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rozwijające się nowe media stanowią poszukiwane, coraz chętniej uży-
wane środki przekazu i wykorzystywania informacji w dowolnym miejscu 
i czasie. Dzięki Internetowi stają się bardziej powszechne, a ponieważ są 
interaktywne, każdy użytkownik, zależnie od potrzeb, może być nadawcą 
i odbiorcą. Postrzeganie roli odbiorcy przekazu medialnego uległo zasadni-
czym zmianom. Nowe media zmieniły tradycyjne sposoby komunikowania 
się, co wynika m.in. z łatwości tworzenia i publikowania nawet własnych 
platform informacyjnych. Każdego roku zwiększa się przepływ informacji 
w przestrzeni elektronicznej, a to powoduje konieczność modyfikacji metod 
ich pozyskiwania, przetwarzania i analizy. Analiza ma służyć porządkowaniu 
zbioru wiadomości uzyskanych z różnych źródeł. Ogromna liczba danych 
wymaga odpowiednich narzędzi do szukania związków i zależności między 
nimi. Wizualizacja informacji jest instrumentem ukazującym nową per-
spektywę i ułatwiającym zrozumienie wielu zawiłych zagadnień. Zarówno 
w działaniach bibliotek, we współczesnej humanistyce i badaniach społecz-
nych wizualizacja staje się równoprawną metodą analizy problemów badaw-
czych oraz prezentacji wiedzy. Narzędzia wspomagające tworzenie wizuali-
zacji pozwalają w intuicyjny sposób wygenerować interesujący schemat czy 
wykres, mimo że zasada ich działania, metody przetwarzania danych pozo-
stają dla użytkownika ukryte, a poznanie ich wymaga odpowiednich kompe-
tencji technicznych. Wątpliwości dotyczące ich realizacji, w przypadku braku 
praktycznych doświadczeń, zmniejszają zainteresowanie jej zastosowaniem.

Wizualizacja jako wyjście poza schematy

Często pojawiają się utrwalone schematy myślenia odnoszące się do 
badań naukowych, pracy dydaktycznej, pracy bibliotek i placówek oświato-

1 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
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wych. Również stereotypy dotyczące narzędzi cyfrowych i ich negatywnej roli 
wobec klasycznych metod badań humanistycznych ograniczają kreatyw-
ność nauczycieli. Brak znajomości obszaru edukacji cyfrowej i zastosowań 
technologii utrudnia obiektywną ocenę ich użycia w dydaktyce i badaniach 
naukowych. Warto więc pamiętać, że zdecydowanie lepiej rozpoznawać 
problem włączenia wizualizacji i nowych technologii poprzez korzystanie 
z konkretnych narzędzi i krytyczne analizowanie ich barier, niż opierać 
się na przypuszczeniach i niesprawdzonych opiniach oponentów. Zdarza 
się, że bez odpowiednio szczegółowej wiedzy na temat metody przygotowa-
nia prostego wykresu, można błędnie odczytać jego przekaz. Dlatego trzeba 
zastanowić się nad bardziej dogłębnym opracowaniem zasad wykorzystywa-
nia sprawdzonych źródeł przed ich publikacją. Na problem ograniczeń wizu-
alizacji jako metody zwrócił uwagę Kulczycki (Kulczycki, 2011). W swoich 
badaniach przedstawia skuteczne zastosowania wybranych narzędzi wspo-
magających wyszukiwanie, selekcję i dokumentowanie prac naukowych. 
Wskazuje na Scholarometer, aplikację społecznościową opartą o crowdso-
urcing (tworzenie danych przez tłum internautów). Użytkownik wyszukując 

Il. 1. Schemat działania narzędzia „Scholarometer”. Źródło: (Kulczycki, 2011) 
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cytowania jakiegoś naukowca, musi określić co najmniej jedną z predefinio-
wanych dyscyplin naukowych, w których działa dany naukowiec. 

Dołączona do artykułu ilustracja znacznie ułatwia zrozumienie zastoso-
wania zasad pracy i możliwości wykorzystania aplikacji. Wspiera wyszuki-
wanie i wizualizowanie działalności wydawniczej autorów prac naukowych 
poszukiwanych w sieci. Rezultaty, które otrzymujemy to: lista publikacji, 
spis cytowań, indeks Hirscha, graf zależności liczby cytowań od roku itd. 
(Kulczycki, 2011). Stanowi ona bardzo czytelny przykład wykorzystania 
technologii w realizacji zadań edukacyjnych.

