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Rewolucja informacyjna 

 

Rewolucja informacyjna, kojarzona równie  z takimi procesami jak re-

wolucja cyfrowa [Gawrysiak, 2008, s. 25] i informatyczna [Leszczy ska, 

2011, s. 126], nale y do najwa niejszych transformacji cywilizacyjnych, 

jakie dokona y si  w XX wieku. Jej kszta t i przebieg w wymiarze tech-

nicznym wyznaczy  post p, który dokona  si  po zako czeniu II wojny 

wiatowej w zakresie technologii informacyjnych, mikroelektroniki i sze-

roko rozumianej informatyki. Rewolucja informacyjna, której wa ny ele-

ment stanowi  technologie komputerowe, jest postrzegana jako jeden  

z g ównych aspektów tak zwanej trzeciej fazy rewolucji przemys owej
1
. 

________________ 

1
 Poj cie pierwszej rewolucji przemys owej jest zwi zane z przekszta ceniami, które do-

konywa y si  w przemy le, gospodarce i technice w okresie od ko ca XVIII wieku do po o-

wy XIX stulecia. Epoka ta (epoka w gla i stali) jest kojarzona z industrializacj  oraz rozwo-

jem przemys u maszynowego. Do g ównych cech charakteryzuj cych pierwsz  rewolucj  

przemys ow  zaliczamy koncentracj  o rodków przemys owych w pobli u róde  surowców 

produkcyjnych i energetycznych. Druga rewolucja przemys owa przypada na okres od po o-

wy XIX wieku do pocz tków wieku XX. W pierwszej kolejno ci jest ona identyfikowana  

z rozwojem energetyki opartej na wykorzystaniu ropy naftowej i pr du elektrycznego oraz 

rozwojem motoryzacji, awiacji, elektryfikacj  i narodzinami ta m produkcyjnych. Cech  

charakterystyczn  trzeciej rewolucji przemys owej (rewolucji naukowo-technicznej) jest 

natomiast koncentracja przemys u wokó  o rodków akademickich (zasobów wiedzy i wy-

kwalifikowanej kadry) oraz nastawienie na rozwój nowoczesnych technologii (g ównie  

z zakresu mikroelektroniki, komunikacji i biotechnologii).  
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Rozwój t��������� �������t������� ��  zwi zany z licznymi odkryciami 

naukowymi oraz powstaniem ca ej gamy nowych rozwi za  technologicz-

nych z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Zmiany te zainicjowa y pro-

ces cyfryzacji i komputeryzacji wielu obszarów szeroko rozumianego y-

cia spo ecznego. Za opisywanymi transformacjami sta y przes anki natury 

spo ecznej i ekonomicznej (mi dzy innymi spadek cen sprz tu komputero-

wego oraz komercjalizacja i upowszechnienie Internetu) oraz technologicz-

nej (pojawienie si  urz dze  klasy PC i uproszczenie obs ugi komputerów). 

Zdaniem hiszpa skiego socjologa Manuela Castellsa jedn  z wa niejszych 

konsekwencji rewolucji informacyjnej by o zasadnicze przekszta cenie 

struktury spo ecze stw rozwini tych i powstanie formacji okre lanej mia-

nem spo ecze stwa sieci [Castells, 2010, s. 9]. Castells nie ma w tpliwo ci, 

e opisywane procesy mia y charakter fundamentalny. Jego zdaniem rewo-

lucja informacyjna jest „wydarzeniem historycznym co najmniej tak wiel-

kim, jak XVIII-wieczna rewolucja przemys owa, burz cym ci g o  mate-

rialnych podstaw gospodarki, spo ecze stwa i kultury” [Castells, 2010,  

s. 68]. 

