, dostaw-
ca us³ug internetowych [69]. Na rynek us³ug e-lear-
ningowych dostarczane s¹ nowe us³ugi, takie jak two-

rzenie e-kontentu, generatory i serwery brokerskie
metadanych, portale e-learningowe, us³ugi wykorzys-
tuj¹ce nowe technologie (webcast, web services) (Por.
raporty: [2]; [4]). Na uwagê zas³uguje sposób wyko-
rzystania chatbotów, np. wtedy, gdy s¹ one fragmen-
tem e-kursu30.

Rynek szkoleniowy w Polsce znajduje siê w fazie
rozwoju i podlega ci¹g³ym, dynamicznym zmianom.
Po okresie szybkiego wzrostu w drugiej po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych, nast¹pi³a stagnacja. Na rynku
dzia³aj¹ ró¿ne podmioty oferuj¹ce us³ugi szkoleniowe.
S¹ to: prywatne firmy polskie, prywatne firmy polskie
z dop³ywem know-how z zagranicy, zagraniczne firmy
sieciowe, oœrodki akademickie, publiczne instytucje
szkoleniowe, stowarzyszenia, fundacje, indywidualni
szkoleniowcy, dostawcy rozwi¹zañ: maszyn, urz¹dzeñ,
us³ug (Por.: [23]). Ze wzglêdu na brak sprawozdaw-
czoœci ze strony wiêkszoœci podmiotów oferuj¹cych
us³ugi szkoleniowe w Polsce, wielkoœci rynku szkole-
niowego nie jest mo¿liwa do okreœlenia na podstawie
danych GUS. W 2001 r. wartoœæ rynku szkoleñ osza-
cowano na 180 mln USD, wed³ug niektórych ustaleñ
w 2007 r. firmy wyda³y na szkolenia e-learning oko³o
170 mln z³, a w 2009 – ok. 300 mln z³31. Z punktu wi-
dzenia kszta³cenia pracowników jest widoczna pewna
niesprawnoœæ rynku us³ug szkoleniowych (jak np.
e-learning), jak wykaza³y badania z 2007 r. – obecne
wsparcie nie wykorzystuje w optymalny sposób pub-
licznych zasobów (Por.: [42]). Badania pokaza³y tak¿e,
¿e w grupie MŒP brak jest popytu na szkolenia prowa-
dzone wy³¹cznie przez Internet (wy³¹cznie z e-learnin-
gu zamierza³o skorzystaæ jedynie 3% firm) (Por.: [41])

Jednym z narzêdzi oceny efektywnoœci szkoleñ jest
model Donalda Kirkpatricka, zaproponowany w
1959 r. Obejmuje czteropoziomowy pomiar efektów
szkoleñ: poziom reakcji (ang. Reaction, Response),
nauki (ang. Learning), zachowañ (ang. Behaviour, Per-
formance) i rezultatów (ang. Results), a ka¿demu z po-
ziomów oceny towarzysz¹ pytania o mierzone para-
metry [19]. Rozwiniêciem modelu Donalda Kirkpa-
tricka jest Model ROI (ang. Return On Investment)
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30 Chatbot (ang. chatterbot) to nazwa programu komputerowego symulu-
j¹cego cz³owieka, z którym za pomoc¹ interfejsu tekstowego mo¿na prowa-
dziæ dialog w jêzyku naturalnym. Por.: [66].
31 Por.: W 2008 roku firmy wydadz¹ 250 mln z³ na e-learning. �ród³o: Ga-
zeta Prawna z dnia 20.05.2008 [online] [dostêp: 1.07.2010] Dostêpny
w World Wide Web: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/
18426,w_2008_roku_firmy_wydadza_250_mln_zl_na_e_learning.html;
[27].



Jacka J. Philipsa, który pozwala odpowiedzieæ na pyta-
nie, ile firma zyska pieniêdzy w stosunku do nak³a-
dów, które ponios³a na sfinansowanie danego projektu
szkoleniowego [30, s. 257 i n.]. Ocena jakoœci e-lear-
ningu jest prowadzona przez miêdzynarodow¹ part-
nersk¹ spo³ecznoœæ recenzentów naukowych. W tym
celu powsta³ Model Open ECBCheck, stwarzaj¹cy ak-
tywne œrodowisko kontroli jakoœci, przez udostêpnia-
nie narzêdzi i wskazówek oraz stworzenie mo¿liwoœci
uzyskania znaku jakoœci32. Problem zapewnienia ja-
koœci dla treœci e-learningowych tworzonych w pro-
dukcji partnerskiej33 wymaga stosowania odpowied-
nich narzêdzi i metod postêpowania (np. metoda Qua-
lityScape, opracowana przez Europejski Projekt
QMPP, ang. Quality Management of Peer Production
of eLearning).