Korzystanie z takich narzędzi wymaga przygotowania teoretycznego, 
popartego umiejętnościami technologicznymi i biegłości w korzystaniu 
z zasobów sieci oraz ich stosowania w przemyślany sposób. Włączając tego 
typu aplikacje poszerzamy obszar doskonalenia procesu edukacji. 

Realizując cykl procesu dydaktycznego – od tworzenia idei, przez pro-
jektowanie, prototypowanie – mamy świadomość, iż jego kontynuacją jest 
właściwe wdrażanie do zarządzania projektem oraz relacjami z użytkow-
nikami. Przechodząc kolejne etapy projektu edukacyjnego poprzez zasto-
sowanie np. formuły Design Thinking (Case Study, 2014) – wprowadzamy 
najnowsze rozwiązania bazujące na metodach tworzenia innowacyjnych 
wyników i pomocy. Metoda tworzenia nowatorskich rozwiązań przy pro-
jektowaniu procesów edukacji na różnych poziomach nauczania będzie tu 
nieodzowna, w kontekście efektywności ich realizacji. 

Il. 2. Etapy pracy projektowej, Smart Design Thinking – Erasmus+ w Barcelonie. Źródło: 
(Pacholak, 2016)
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Sposób tworzenia procesu dydaktycznego i praktycznej realizacji 
zadań jako metody projektowej jest wieloetapowy. Często bazuje na bada-
niach naukowych oraz łączeniu nowych technologii z nowymi trendami 
naukowymi w ich praktycznym zastosowaniu, w oparciu o już zdiagno-
zowane potrzeby; wymaga przygotowania wstępnego i sprawdzenia efek-
tów pracy (ewaluacji). Myślenie projektowe skupia się na próbie lepszego 
zrozumienia potrzeb, nacisku na testowanie i ulepszanie projektowanych 
rozwiązań dzięki informacji zwrotnej. Zapewnia ono właściwy przepływ 
informacji, co ułatwia powstawanie innowacyjnych propozycji. Współcze-
sna dydaktyka wymaga kreatywnych rozwiązań, które można wygenero-
wać m.in. przy pomocy nowych modeli edukacji. Powstające prototypy 
akcji i działań edukacyjnych takich jak mobilna biblioteka czy branżowy 
autostop, w którym można poszerzać swoją wiedzę, to tylko wybrane 
przykłady (Case Study, 2014). Wśród metod przetwarzania informacji do 
postaci graficznej dominują techniki data mining, text mining, algorytmy 
analizy danych oraz grafiki statystycznej. Tworzeniem map nauki zajmują 
się informatolodzy, bibliolodzy, informatycy, naukoznawcy, specjaliści od 
prezentacji informacji, graficy. Ten multidyscyplinarny kierunek badawczy 
rozwija się bardzo dynamicznie, a w dyskusjach naukometrycznych poja-
wia się określenie „naukometria wizualna” (visual scientometrics) (Osiń-
ska, Malak, Bednarek-Michalska, 2016). W artykule Wizualizacja danych 
czy infografika? S. Sikora (2015) próbuje analizować wybrane definicje 
wizualizacji oraz przypadki infografiki i ich relacje z informacją. Autor 
twierdzi bowiem, że „wizualizacja jest obiektywną reprezentacją danych, 
a infografika subiektywnym przedstawieniem punktu widzenia autora”, 
szczególnie gdy dotyczy badań zleconych (Sikora, 2015). Wskazuje na 
infografikę, jako niereprezentatywną i mało obiektywną formę wizualnego 
przedstawienia zagadnienia badanego lub opisywanego z użyciem obrazu: 
„Infografiki używa się, aby opowiedzieć historię lub odpowiedzieć na pyta-
nie. Wizualizacja danych pozwala odbiorcy odnaleźć własną historię lub 
odpowiedź” (Sikora, 2015). Wybrane przez autora argumenty, to wykorzy-
stane badania, które najbardziej odpowiadały prowadzonej analizie, zna-
czące w ilustracji przypadku, interpretujące omawiany temat, potrzebne 
do uzasadnienia postawionej tezy. Temat znaczenia i umiejętności zasto-
sowania infografiki w wizualizacji informacji i danych naukowych, a także 
zastosowaniu w dydaktyce pozostaje więc otwarty. Poznawcze zrozumienie 
jaką pomocą w analizach i porównaniach danych są graficzne prezentacje 
ich wartości (wizualizacje), jest przedmiotem zarówno badań, jak i prak-
tycznych wdrożeń. Ważnym punktem wspierającym przekaz informacji 
i definiowanie wizualizacji w jego właściwym rozumieniu, może być roz-
poznanie podstawowych kategorii wizualizacji informacji. Pomoże w tym 
inny artykuł Rozwój badań nad wizualizacją informacji, w którym autorzy 
wyodrębnili podstawowe kategorie metod wizualizacji, wspierając je kon-
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kretnymi przykładami. Wśród nich, do analizy wybrali takie kategorie jak: 
wykresy, mapy, grafy, diagramy i infografiki (Osińska i in., 2016). Warto 
wspomnieć, iż termin data visualization ma dłuższą historię, natomiast 
infographic pojawił się około roku 2010. W przeciwieństwie do wizualizacji 
danych, infografika bardzo szybko zyskała dużą popularność. Oznacza to, 
że wizualizacja jest terminem używanym przez wąskie grono specjalistów, 
natomiast infografika zaczęła wchodzić do słownika wraz z popularyzacją 
atrakcyjnych w odbiorze grafik informacyjnych przeznaczonych dla szero-
kiego grona odbiorców, które upowszechniły w Internecie zainteresowanie 
różnymi obszarami informacji i wiedzy (Sikora, 2015). To ich wzrastające 
znaczenie niepokoi badaczy, ze względu na niezwykle szeroki obszar, ale 
też różny poziom poruszanych tematów.