Rewolucja informacyjna to zjawisko z o one i wieloaspektowe, wymy-

kaj ce si  prostym kategoryzacjom historycznym. Ameryka ski historyk 

komunikacji Irving Fang wyró nia sze  faz tego procesu, z których ostat-

nia jest wynikiem po czenia technologii komputerowych, satelitarnych  

i nowoczesnych technik wizualnych [Fang, 1997, s. 189–236]. Fenomen 

rewolucji informacyjnej jest analizowany przez przedstawicieli wielu ró -

nych obszarów nauk – dyscyplin technicznych, nauk spo ecznych i huma-

nistycznych, a nawet nauk o zdrowiu. W niniejszym artykule skoncentruj  

si  przede wszystkim na epistemologicznym wymiarze rewolucji informa-

cyjnej, uwzgl dniaj c równie  jej spo eczne i ekonomiczne aspekty. Moim 

celem jest przybli enie podstawowych za o e  modelu smogu informacyj-

nego, opisuj cego jedn  z negatywnych konsekwencji rozwoju nowocze-

snych (cyfrowych) technik komunikacyjnych.  

Manuel Castells porówna  znaczenie informatyki, elektroniki i techno-

logii informacyjnych do roli, jak  w rewolucjach przemys owych XVIII  

i XIX wieku odgrywa y nowe ród a energii. Tym, co czyni obecn  faz  

rozwoju cywilizacji technicznej wyj tkow , jest, zdaniem autora, funkcja, 
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któr  przypisa  nale y jej dwóm kluczowym elementom – informacji  

i wiedzy. Oczywi cie tak e na wcze niejszych etapach rewolucji przemy-

s owej oba te zasoby niematerialne odgrywa y istotn  rol . Castells pod-

kre la jednak, e w warunkach pierwszej i drugiej rewolucji przemys owej 

mia y one inny, zdecydowanie bardziej instrumentalny charakter. Wyj t-

kowo  sytuacji, z któr  mamy do czynienia w przypadku rewolucji infor-

macyjnej, polega przede wszystkim na zastosowaniu wiedzy i informacji 

do wytwarzania nowych informacji i nowej wiedzy
2
. Drugim wa nym 

elementem tego procesu jest intensywny rozwój urz dze  s u cych do 

generowania, pozyskiwania, przetwarzania i transmisji wymienionych 

zasobów [Castells, 2010, s. 69]. Post p w zakresie nowoczesnych technik 

informacyjnych i komunikacyjnych zaowocowa  jeszcze jedn  fundamen-

taln  zmian : zastosowanie urz dze  komputerowych dzia aj cych w ra-

mach sieci rozproszonych umo liwi o przej cie od systemów scentralizowa-

nych (typowych dla radia i telewizji) do nowego typu ontologii sieciowej, 

charakteryzuj cej si  struktur  zdecentralizowan  i pozbawion  elementów 

w z owych. Istotna w warunkach zimnowojennego zagro enia wojn  nu-

klearn  potrzeba skonstruowania bezpiecznych systemów informacyjnych 

stanowi a jeden z g ównych katalizatorów prac nad systemem ARPA, któ-

ry uznaje si  za protoplast  wspó czesnego Internetu. Specyfika funkcjo-

nowania sieci rozproszonych wp ywa nie tylko na metody pozyskiwania, 

przechowywania, przetwarzania i dystrybucji informacji, ale tak e na ich 

charakter. Wspó czesne technologie informacyjne nie powinny by  po-

strzegane wy cznie jako narz dzia informacyjne. Ameryka ski historyk 

nauki James Gleick definiuje je w kategoriach procesów zmieniaj cych 

role przypisywane samym u ytkownikom, którzy dzi ki mo liwo ciom, 

jakie stwarzaj  nowoczesne technologie, przestaj  by  jedynie odbiorcami 

(konsumentami) gotowych ju  tre ci [Gleick, 2012, s. 345–369]. Cz sto 

przywo ywanym przyk adem opisywanej relacji, w której odbiorca mo e 

by  jednocze nie twórc , jest portal encyklopedyczny Wikipedia. Oma-

wiane procesy zaowocowa y wa nymi zmianami o charakterze spo ecz-
________________ 

2
 Znaczenie poj  „informacja” i „wiedza” jest przedmiotem wielu sporów naukowych. 

W swoim artykule opisywa  je b d  przede wszystkim w kategoriach ekonomicznych – jako 

aktywa niematerialne. 
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nym, epistemologicznym, a nawet ekonomicznym. Jak zauwa a Castells: 

„po raz pierwszy w historii umys  ludzki staje si  bezpo redni  si  wy-

twórcz , a nie tylko zasadniczym elementem systemu produkcji” [Castells, 

2010, s. 70]. 