Wa¿n¹ cech¹ e-learningu staje siê coraz bardziej ak-
tywne w³¹czanie odbiorców procesu kszta³cenia w jego
tworzenie. Tym celom s³u¿yæ maj¹ technologie i aplika-
cje Web 2.0 (tak¿e Web 3.0) oraz implementacja us³ug
spo³ecznoœciowych w realizacjê zajêæ online. Problema-
tyka wykorzystaniu nowych technologii w edukacji jest
w dalszym ci¹gu bardzo aktualna, a tym samym warta
analizy [18]. Ocena wymagañ firm potwierdza, ¿e roz-
wi¹zania e-learningu odpowiadaj¹ nowym paradygma-
tom biznesu. Pozwalaj¹ obni¿yæ koszty zwi¹zane z dos-
konaleniem kompetencji pracowników, gwarantuj¹ dos-
têp ka¿demu pracownikowi do niezbêdnej dla niego
wiedzy, indywidualizuj¹ proces nauczania [28].

Globalizacja gospodarki wp³ywa na sposób dzia³a-
nia firm. Najbardziej istotnymi cechami wyró¿niaj¹cy-
mi globaln¹ gospodarkê sieciow¹ opart¹ o wiedzê s¹:
dynamizm (szybkoœæ zachodz¹cych zmian, skrócenie
czasu realizacji decyzji), wysoka konkurencyjnoœæ,
usieciowienie (z wykorzystaniem rozleg³ych sieci tele-
informatycznych), indywidualizacja oferty dla nabyw-
cy [10]. Wszystkie te zmiany powoduj¹ naturalny
wzrost zainteresowania nowymi, skutecznymi forma-
mi szkoleñ i treningów pracowników, które pozwoli³y-
by na swobodne poruszanie siê w nowych, ekonomicz-
nych warunkach, a upowszechnienie siê Internetu
zwiêksza mo¿liwoœci podniesienia jakoœci nauczania
z wykorzystaniem e-learningu.
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WYDARZENIA KRAJOWE

Konferencja Edukacyjna „Biblioteki, Informacja,
Ksi¹¿ka...

XVI Miêdzynarodowa Konferencja Edukacyjna
„Biblioteki, Informacja, Ksi¹¿ka:

Interdyscyplinarne Badania i Praktyka w XXI wieku”
Kraków 7-8 czerwca 2010 r.

Tegoroczna konferencja zorganizowana przez Ins-
tytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Jagielloñskiego dotyczy³a interdyscyplinar-
nych zwi¹zków bibliologii, bibliotekoznawstwa i infor-
macji naukowej. Podobnie, jak we wczeœniejszych la-
tach równie¿ i w tym roku uczestniczyli przedstawi-
ciele œrodowisk akademickich, archiwów i bibliotek
z piêtnastu krajów: Danii, Francji, Iranu, Niemiec,
Ukrainy, W³och, USA [10].

Przedstawione tematy w referatach goœci zagra-
nicznych pozwalaj¹ ustaliæ zagadnienia podejmowane
w problematyce badawczej i kierunki rozwoju prakty-
ki bibliotekarskiej.

Cyfryzacja polskich zbiorów specjalnych z lat trzy-
dziestych dwudziestego wieku, znajduj¹cych siê w In-
stytucie Studiów Slawistycznych i Europy Wschodniej
Uniwersytetu Illinouis w Urbana-Champaign w Sta-
nach Zjednoczonych, omówiona przez Josephine
Z.Kibbee, wskazuje na koniecznoœæ wspó³pracy bib-
liotekarzy ju¿ w pierwszym etapie projektu biblioteki
cyfrowej [9]. Proces digitalizacji zbiorów bibliotecz-
nych otwiera przed bibliotekarzami mo¿liwoœci
pe³nienia liderów w komunikacji naukowej oraz spo-
³ecznej.

Przyk³adem potwierdzaj¹cym korzyœci ze wspó³-
pracy œrodowisk bibliotekarskich w zakresie opraco-
wania bibliotek cyfrowych by³ referat Marka Sroki
z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Illinouis
w Urbana-Champaign. Repozytorium HathiTrust
umo¿liwia pe³ny dostêp do pe³nych zasobów cyfro-
wych, stworzonych przez Google oraz organizacjê
Open Content Alliance [15].