Obecny wzrost znaczenia estetyki przekazu oraz powszechna dostęp-
ność programów graficznych, jak również alfabetyzacja uczniów w tym 
zakresie powodują, że dawne diagramy ulegają modernizacji stylistycz-
nej i przypominają infografikę. Sztywne formy zmieniają się w kreacyjną 
i twórczą infografikę, idąc w kierunku szybkości interakcji, precyzują 
nowy trend przekazywania wiedzy najpierw w biznesie (ostatnio także 
w edukacji), tworząc tzw. myślenie wizualne (Jóźwik, Zwoliński, 2015). 
Przeobrażanie się technologiczne, społeczne i kulturowe spowodowało 
zmiany w postrzeganiu, odbiorze, rozumieniu i zastosowaniu tychże, 
zarazem w oświacie, jak i nauce. 

Włączenie nowych technologii do praktycznej realizacji, tak w dydak-
tyce, jak i w obszarze badawczym, to połączenie nowych trendów, metod 
pracy i nauki z narzędziami oraz możliwościami dotąd nieznanymi, co nie-
wątpliwie zburzyło istniejące dotąd schematy i procedury. Wizualizacja 
danych to proces ich transformacji do postaci wizualnej, tj. do obrazu, lub 
rezultat takiej transformacji. Wizualizacją można nazwać nie tylko różnego 
rodzaju grafy, wykresy i diagramy, ale właściwie każdą formę wizualną, 
która powstała wskutek wykonania na zestawie danych określonego powta-
rzalnego algorytmu (zapis tekstowy i tabelaryczny) zapisanego w zaprogra-
mowanym obrazie (Sikora, 2015). Najprościej rzecz ujmując, uzupełnienie 
wypowiedzi o jej wizualny obraz (w wybranej formule) utrwala informację 
na dłużej w pamięci długotrwałej, jako rodzaj zapisanego kodu.

Z wielu kategorii i modeli wizualnych stworzono formę łączącą je w jed-
nym projekcie grafiki informacyjnej i nadano jej nazwę infografika (info-
graphic). Taką formę przekazu informacji (information graphic) początkowo 
określano i wykorzystano jako wizualizację wiedzy, danych liczbowych, np. 
instrukcji, map. Natomiast sama infografika rozumiana była jako „narzę-
dzie strategii marketingowej”, z czasem zaimplementowana została również 
przez stowarzyszenia, instytucje, szkoły, uczelnie. Zastosowana w różnych 
kontekstach, poszerzyła obszary współpracy w przekazie istotnych infor-
macji i wiedzy (trudnej do utrwalenia), popularyzacji nowych trendów tech-
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nologii, edukacji i nauki. Infografikę zaczęto wykorzystywać jako abstrakty 
w literaturze naukowej (tak jak robi to od lat wydawnictwo Elsevier (Gra-
phical abstracts, cop. 2018). Wyróżniającą cechą grafiki informacyjnej jest 
jej aspekt ilustratywny. Infografika musi zapewniać danym ramę kodu gra-
ficznego, który umożliwi ich odniesienie do tego, co opisują, a także do wie-
dzy. Powszechnie dostępne informacje wizualne (w tym infografiki) wsparte 
ciekawymi aplikacjami działającymi również na urządzeniach przenośnych, 
rozwijają zainteresowania, w tym także literaturą oraz zachęcają do korzy-
stania z nowej formy przekazu. Prawdopodobnie właśnie niekonwencjo-
nalna forma, bliższa współczesnemu odbiorcy, jest pozytywnie odbierana 
i chętnie wykorzystywana. Jest to wyraz obecnych przyzwyczajeń młodego 
pokolenia, poszukującego, wymagającego, ale także często zagubionego. 