Typ spo ecze stwa opisywany przez Castellsa i Gleicka charakteryzuje 

si  kilkoma zasadniczymi cechami. Po pierwsze, w analizowanej formacji 

informacja i wiedza s  traktowane jak surowce (okre la si  je jako: dobra, 

zasoby, aktywa niematerialne etc.). Po drugie, w warunkach spo ecze stwa 

informacyjnego zauwa alna staje si  wszechobecno  i uniwersalno  

technologii informacyjnych oraz rosn cy stopie  uzale nienia spo e-

cze stw od ich funkcjonowania. Kolejnym czynnikiem jest to, co okre li  

mo emy mianem logiki sieciowej – czynnika umo liwiaj cego porz dko-

wanie i strukturalizowanie rozmaitych sfer ycia spo ecznego, ekonomicz-

nego i informacyjnego przy jednoczesnym utrzymaniu dynamicznego cha-

rakteru systemów zdecentralizowanych. Ostatnia z wyró nionych cech 

wynika z integracji ró nych rodzajów technologii informacyjnych w z o-

one, a jednocze nie elastyczne struktury wy szego rz du. J/01 234 527

chodn  ontologicznych w a ciwo ci sieci rozproszonych oraz tego, co 

belgijski filozof techniki Henri Van Lier okre li  mianem synergiczno ci 

technologii (g ównie w relacji maszyna–maszyna, maszyna–cz owiek)  

i powi za  z w a ciwo ciami tak zwanych maszyn dialektycznych, do któ-

rych zaliczamy wspó czesne komputery [Van Lier, 1970, s. 59–73]. 

Obserwowany w ostatnich dekadach dynamiczny rozwój technologii 

informacyjnych mia  tak e ogromny wp yw na struktur  ekonomiczn  

spo ecze stw, w których dokona a si  zasadnicza zmiana pozycji przypi-

sywanej wiedzy i informacji. Oba wymienione czynniki s  obecnie nie tyle 

narz dziami wykorzystywanymi w procesie wytwarzania dóbr, co raczej 

samymi dobrami. W spo ecze stwie informacyjnym
3
 aktywa niematerialne 

staj  si  cenniejsze ni  dominuj ce w poprzednich formacjach ekonomicz-

nych rodki materialne [ uczak, 2007, s. 60–63]. Informacja i wiedza oraz 

instrumenty i techniki wykorzystywane w procesach informacyjnych, które 
________________ 

3
 Problematyka spo ecze stwa informacyjnego jest przedmiotem licznych analiz nauko-

wych. Jedn  z klasycznych pozycji omawiaj cych to zagadnienie stanowi praca Spo ecze -

stwo informacyjne: szanse, zagro enia, wyzwania [Goban-Klas, Sienkiewicz, 1999]. 
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za Ole skim rozumiem jako produkcj  informacji, czyli jej „generowanie, 

ujmowanie, gromadzenie, kontrol , przechowywanie, przekazywanie, 

przetwarzanie, udost pnianie, absorpcj , interpretacj  i wykorzystanie” 