W kontekœcie interdyscyplinarnych powi¹zañ
praktyki bibliotekarskiej z badaniami bibliotekoznaw-
czymi z wiedz¹ o u¿ytkownikach nale¿y umieœciæ refe-
raty, Agnieszki Smolczewskiej-Tony i Chérify Bouka-
cem Zeghmouri z Uniwersytetu Charles-de Gaulle’a
w Lille. Uzasadniaj¹ prowadzenie badañ webome-
trycznych, potwierdzaj¹c jednoczeœnie potrzebê ujêcia
kryterium cech u¿ytkownika w opracowaniu projektu
biblioteki cyfrowej. Ocena interfejsu biblioteki cyfro-
wej CaNu XIX, z³o¿onej z czasopism dziewiêtnasto-
wiecznych ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lyonie by³a przedmiotem wyst¹pienia A.Smolczew-
skiej – Tony [14]. Wykorzystanie czasopism elektro-
nicznych przez francuskie œrodowisko akademickie,
system elektronicznego dostarczania informacji i do-
kumentów w bibliotekach akademickich Francji na
podstawie badañ oceniaj¹cych omówi³a Chérifa Bou-
kacem Zeghmouri [3]. Problem badawczy wchodzi³
w sk³ad ogólnokrajowego francuskiego projektu, zrea-
lizowany w latach 2006-2009. Wyniki pos³u¿y³y do
interpretacji danych wed³ug psychologii kognitywnej,
marketingu i historii nauki.

Miêdzynarodowy wyró¿nik, œwiadcz¹cy o dostêpie
do zasobów bibliotecznych w innych krajach charak-
teryzuje Elektroniczn¹ Bibliotekê Czasopism (Elektro-
nische Zeitschriftenbibliothek- EZB http://ezb.uni-re-
gensburg.de) zaprezentowan¹ przez Evelinde Hutzler
z Biblioteki Uniwersytetu w Regensburgu [8]. Powsta-
³a w 1994 roku zawiera ponad 48 tysiêcy tytu³ów cza-
sopism z wszystkich dziedzin nauki z zaznaczonym
sposobem udostêpniania wed³ug kolorów sygnalizacji
drogowej. W jej opracowaniu uczestnicz¹ biblioteki
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akademickie w Niemczech, a tak¿e z innych krajów ta-
kich jak: Austria, Chorwacja, Czechy, S³owacja, Szwaj-
caria. Miêdzynarodowa wspó³praca miêdzybibliotecz-
na polega na uzupe³nianiu zasobów czasopism, prze-
sy³aniu przez biblioteki metadanych oraz okreœlenia
zasad udostêpniania, bezp³atnie lub na podstawie li-
cencji. Po³¹czenia za poœrednictwem interfejsu XML
z innymi elektronicznymi serwisami bibliotek oraz
wydawców umo¿liwiaj¹ nieograniczony zasiêg dostar-
czania dokumentów bez wzglêdu na kraj ich przecho-
wywania.

Referat dotycz¹cy biblioterapii chorych na depresjê
wœród doktorantów Uniwersytetu Tarbiat Moallem
w Teheranie pokaza³ zagadnienia raczej niewystêpuj¹ce
w praktyce bibliotek akademickich w Europie [13].

Z kolei nowym tematem o powi¹zaniach z polami
badawczymi wielu dziedzin by³a propozycja Paula
Sturgesa dotycz¹ca „ przenoszenia perspektywy inter-
dyscyplinarnej na grunt bibliotekoznawstwa i infor-
macji naukowej” [16]. Analiza komizmu, kategorii es-
tetycznej z³o¿onej, uwarunkowanej sprzecznoœciami
i kontrastami oraz zró¿nicowanymi œrodkami ekspre-
sji, mo¿e okreœlaæ interdyscyplinarnoœæ wspó³czesne-
go bibliotekoznawstwa. Wielowarstwowoœæ problema-
tyki badawczej znajduje siê w interpretacji komizmu
jako wypowiedzi, informacji oraz form wyrazu treœci
z punktu widzenia literaturoznawstwa, psychologii
oraz nauk politycznych.

Drugi dzieñ konferencji by³ przeznaczony dla pol-
skich zagadnieñ realizowanych badan bibliotekoznaw-
czych i osi¹gniêæ bibliotekarskich, podzielonych
w trzech sekcjach. Moderatorami by³y: dr hab.Maria
Próchnicka, dyrektor Instytutu INiB UJ, prof. UJ, dr hab.
Wanda Pindlowa i prof. UJ, dr hab. Maria Kocójowa [1].