Il. 3. Kampania Poukładaj sobie w głowie 
na Nowy Rok! czasopisma Perspektywy. 
Źródło: (Poukładaj sobie w głowie, 2016) 

Il. 4. Wizualizacja wyników ankiety Oceń 
bibliotekę przeprowadzonej w Bibliotece Poli-
techniki Warszawskiej. Źródło: (Oceń Biblio-
tekę Wydziałową, 2018)



195Materiały

Jak wdrożyć w życie połączenie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń, 
aby zachęcić do aktywności intelektualnej, samodzielnej lektury, a co za 
tym idzie, analitycznego myślenia? Kiedy, gdzie i jak go wykorzystać? 

Obszar możliwości jest szeroki, obejmuje różne środowiska związane 
zarówno z nauką, jak i edukacją co sprzyja współpracy i różnym formom 
zastosowań. Do zilustrowania potencjału edukacyjnego mogą posłużyć 
dwa przykłady wskazujące różne potrzeby naukowe i sytuacje edukacyjne, 
które stanowią egzemplifikację praktycznego funkcjonowania infografiki. 
Dowiedziono, że: „Graficzne streszczenie może służyć jako podsumowa-
nie najważniejszych ustaleń i uzyskanych wyników artykułu naukowego, 
co w dużym stopniu wspomaga zrozumienie i utrwalenia najważniejszych 
założeń. Warto odnotować, że studenci chętniej przedstawiają wyniki wła-
snych badań w formie infograficznej zamiast prezentacji. Warunkiem tu 
jest znajomość reguł technicznych oraz percepcyjnych podstaw w projekto-
waniu takiego komunikatu” (Osińska, 2016). 

Poszerzenie możliwości rozwoju człowieka

Zmiany cywilizacyjne obserwowane w ostatnich latach spowodowały 
nie tylko zamianę relacji uczeń – nauczyciel, włączenie technologii w obszar 
pomocy naukowych, nowe metody uczenia się, zmianę myślenia o przy-
szłych potrzebach ucznia. Ogromne przyspieszenie rozwoju cyfrowego zmie-
niło spojrzenie na modele pracy oraz teoretyczne i praktyczne realizacje 
prac naukowych. To liczba dostępnych informacji pociąga za sobą zmiany 
świata znaczeń, wartości, doświadczeń. W znacznym stopniu obserwujemy 
poszerzenie możliwości rozwoju człowieka, wskazywanie analogii przeżyć 
w odmienności świata realnego i wirtualnego. Wiąże się z tym nieustanne 
poszukiwanie nowych dróg i wspólnych przestrzeni – powiązań kształtu-
jących świat ucznia. Cykliczne zmiany technologiczne wygenerowały poja-
wienie się nowych mediów i „nowych” odbiorców informacji, a co za tym 
idzie wykorzystanie różnych kanałów, pozwalając na aktywne uczestnictwo 
oraz zmianę oczekiwań (już użytkowników) na bardziej otwarty sposób pro-
wadzenia narracji. 

Nadchodząca epoka big data wskazuje nowe sposoby zdobywania 
wiedzy, oparte na analizie, przetwarzaniu i wizualizacji różnorodnych, 
nieustrukturalizowanych danych sieciowych. W świecie nauki, w ostat-
niej dekadzie znajduje to odbicie w szybkim rozwoju interdyscyplinar-
nych badań nad wizualizacją informacji. Proces ten wiąże się ze zmianami 
w przekazie, postrzeganiu i wykorzystaniu mediów w różnych obszarach 
komunikatów. Nowe media koncentrują się na świecie wirtualnym, nie 
podlegają jakimkolwiek porównaniom, gdyż tworzą swoisty świat, na równi 
z życiem off-line (Levinson, 2006; 2010). To właśnie iPhone, zapoczątko-
wując mobilny dostęp do Internetu, zmienił formy komunikacji powięk-
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szając je o przestrzeń dostępną wirtualnie (w sieci). Innymi wyznaczni-
kami nowoczesnych obszarów są: blogi, Wikipedia, Second Life oraz 
serwisy społecznościowe, m.in. YouTube, MySpace, Facebook i Twitter, 
a także najnowszej generacji ilustracje 3D, np. rozszerzona rzeczywistość 
AR, wirtualna rzeczywistość VR. Z kolei Liternet, jako nowa propozycja 
literatury i jej realizacja w mediach pokazuje właściwości wykorzystywane 
w praktykach literatury digitalnej. Liternet – to interaktywność i współ-
tworzenie, brak dystansu pomiędzy twórcą a czytelnikiem. Każdy kon-
sument może być jednocześnie producentem, np. samodzielne wydawa-
nie książki bez pośredników (self-publishing) to wartość nowych czasów 
– mediów najnowszych generacji. 