[Ole ski, 2006, s. 159–162], coraz powszechniej postrzegane s  w katego-

riach dóbr podstawowych. Daniel Bell uznaje obecn  faz  rozwoju cywili-

zacji za charakterystyczn  dla spo ecze stwa ponowoczesnego, w którym 

dominuj c  funkcj  przypisuje si  szeroko rozumianym relacjom mi dzy-

ludzkim oraz zwi zanym z nimi procesom komunikacyjnym [Bell, 1998,  

s. 233]. Spo ecze stwo informacyjne jest konstrukcj  wielopoziomow   

i wieloaspektow , tote  nale y je rozpatrywa  na ró nych p aszczyznach 

(mi dzy innymi: ekonomicznej, technologicznej, politycznej, przestrzen-

nej, kulturowej). W wymiarze gospodarczym szczególnego znaczenia na-

biera dynamiczny rozwój sektora us ug (g ównie w zakresie bankowo ci, 

technologii informatycznych, telekomunikacji i zarz dzania – tak e zarz -

dzania wiedz ). Inna wa na charakterystyka spo ecze stwa ponowoczesnego 

wi e si  z rozwojem tego, co okre lamy mianem gospodarki opartej na 

wiedzy, której najwa niejsze cechy Barbara Skrzypek czy z rozwojem 

przemys u wysokiej techniki, us ug spo ecze stwa informacyjnego oraz 

us ug nasyconych wiedz  i edukacj  [Skrzypek, 2011, s. 270]. 

 

 

Smog informacyjny 

 

W 1998 roku polski automatyk i informatyk Ryszard Tadeusiewicz 

wyg osi  referat po wi cony wybranym aspektom rozwoju nowoczesnych 

technologii informacyjnych [Tadeusiewicz, 1998]. W swoim wyst pieniu 

zwróci  uwag  na jedno z istotnych zagro e  wynikaj cych z coraz wi k-

szego uzale nienia spo ecze stw od technologii komputerowych
4
. W tytule 

referatu Tadeusiewicz pos u y  si  metafor  smogu informacyjnego, któr  

uzna  za najlepsz  dla scharakteryzowania zjawiska prze adowania infor-

________________ 

4
 Bardziej szczegó owe omówienie zagro e  zwi zanych z funkcjonowaniem nowocze-

snych technologii informacyjnych znajduje si  w artykule Zagro enia w cyberprzestrzeni 

[Tadeusiewicz, 2010, s. 31–42]. 
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macyjnego (information overload) oraz problemu oceny wiarygodno ci 

informacji znajduj cych si  w zasobach sieciowych. Tadeusiewicz, podob-

nie jak Castells, uzna  zmiany, jakie dokona y si  w ostatnich dekadach za 

spraw  rozwoju technik informacyjnych, za rewolucyjne. Punktem wyj cia 

dla koncepcji smogu informacyjnego by  zaczerpni ty z dorobku amery-

ka skiego socjologa Daniela Bella model spo ecze stwa informacyjnego 

uto samianego ze spo ecze stwem postindustrialnym. W ród wielu niepo-

koj cych skutków rozwoju tej formacji Tadeusiewicz szczególn  wag  

przypisa  aspektom epistemologicznym. W swoim wyst pieniu zauwa y , 

i  rozwój narz dzi teleinformatycznych – proces, którego ogólne konse-

kwencje s  bez w tpienia pozytywne – niesie równie  ze sob  skutki nega-

tywne. Zaprezentowana analiza stanu informacji dost pnych w zasobach 

sieciowych mo e by  rozpatrywana na dwóch p aszczyznach: (1) ilo cio-

wej – problem nadmiaru i wielo ci róde  informacji i (2) jako ciowej, na 

któr  sk adaj  si  takie czynniki jak: niska warto  merytoryczna informa-

cji, ich ma a wiarygodno  i przesycenie zasobów sieciowych tre ciami 

nieprawdziwymi lub szkodliwymi.  

Poszukuj c modelu opisuj cego wymienione zjawiska, Tadeusiewicz, 

niezale nie od Shenka [Shenk, 1997], przywo a  analogi  ze smogiem 

atmosferycznym, który towarzyszy  rewolucji przemys owej w XIX wie-

ku
5
. Podobie stwa cz ce smog przemys owy i smog informacyjny przed-

stawi  za  nast puj co:  

klasyczny smog by  ubocznym produktem procesu spalania. Dok adniej – prymi-

tywnego i nieuporz dkowanego procesu spalania byle czego, byle gdzie i byle jak – 

dostarczaj cego niezb dnej energii dla rozmaitych procesów wytwórczych, burzli-

wie i chaotycznie rozwijanych na pocz tku poprzedniej rewolucji przemys owej. 

Przez analogi , dusz cy nadmiar informacji, parali uj cy dzisiaj rozwój i wykorzy-

stanie technik informatycznych, jest produktem ubocznym upowszechnienia i roz-

proszenia procesów wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i przesy ania infor-

macji [Tadeusiewicz, 1998, s. 8–9]. 