Szczególnym wydarzeniem tego dnia by³o otwarcie
wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
upamiêtniaj¹cej dziesi¹t¹ rocznicê œmierci profesora
Wies³awa Bieñkowskiego (1926-1999), wybitnego
uczonego, biografia i bibliografa [5].

Twórczoœci Profesora poœwiêcono referaty, wyg³o-
szone w trzech sekcjach. By³y przypomnieniem i pod-
sumowaniem ponad piêciuset jego publikacji o tema-
tyce historycznej, etnograficznej, biograficznej i bib-
liograficznej (dr hab. Anna Gruca, Instytut INiB UJ;
prof.dr hab. Anna Migoñ i prof.dr hab. Marta Skal-
ska-Zlat, Instytut INiB UW; dr Piotr Lechowski, Insty-
tut INiB UJ) [7,12,11].

Wœród ponad trzydziestu wyst¹pieñ polskich
uczestników zarysowa³y siê problemy badawcze bib-
liotekoznawstwa i osi¹gniêcia praktyki bibliotekar-

skiej. Wyznaczono w nich zagadnienia interdyscypli-
narnych powi¹zañ bibliologii, czytelnictwa, nauki
o ksi¹¿ce, kulturoznawstwa, nauki o informacji i za-
rz¹dzania oraz wiedzy o u¿ytkownikach [1]. Na pod-
stawie wyg³oszonych referatów mo¿na ustaliæ wspó³-
czesny stan rozwoju bibliotekarstwa akademickiego
w Polsce. Podobne s¹ metody tworzenia zasobów in-
ternetowych w komunikacji naukowej, badania mar-
ketingowe w polityce gromadzenia oraz edukacja in-
formacyjna u¿ytkowników bibliotek uczelnianych [1].

Na uwagê zas³uguje wydany poœmiertnie tekst refe-
ratu, który mia³ byæ wyg³oszony przez mgr Ewê
B¹kowsk¹, kustosza oraz kierownika Oddzia³u Infor-
macji Naukowej BJ, pt. „Zachwyciæ bibliotek¹. War-
sztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagielloñ-
skiej” [2]. Zginê³a w katastrofie samolotu pod Smoleñ-
skiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku.

W zapowiedzi tematu opublikowanego tekstu zos-
ta³y ujête trafne stwierdzenia autorki, potwierdzaj¹ce
znaczenie funkcji edukacyjnej i kulturotwórczej bib-
liotek w kszta³towaniu przysz³ych pokoleñ:

„Co sprawia, ¿e ktoœ staje siê pasjonatem w jakiejœ
dziedzinie, pracownikiem naukowym czy osob¹ pro-
wadz¹c¹ ciekawe ¿ycie? /…/ wœród wielu czynników,
inspiruj¹cym mo¿e byæ mo¿liwoœæ intensywnego ko-
rzystania ze zbiorów bibliotecznych w okresie dzieciê-
cym” [2, s.308].

W materia³ach konferencyjnych zamieszczono
wspomnienie o E. B¹kowskiej, uzupe³nione zdjêciami,
napisane przez mgr Barbarê Bu³at z Biblioteki Jagiel-
loñskiej [4].

Tradycyjnie w Konsulacie Generalnym USA w
Krakowie odby³a siê wideokonferencja – w tym roku
z udzia³em Mary Talley Garcia ze Stowarzyszenia Bib-
liotek Specjalnych (Special Library Association). Jej
tematem by³ problem bibliotekoznawczy, wyznacza-
j¹cy nowy model zawodu nazwany bibliotekarstwem
poza bibliotek¹ (ang.: embedded librarianship).

Spotkanie towarzyskie w Collegium Maius UJ i
wystêp Open Access, zespo³u muzycznego Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego, by³y uroczystym zakoñczeniem
ostatniego dnia konferencji [6].

Wszystkie teksty referatów sesji plenarnej oraz
sekcji A, B, C, a tak¿e materia³y informacyjne z imprez
towarzysz¹cych, sesji posterowej, wystawy „Civis Cra-
coviensis” wydano w wersji elektronicznej jako konty-
nuacjê wydawnictwa seryjnego ePublikacje Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Teksty
podzielono na trzy czêœci:
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— pierwsza: Pro Memoria: Wies³aw Bieñkowski,
— druga: Naukowe badania interdyscyplinarne
— trzecia: Rozwi¹zania interdyscyplinarne: praktyka

[1].
Konferencja by³a sponsorowana przez: Aleph Polska
Sp., GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkoleñ
w Krakowie oraz Universitätsbibliothek Regensburg.
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