Innowacyjne formy przekazu powodują, że wszelkie treści (wiadomości, 
muzyka, tekst i zdjęcia), które są tworzone jednokrotnie, ale publikowane 
w co najmniej dwóch mediach (nowoczesnych i tradycyjnych) posiadają 
cechy pozwalające na ich adaptację do różnych formatów. Aby odbiorca 
mógł do nich dotrzeć dzięki różnym urządzeniom medialnym powstają tzw. 
crossmedia, które pozwalają również na komunikację nadawca – odbiorca; 
ich wykorzystanie stale wzrasta. Terminy crossmedia i transmedia stoso-
wane są głównie w odniesieniu do marketingu (np. kampania crossme-
diowa za pomocą kilku różnych kanałów). W praktyce edukacyjnej nowe 
formy pomocy dydaktycznych – od podręczników do pakietu materiałów, 
m.in. filmów, zbiorów zdjęć, innych typów dokumentów – oferują portale 
edukacyjne (scholaris, eduseek) oraz oficyny wydawnicze, np. Wydawnic-
two Szkolne PWN i Nowa Era. Stanowią one wartość aktywizującą, dają 
ciekawe efekty dydaktyczne, wspierając w kształceniu, gdzie ważne są nie 
tylko treść i forma, lecz także sposób pozyskiwania wiedzy. Dalej posunięta 
zmiana tworzenia i odbioru przekazu, czyli opowieść transmedialna (trans-
media storytelling) to jest pojęcie zdefiniowane przez Henry’ego Jenkinsa 
w książce Kultura konwergencji (Jenkins, 2008). Opowieść taką uznał za 
wielowątkową i zróżnicowaną historię, która odsłaniana jest na różnych 
platformach medialnych, przy czym każde medium ma swój oddzielny 
wkład w tworzenie i rozwijanie fikcyjnego świata. Praktyka narracji trans-
medialnej powstała wraz z rozwojem kultury konwergencji, której kluczo-
wym objawem jest pogłębiająca się współpraca oraz zjawisko przenikania 
odmiennych mediów. Jedna historia opowiedziana zostaje wielokrotnie za 
pomocą różnych środków przekazu. Dostajemy możliwość wyboru pomię-
dzy różnymi formami opowieści, co mobilizuje do aktywnego uczestnic-
twa w poznawaniu fikcyjnego świata. Stworzony w ten sposób przekaz 
jest wielowątkową poszerzoną ilustracją procesu transmedialnej narracji, 
realizowaną w różnoraki sposób przez odrębne opowieści medialne. Nowa 
forma, nowa jakość – inne obszary przenikania treści do odbiorców są tu 
doświadczeniem szczególnym, jednak już znanym współczesnemu odbiorcy. 
Poznajemy odmienny świat literatury, filmu, gry, zabawy i narracji, w której 
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może brać udział także odbiorca. W ramach estetyki opowieści transmedial-
nej znane historie opowiadane są za pomocą różnych form przekazu, takich 
jak: filmy, powieści, blogi, pamiętniki czy komiksy. Historia może pojawić się 
również pod postacią gry komputerowej lub planszowej. Wszystkie te prze-
kazy odnoszą się do jednego świata, zachowując jednocześnie autonomię 
i samowystarczalność, dzięki czemu konsument może wybrać dowolny dostęp 
do wybranej formy. Wraz z pojawieniem się opowieści transmedialnej wzro-
sło znaczenie systemu licencjonowania praw do tworzenia spin-offów czyli 
nowych produktów wykorzystujących elementy marki znanej już widzom 
(Jenkins, 2008). Polskim przykładem zastosowania narracji transmedialnej 
było wprowadzenie i sprzedaż produktów związanych m.in. z marką Wiedź-
min. Po wydaniu pierwszych części już planowano projekt gry fabularnej 
i innych związanych z książką utworów. 