Jak wiadomo, smog atmosferyczny (przemys owy) powstaje poprzez 

po czenie dymu oraz mg y sk adaj cej si  z rozproszonych w powietrzu 
________________ 

5
 Termin smog powsta  z po czenia dwóch angielskich wyrazów: dym (smoke) i mg a 

(fog).  
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kropelek wody. W a nie owo rozdrobnienie jest g ównym powodem, dla 

którego mg a uznawana jest za zjawisko niekorzystne. Zdaniem Tadeusie-

wicza podobny problem dotyczy informacji znajduj cych si  w cyberprze-

strzeni. Rozdrobnienie i brak uporz dkowania utrudnia u ytkownikom 

sieci sprawne i efektywne wykorzystywanie zgromadzonych w nich zaso-

bów informacyjnych. Nieuporz dkowanie i nieusystematyzowanie stanowi 

jeden z g ównych mankamentów wspó czesnych, opartych na technologii 

internetowej, róde  informacji. Drugim czynnikiem utrudniaj cym korzy-

stanie z zasobów sieci rozproszonych jest to, co Tadeusiewicz okre la 

mianem dymu. W omawianym modelu symbolizuje on informacje bezwar-

to ciowe, a nawet szkodliwe, które umieszczane s  w sieci przez osoby 

nieposiadaj ce odpowiednich kompetencji merytorycznych lub u ytkow-

ników wiadomie generuj cych przekazy nieprawdziwe czy tendencyjne 

(np. informacje komercyjne). Niska ocena warto ci informacji dost pnych 

w Internecie wynika w du ej mierze z braku skutecznych narz dzi ich 

merytorycznej kontroli oraz wiadomych manipulacji, które przybieraj  

rozmaite formy – od ideologicznej i propagandowej do czysto komercyjnej 

(przekazy reklamowe i promocyjne). Informacje znajduj ce si  w zasobach 

sieciowych mog  by  ma o przydatne, a nawet szkodliwe dla odbiorców 

niedysponuj cych elementarn  wiedz  z zakresu problematyki dotycz cej 

przyswajanych tre ci. Jedn  z niepo danych konsekwencji takiego stanu  

rzeczy jest sytuacja poznawcza, w której odbiorca pozyskuje informacje 

okre lane przez Tadeusiewicza mianem informacji ujemnych. Podsumowu-

j c, stwierdzi  mo emy, e wspó wyst powanie mg y i dymu informacyjne-

go tworzy efekt synergiczny, ujawniaj cy si  pod postaci  smogu informa-

cyjnego. Rozdrobnienie (mg a) u atwia kontakt z tre ciami nieprzydatnymi 

lub szkodliwymi, utrudniaj c jednocze nie dzia anie mechanizmów selek-

cyjnych, pozwalaj cych na grupowanie i porz dkowanie informacji warto-

ciowych poznawczo. Dym identyfikujemy natomiast bezpo rednio z in-

formacjami bezwarto ciowymi lub szkodliwymi. 

Odpowiednim rodowiskiem dla wyst powania zjawiska smogu infor-

macyjnego jest struktura sieci rozproszonych. W tym miejscu koncepcja 

Tadeusiewicza spotyka si  z Castellsowskim modelem spo ecze stwa sie-

ciowego. W opisanej przez hiszpa skiego socjologa strukturze komunika-
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cyjnej rozprzestrzenianie informacji i dost p do ich róde  s  niemal nie-

