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W dniu 16 marca  odbyła się II Konferencja Informacja w świecie cy-

frowym: Informacja a innowacja. Organizatorem spotkania była Biblioteka 
Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Obrady toczyły się w obszarach: 
• Społeczny aspekt cyfryzacji świata 
• Przestrzeń cyfrowa platformą dla innowacji 
• Zarządzanie informacją cyfrową w zakresie biznesu, nauki, edukacji 

i rozrywki. 
 

Pierwszy referat pt.: Opór przed zmianą. Społeczne bariery informaty-
zacji. wygłosił pan Krzysztof Komorowski, specjalista Instytutu Sobie-
skiego w Warszawie. W wystąpieniu wskazał na przyczyny zapóźnień Pol-
ski w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, widząc je raczej w ob-
szarze społecznego oporu przed szybkim wdrażaniem innowacji technolo-
gicznych niż ograniczeniem dostępu do technologii. 

Społeczeństwo wiedzy w wymiarze społeczeństwa polskiego było 
przedmiotem refleksji Edwina Bendyka, publicysty, dziennikarza tygo-
dnika POLITYKA, autora blogu „Antymatriks”. W jego wystąpieniu pt. 
Społeczeństwo wiedzy. Raport z pola walki mowa była o Narodowym Pro-
gramie Foresight Polska 2020, wdrożenie którego skieruje Polskę na tory 
światowych trendów ewolucji społeczeństw w kierunku społeczeństw 
wiedzy. W skrócie dobrobyt=wiedza=demokracja, a społeczeństwo wiedzy 
to społeczeństwo oparte na innowacjach.  

Wystąpienie Karola Nowaczyka Społeczeństwo informacyjne w Polsce 
– teraźniejszość i przyszłość  było próbą podsumowania dotychczasowych 
rozważań z końcową konkluzją, że Polska wykorzystując unijne dotacje 
jest w stanie  przejść z końca na szczyt listy państw dobrze wykorzystują-
cych technologie internetowe. Sukces gwarantują kompetentni, dobrze 
wyszkoleni ludzie. 

Referatem kolejnym w pierwszej części obrad było wystąpienie Zinte-
growany dostęp do otwartych, rozproszonych cyfrowych zasobów 
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naukowych - rozwiązania europejskie  pana Marcina Mielnickiego, pra-
cownika Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.  Prele-
gent opisał stan  polskich bibliotek cyfrowych, jak również odniósł się do 
europejskich projektów porządkujących wolne zasoby naukowe.  

Jako ostatnia wystąpiła dyrektor Biblioteki Głównej WSB, Marzanna 
Chmielarska, która zaprezentowała zgromadzonym projekt Informacja 
w świecie cyfrowym1

Pan Stanisław Skórka, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie w ostatnim wystąpieniu Oszczędzaj czas użyt-
kownika – czyli o co powinien zapytać bibliotekarz architekta informacji 
wnikliwie określił obowiązki architekta informacji. Wskazał praktyczne 

. Projekt ten jest rezultatem działań pracowników 
biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego główny cel 
to porządkowanie zasobów Internetu, wyszukiwanie ciekawych linków 
oraz dokumentów pełnotekstowych zamieszczanych w sieci. Zaprezento-
wane statystyki strony wykazały, że  tworzony od roku projekt cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem osób z całej Polski – od metropolii po 
miasteczka na obrzeżach kraju. 
 

Po przerwie, w czasie której uczestnicy konferencji mieli możliwość 
zwiedzenia Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu, nastąpiła druga 
tura obrad, rozpoczęta przez pracownika WSB, Pawła Buchwalda. W swo-
im referacie SI w procesach przepływu i porządkowania informacji nakre-
ślił początki systemów Sztucznej Inteligencji (SI). Wskazał również dzi-
siejsze, praktyczne zastosowania tych technologii w porządkowaniu in-
formacji. 

Pani Katarzyna Materska, dyrektor ds. bibliotecznych Biblioteki Pu-
blicznej m.st. Warszawy wygłosiła referat Zarządzanie informacją indywi-
dualną w środowisku organizacyjnej informacji cyfrowej dotyczący zarzą-
dzania informacją indywidualną i systemem porządkowania w sytuacji 
nadmiaru. 

Ważnym elementem pracy każdego bibliotekarza jest umiejętność 
wyszukiwania  informacji w przeróżnych źródłach. Nowe medium jakim 
jest Internet, zwiększyło możliwości wyszukiwawcze równocześnie wyma-
gając od bibliotekarzy nieustannego kształcenia w tym zakresie. 

Z tej przyczyny wystąpienie pani Sabiny Cisek Infobrokering w prak-
tyce: zasady i metody wyszukiwania informacji w Internecie spotkało się 
z tak ciepłym przyjęciem przez słuchaczy. Prelegentka  bardzo szeroko  
omówiła metodykę wyszukiwań w sieci Internet. Wskazała przydatne  
bazy, serwisy i wyszukiwarki. Dodatkowo scharakteryzowała pracę bro-
kera informacji, wskazując na praktyczne wyróżniki tej profesji. 

                                                 
1 Informacja w świecie cyfrowym. [online] [dostęp: 25.04.2009]. Dostępny w World Wide 
Web: http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/ (przyp. red.). 
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zastosowanie tego nie rozpowszechnionego w Polsce zawodu. Wykazał 
związki pomiędzy dobrze rozplanowaną informacją znajdującą się na 
stronie biblioteki, lub też stronie katalogu a dobrą komunikacją pomiędzy 
biblioteką a czytelnikami. 
 

Wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość ocenienia jej, zarów-
no pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Za wszystkie 
uwagi serdecznie dziękujemy. Staną się one dla organizatorów źródłem 
wiedzy, w jakich obszarach dopracowywać konferencyjne przedsięwzięcia. 
 
 
P.S. 
Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja. Wszystkich zaintere-
sowanych zamieszczeniem referatu zapraszamy do zapoznania się z ob-
szarami programowymi publikacji. 
 
Obszary tematyczne:  
1. Społeczny aspekt cyfryzacji świata.  
2. Przestrzeń cyfrowa platformą dla innowacji.  
3. Zarządzanie informacją cyfrową w zakresie biznesu, nauki, edukacji 

i rozrywki. 
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