Wszechobecne technologie informacyjno-komunikacyjne, posługujące 
się już zazwyczaj obrazami cyfrowymi, oddziałują teraz na życie ludzkie w róż-
nych okresach jego trwania: na naukę, pracę, sposób komunikowania się 
w życiu rodzinnym, zawodowym czy w czasie wolnym. Ten wpływ jest najbar-
dziej widoczny w życiu młodych pokoleń, ludzi o jeszcze plastycznej, zmiennej 
osobowości i samoocenie. Uwidocznia się zwłaszcza w pracy uczniów w szkole 
ponowoczesnej, na wszystkich szczeblach ich edukacji (Rarot, Śniadkowski, 
2016). Znaki obrazowe tworzą własną rzeczywistość. Aby zinterpretować tę 
rzeczywistość odbiorca musi znać kod – system konwencji użytych przez 
osobę tworzącą komunikat wizualny. Wzajemna relacja elementów wizual-
nych i werbalnych ukształtowana jest kulturowo. To sprawia, że ten sam 
repertuar form wizualnych i werbalnych organizowany jest odmiennie, a tym 
samym tworzy inne znaczenia w zależności od kontekstu kulturowego. Jak 
więc widzimy czytanie komunikatów obrazowych wymaga przygotowania. 
Samo uzmysłowienie uczniom zasad konwencji obrazowania nie jest tożsame 
z wyposażeniem ich w narzędzia analityczne, umożliwiające krytyczną ana-
lizę materiałów wizualnych. Przygotować do rozumienia środowiska w którym 
żyjemy, uczymy się, ale także poznawania innych przestrzeni, kultur, cywi-
lizacji jest niezbędne, aby świadomie korzystać z mediów. Poziom odbioru 
wizualnego jest zdeterminowany jakością uczestnictwa człowieka w otacza-
jącej go kulturze, a zatem preferowanymi i urzeczywistnianymi wartościami.

Nowa formuła przekazu medialnego 

Proces tworzenia i transmisji treści, decyduje też o tym jak postrze-
gamy świat i co, oraz w jaki sposób się o świecie dowiadujemy. Najbardziej 
rozwijające się media, określane jako nowe media, stanowią nowe środki 
przekazu. Współcześnie są to media interaktywne – gdzie każdy może być 
nadawcą i odbiorcą – działające dzięki Internetowi. Dotychczasowy model 
„jeden do wielu” jest wypierany przez model „wielu do wielu”. 
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Postrzeganie roli odbiorcy przekazu medialnego uległo w wielu kwe-
stiach zasadniczym zmianom. Reportaż jest sprawozdawczym przekazy-
waniem faktów, opisem postaci, miejsc i sytuacji, cechuje go autentyzm. 
Dzięki tym elementom narracji odbiorca czuje się świadkiem przedstawia-
nych zdarzeń i sam wyciąga z nich wnioski (Polaczek-Bigaj, 2017). Takie 
formy przekazu informacji, istotnych treści, komunikacji z odbiorcą są 
miarą naszych czasów. Zmienność i zamienność – wzajemne przenikanie 
się z pozoru różnych mediów jako naturalny proces komunikacji różnych 
postaci przekazu i technologii, mobilizuje do poszukiwań. 

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa reportaż multi-
medialny, który tworzony na różnych nośnikach, w różnych formach prze-
kazu, łączony jest na jednej platformie prezentacji z wykorzystaniem apli-
kacji wspomagających ich wspólną publikację i odbiór, pokazując różne 
ujęcia tematu, miejsc, ludzi (Planetarium EC1, 2016). Charakterystyczną 
cechą reportażu multimedialnego jest z pewnością alinearność kompozycji. 
Można ją zauważyć, nie czytając ani jednego słowa.

W reportażu multimedialnym, poza wplataniem w tekst różnych map, 
określeniem miejsc, autor ma możliwość odrębnego zastosowania wizuali-
zacji danych i zdarzeń. Mamy tu do czynienia z wielorakim wykorzystywa-
niem fotografii, filmów, dźwięku, grafiki, map i informacji zamieszczanych 
w ramkach. Elementy te użyte są w momencie, kiedy autor uznaje je za 
potrzebne (bez zachowania rytmu cykliczności). Trzeba jednak pamiętać, 
że reportaż multimedialny nie ma ściśle ustalonych ram porządkujących 
jego układ, tak jak ma to miejsce w wypadku klasycznego reportażu tek-
stowego; autor korzysta tu z dowolności kompozycji (Kasprzyk, 2015). 
W wyniku wykorzystania tak różnorodnych form powstaje swoisty kolaż, 
a przeplatanie się ich sprawia, że całość jest łatwiejsza i ciekawsza w odbio-
rze. Często w narrację wplecione zostają odautorskie słowa komentarza 
uzupełniając lub wyjaśniając fragmenty filmu lub reportażu zdjęciowego. 
Odbiór tak przygotowanego nielinearnego materiału może być różny. Jest 
to rodzaj dialogu z odbiorcą, który ma całkowitą swobodę w wyborze kolej-
ności i rodzaju utworów włączonych do kanonu jego składowych. 