kontrolowalne. W takich warunkach os abieniu ulegaj  mechanizmy ich 

merytorycznej oceny, co sprawia, e na przyk ad tre ci pseudonaukowe 

mog  skutecznie imitowa  rzetelne i warto ciowe poznawczo przekazy 

naukowe. Negatywne skutki opisywanych procesów maj  odzwierciedle-

nie równie  w sferach etyki i prawa – dziedzin, których rozwój, zdaniem 

wielu autorów, nie nad a za post pem, jaki dokonuje si  w obr bie nowo-

czesnych technologii komunikacyjnych. Aby unikn  problemów, które 

symbolizuje metafora smogu informacyjnego, tworzy si  systemy porz d-

kuj ce, systematyzuj ce i weryfikuj ce informacje zgromadzone w zaso-

bach sieciowych. Narz dzia te s  jednak nadal niedoskona e. Jak zauwa a 

Tadeusiewicz: „niepodobna zdefiniowa  skutecznego kryterium selekcyj-

nego, które pozwoli oby w sposób skuteczny automatycznie eliminowa  

dost p do tre ci wychowawczo szkodliwych – bez równoczesnego bloko-

wania dost pu do szeregu informacji u ytecznych” [Tadeusiewicz, 1998,  

s. 11]. Mimo i  od sformu owania koncepcji smogu informacyjnego min -

o kilkana cie lat, zagadnienie oceny warto ci informacji znajduj cych si  

w zasobach sieciowych jest wci  jednym z najwa niejszych problemów 

zwi zanych z funkcjonowaniem Internetu
6
.  

Metafora smogu informacyjnego, któr  wykorzysta  w swoich rozwa-

aniach Ryszard Tadeusiewicz, przywo ana zosta a po raz pierwszy w roku 

1997 przez ameryka skiego publicyst  naukowego Davida Shenka [Shenk, 

1997]. Shenk wyró ni  trzy g ówne elementy procesu komunikacyjnego: 

wytwarzanie, dystrybuowanie oraz przetwarzanie informacji, podkre laj c 

jednocze nie, e a  do po owy wieku XX procesy te by y ze sob  zasadni-

czo zsynchronizowane. G ównym problemem w obszarze komunikacji 

pozostawa a kwestia niedoboru informacji oraz zagadnienie optymalizacji  

i usprawniania procedur ich pozyskiwania. Sytuacja ta zmieni a si  dopiero 

w ostatnich dekadach ubieg ego stulecia, a sta o si  tak za spraw  rozwoju 

technologii informatycznych i ich wykorzystania w procesach komunika-

cyjnych. Cywilizacja ludzka w krótkim czasie przesz a od fazy niedoboru 

________________ 

6
 Ocena warto ci informacji jest jednym z problemów analizowanych przez dyscyplin  

naukow  zwan  ekologi  informacji [Babik, 2001]. 
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do fazy przesycenia informacyjnego. Shenk, podobnie jak Bell i Tadeusie-

wicz, podkre la  ilo ciowy i jako ciowy charakter analizowanych przemian, 

zwracaj c uwag  mi dzy innymi na wzrost dost pno ci róde  informacji. 