Jakie nowe możliwości stwarza wykorzystanie, dla potrzeb reportażu, 
Internetu i najnowszych technologii? W ostatnich latach funkcjonuje model 
reportażu integrującego różne formy opowieści, mianowicie włączanie kolej-
nych wypowiedzi, jako różnych ujęć tematu, które stanowi jego uzupeł-
nienie, umożliwia podsumowanie tematu z udziałem odbiorców. Warstwa 
faktograficzna reportażu multimedialnego jest dużo bardziej rozbudowana 
i wiarygodna. W reportażu multimedialnym, poza wplataniem liczb w tekst, 
autor ma możliwość odrębnego zastosowania wizualizacji danych. Przykła-
dem pierwszego polskiego reportażu interaktywnego jest Boskie Światło 
Jacka Hugo-Badera. To tu właśnie elementem faktograficznym są m.in. 
mapy ukazujące trasę wędrówki zespołu, oznaczenia wysokości w metrach 
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nad poziomem morza. Poza tym w ramkach niebędących integralną częścią 
tekstu głównego podano skrótowe informacje z dużą ilością dat, godzin 
i odległości (Buczek, 2015).

Jednym z bardziej oryginalnych doświadczeń związanych z nowymi 
mediami jest tzw. reportaż interaktywny, który polega na przygotowaniu 
reportażu złożonego z wielu elementów, dokumentów i rodzajów przekazu. 
Bardzo dobrym przykładem współczesnego kierunku reportażu jest strona 
„reportaż multimedialny” zawierająca kilka zaprezentowanych reportaży 
multimedialnych opublikowanych na stronie „Gazety Wyborczej” (Repor-
taże multimedialne, 2014). Ponadto warto sięgnąć także do podobnych 
publikacji dostępnych w sieci. W reportażu multimedialnym, poza wpla-
taniem w tekst różnych map, określeniem miejsc, autor ma możliwość 
odrębnego zastosowania wizualizacji danych i szczególnie istotnych zda-
rzeń. Przykład konkretnego reportażu, doskonale ilustruje wartość takiego 
przekazu, określa w jakim stopniu założenia autora są realizowane. Jest to 
wielotorowy tok opowieści, w efekcie obejmujący szeroki obszar korelacji 
rodzajów komunikatów zebranych w jednym temacie. 

Na całym świecie powstaje wiele interesujących propozycji tego rodzaju 
przekazu multimedialnej narracji (Firestorm); również polskich przykładów 
powstawania reportaży publikowanych w sieci jest coraz więcej. Pozwala na 
to interaktywna platforma stworzona dla publikacji twórczości z wykorzy-
staniem wielu mediów. Prace dotyczą różnych tematycznie obszarów, odle-
głych dziedzin, dających podobne odczucia swobody w odbiorze. Przykłady 
niosące pasjonujące przesłanie wizualnych zapisów przeszłości i przyszłości 
(kultury i miejsc, historii i marzeń) to reportaże: Robert Konieczny. Archi-
tekt jutra (Głowacka, Pastor, Gajewski, Karzelek, 2018), Sale prób (2016) 
– dotyczący wydarzeń muzycznych w Katowicach, Wyspa Sobieszewska 
(2017) – opisujący region geograficzny czy prezentujący nieznaną grupę 
pasjonatów muzyki rockowej Kruk (Kapusta, Gruszka, Kiełkowski, 2013). 

Duża część zamieszczonych w sieci tego typu reportaży jest publiko-
wana na platformie Atavist z systemem zarządzania treścią dla niezależ-
nych autorów. Dzięki stronie możliwe jest publikowanie reportaży z wyko-
rzystaniem różnych mediów.

Podobne możliwości dostępne są na stronach WordPress.com lub Squ-
arespace, niemniej wielu autorów nie chce zajmować się szczegółami tech-
nicznymi witryny. Stąd tak częste wykorzystanie platformy Atavist wspie-
rającej autorów dzięki narzędziom wizualizacji, którzy mają możliwość 
skupienia się na treści przekazu. Wszystkie te propozycje są jak dotąd 
odpłatne, wymagają co najmniej wykupu subskrypcji. 

Nowe formy tworzenia, łączenia i publikacji komunikatów medialnych 
wymagają przygotowania zarówno twórców, jak i odbiorców. Jest to z pewno-
ścią ciekawa forma pracy z uczniami, podczas zajęć pozalekcyjnych, w gru-
pach projektowych, w bibliotece i wielu innych obszarach pracy z mediami. 
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Jak i do czego można wykorzystać w szkole lub w bibliotece? Czy są 
bezpłatne aplikacje i programy, które umożliwiają tworzenie, oglądanie 
i doświadczanie? Próby tworzenia tego typu publikacji bywają możliwe, 
sposób wykorzystania dostępnej aplikacji można poznać podczas licznych 
warsztatów z wykorzystaniem narzędzia Sway, dostępnych dla nauczycieli. 
Na ilustracji 6 przedstawiono przykład roboczej wersji publikowania tego 
rodzaju reportażu.