Jeszcze kilkadziesi t lat temu informacja postrzegana by a jako dobro 

deficytowe, trudno osi galne, a co za tym idzie – drogie. Za spraw  rozwo-

ju narz dzi informatycznych – g ównie technologii www – utraci a ona 

jednak swój elitarny charakter (zjawisko to Shenk okre li  mianem pierw-

szego prawa smogu informacyjnego [Shenk, 1997, s. 11]). Jedn  z g ów-

nych przyczyn takiego stanu rzeczy jest specyfika technologii komputero-

wych, które ameryka ski autor – podobnie jak przywo ywany wy ej Henri 

Van Lier – uznaje za najbardziej uniwersaln  z technologii wykorzystywa-

nych przez wspó czesne spo ecze stwo. W swojej pracy Shenk zwraca 

uwag  na potencjalnie negatywne skutki upowszechnienia cyfrowych na-

rz dzi informacyjnych, skutecznie konkuruj cych z tradycyjnymi ród ami 

i metodami pozyskiwania informacji. Jednym z najbardziej widocznych 

przyk adów niepo danych rezultatów rozwoju technologii informatycz-

nych jest oczywi cie fenomen przest pczo ci komputerowej
7
. Shenk, po-

dobnie jak Tadeusiewicz, odnosi si  do kwestii poznawczych, w tym mi dzy 

innymi do problemu oceny warto ci informacji zgromadzonych w zasobach 

internetowych. W swojej ksi ce zauwa a ponadto, e przeci enie infor-

macyjne skutkowa  mo e wieloma negatywnymi konsekwencjami natury 

psychologicznej. Praca Shenka nie jest jedynie diagnoz  stanu spo ecze -

stwa informacyjnego. Autor przedstawi  w niej bowiem szereg – mniej lub 

bardziej przydatnych – technik, które wspó czesnemu u ytkownikowi me-

diów cyfrowych pozwoli  mog  na wyeliminowanie problemu przeci e-

nia informacyjnego. Zdaniem autora zjawisko data smog powoduje nie 

tylko wzrost trudno ci w pozyskiwaniu i ocenie dost pnych informacji, ale 

tak e powstawanie specyficznej odmiany stresu, któr  Alvin Toffler  

w latach siedemdziesi tych ubieg ego wieku okre li  mianem stresu decy-

zjonalnego [Toffler, 1974, s. 377–382]. W psychologii zjawisko to, zwane 

technostresem, analizowane jest szczegó owo od lat dziewi dziesi tych 

ubieg ego stulecia [zob. Weil, Rosen, 1997]. 
________________ 

7
 Pod poj ciem przest pczo ci komputerowej rozumiem przest pstwa dokonywane za 

po rednictwem technik komputerowych oraz takie, których celem s  systemy komputerowe.  
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Podsumowanie 

 

W swoich pracach Ryszard Tadeusiewicz i David Shenk skoncentrowa-

li si  na niepo danych efektach rozwoju spo ecze stwa informacyjnego. 

Pierwszy z autorów odniós  si  przede wszystkim do epistemologicznego 

wymiaru problemu przeci enia informacyjnego, David Shenk wi cej 

miejsca po wi ci  kwestiom natury historycznej i psychologicznej. Oba 

podej cia s  jednak komplementarne, a u yta przez ich autorów metafora 

smogu dobrze oddaje charakter problemów poznawczych, z jakimi styka-

my si , korzystaj c z zasobów informacyjnych zgromadzonych w Interne-

cie. Obawy przed zalewem informacji, i b d cym jego konsekwencj   

chaosem poznawczym pojawia y si  w naszej kulturze na d ugo przed 

powstaniem technologii www. Takie ostrze enia formu owali mi dzy in-

nymi Charles Babbage, Edgar Allan Poe, Gottfried Wilhelm Leibniz oraz 

Lewis Mumford [Gleick, 2012, s. 346–348, 373–374]. Wydaje si  jednak, 

e sytuacja, w której znale li my si  po szóstej rewolucji informacyjnej 

(nawi zuj  tu do klasyfikacji zaproponowanej przez I. Fanga [Fang, 1997, 

s. XVII–XVIII]), jest pod wieloma wzgl dami szczególna. Informacje s  

obecnie ta sze i atwiej dost pnie ni  kiedykolwiek w przesz o ci, co, nie-

stety, nie przek ada si  pozytywnie na ich jako  (zjawisko to za W odzi-

mierzem Babikiem okre li  mo emy mianem inflacji informacji [Babik, 

2002, s. 7]). Wspó cze nie coraz wi kszym problemem staje si  nie tyle 

brak informacji, co raczej nadmiar dost pnych tre ci oraz trudno ci w ich 

selekcji i filtrowaniu. Teza ta znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach 

ekonomicznych sektora IT. W ród najlepiej notowanych przedsi biorstw 

dzia aj cych w bran y informatycznej znajduj  si  firmy takie jak Yahoo, 

Google i Wikipedia
8
, których zadaniem jest nie tylko tworzenie i udost p-

nianie informacji (portale encyklopedyczne), ale tak e ich porz dkowanie, 

filtrowanie i wyszukiwanie (tzw. wyszukiwarki). Wspó czesny odbiorca 

informacji jest skazany na poruszanie si  w realiach smogu informacyjnego. 
________________ 

8
 Warto  informacji znajduj cych si  w zasobach portali encyklopedycznych, takich jak 

Wikipedia, pozostaje nadal dyskusyjna. ród em kontrowersji jest nie tylko mo liwo  

edytowania hase  przez u ytkowników portalu, ale równie  zjawiska takie jak wandalizm 

sieciowy czy wojny edytorskie [R.L.W., G.D., L.P, 2013]. 
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W takich warunkach g ównym problemem nie jest brak danych, informacji 

i wiedzy, ale konieczno  wypracowania narz dzi umo liwiaj cych pora-

dzenie sobie z dwiema zasadniczymi sk adowymi smogu informacyjnego: 

ilo ciow  – nadmiarem dost pnych róde , i jako ciow  – zró nicowan  

warto ci  merytoryczn  tre ci znajduj cych si  w zasobach sieciowych. 

Pierwotna wersja metafory smogu informacyjnego opisywa a problemy 

zwi zane z funkcjonowaniem szeroko rozumianego rodowiska interneto-

wego. Wydaje si  jednak, e prezentowany model ma zastosowanie tak e 

w stosunku do informacji i wiedzy gromadzonych w organizacjach. Na 

przyk ad w kontek cie procesów zwi zanych z zarz dzaniem wiedz  inte-

resuj cy staje si  ju  sam mechanizm umo liwiaj cy przej cie od poziomu 

informacji do poziomu wiedzy. W tym przypadku szczególnego znaczenia 

nabiera sk adowa smogu, któr  Tadeusiewicz porównywa  do zjawiska 

mg y. Rozwój technologii komputerowych znacznie usprawni  procedury 

dost pu do zasobów informacyjnych. Wp yn  te  na wyra ne obni enie 

kosztów dzia a , które Ole ski okre li  mianem produkcji informacji. Po-

wa nym problemem pozostaje jednak nadmierna ilo  dost pnych tre ci 

oraz trudno ci zwi zane z ich selekcj  i ocen . Jak zauwa a Karwowski, 

wszystko to wp ywa w sposób istotny na procesy wytwarzania wiedzy.  

W proponowanym uj ciu zjawisko smogu informacyjnego odnosi si  

przede wszystkim do tego obszaru wiedzy, który Michael Polanyi okre li  

mianem wiedzy jawnej (formalnej) i dotyczy zarówno wiedzy pozyskiwa-

nej ze róde  zewn trznych, jak i tej, która zgromadzona jest w samej or-

ganizacji [Karwowski, 2004, s. 11–13]. Zagadnieniem wymagaj cym dal-

szych bada  jest analiza sposobów, na jakie smog informacyjny zaburza  

mo e sam proces powstawania wiedzy. Warto równie  zastanowi  si  nad 

tym, czy zjawisko to dotyczy – tak wa nej w kontek cie zarz dzania wiedz  

– wiedzy ukrytej.  

Metafora smogu informacyjnego sformu owana zosta a pod koniec lat 

dziewi dziesi tych ubieg ego wieku, a w roku 2004 poj cie data smog 

(angielski odpowiednik terminu zaproponowanego przez Tadeusiewicza) 

trafi o do s ownika oksfordzkiego. Historia tego has a dowodzi, jak celna 

jest analogia, któr  pos u yli si  w swoich rozwa aniach Shenk i Tade-

usiewicz. Po wpisaniu do najpopularniejszej obecnie wyszukiwarki inter-
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netowej Google has a data smog mój komputer w ci gu 0,38 sekundy 

wskaza  ponad 37 000 odno ników do stron zawieraj cych poszukiwane 

s owo kluczowe. Pokazuje to, e smog informacyjny – przynajmniej  

w wyró nionym przez Tadeusiewicza wymiarze ilo ciowym – jest zjawi-

skiem realnym. Aby oceni , czy realnym pozostaje równie  jego aspekt 

jako ciowy, nale a oby zapozna  si  z tre ci  wszystkich, blisko czterdzie-

stu tysi cy stron, na których pojawi o si  has o data smog. 
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The Data Smog Metaphor and Information Processes 

 
ABSTRACT. The author of this article investigates an epistemological problem that is 

related to information overload and the data smog metaphor in particular. The paper is 

focused on two aspects of data smog: the quantitative aspect, which concerns informa-

tion dispersal, and the qualitative aspect, pertaining to the value of information. 
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