Il. 5. Reportaż z koncertu zespołu „Kruk” w Dąbrowie Górniczej. Źródło: (Kapusta i in., 2013)

Il. 6. Robocza wersja strony Mazowieckie spotkania… – przykład zastosowania aplikacji Sway 
w pracy z uczniami. Źródło: opracowanie własne
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Aplikacje i platformy anglojęzyczne dają dużo możliwości publika-
cji. Jedna z najbardziej popularnych wśród nauczycieli – Sway, dostępna 
dla wszystkich w wersji okrojonej, także w pakiecie Microsoft Office 365 
(w ramach bezpłatnej oferty dla szkół) – pozwala na pierwsze kroki w budo-
waniu tego rodzaju reportażu z włączeniem funkcji interaktywnych.

Reportaż multimedialny jako niezwykle atrakcyjna forma ukazywa-
nia rzeczywistości, będzie zmierzał w kierunku syntezy reportażu pisa-
nego oraz telewizyjnego i internetowego. Dzięki powszechności, jaką gwa-
rantuje Internet, reportaż multimedialny zdominuje zapewne pozostałe 
odmiany reportażu. Zarówno uczniowie w szkołach, jak i użytkownicy 
bibliotek, ucząc się poszukiwania tematu, zbierania materiałów, umie-
jętności współpracy, rozmowy, wykorzystania technologii – mogą tworzyć 
bazę materiałów, z których powstanie przyszły reportaż. Kolejne etapy 
pracy, wygenerują grupy szczególnych zainteresowań, dzieląc zakres 
pracy w taki sposób, aby zebranie poszczególnych dzieł i stworzenie osta-
tecznej wersji reportażu można było opublikować. W przyszłości użytkow-
nicy dodadzą multimedialne warstwy filmowe do statycznych zdjęć, ujęć 
klatek z archiwalnych filmów i w ten sposób stworzą swoją własną rozsze-
rzoną rzeczywistość w formie podwójnej wystawy: rzeczywistej i cyfrowej. 
Przy okazji nauczą się posługiwać zawartością wspólnego dysku w chmu-
rze, a także poznają zasoby repozytoriów cyfrowych i dowiedzą się, jak 
z nich korzystać. 

Il. 7. Robocza wersja strony Mazowieckie spotkania… – przykład zastosowania aplikacji Sway 
w pracy z uczniami. Źródło: opracowanie własne



202  BiBliotheca Nostra. Śląski kwartalNik Naukowy Nr 2 (52) 2018

Podsumowanie 

Włączenie wizualizacji do procesu dydaktycznego pomoże w przekazaniu 
informacji i wiedzy, w obrazowaniu zakodowanego komunikatu z pomocą 
infografiki. Wiąże się to z wprowadzaniem zmiany w sposobie uczenia się 
i zapamiętywania. Nowe spojrzenie na przekaz informacji to m.in. kolejne 
przewartościowania definicji odczytywania na nowo znanych form komuni-
katów medialnych, innowacji w sposobach odczytywania przekazu, także 
w interakcji z użytkownikiem. Poczynając od możliwości uczniów, realizo-
wanego celu, do stymulowania różnych aktywności twórcy i odbiorcy, two-
rzą nowy wymiar komunikatów opartych na wizualizacji z wykorzystaniem 
elementów także formuły transmediów. Kształtowanie nowych odbiorców 
i twórców współpracujących przy kreowaniu modelu nowych przekazów 
medialnych, opartych na różnych ujęciach tematu i wielowątkowego spoj-
rzenia, będzie istotnym zadaniem dla edukacji medialnej w najbliższych 
latach.

Identyfikacja wizualna jest jednym z elementów budowania jakości, 
a posiadanie spójnego systemu wizualnego pozwala na kreowanie warto-
ści szkoły, uczelni, biblioteki i wpływa na postrzeganie jej przez otoczenie. 
W tym roku blog uniplaces.com (poświęcony międzynarodowej edukacji) 
opublikował ranking 25 najlepszych bibliotek uniwersyteckich na świe-
cie, które przyciągają studentów (i nie tylko) swoimi wizualnie niezwykłymi 
budynkami (wśród nich znalazła się również Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie) (Rarot, Śniadkowski, 2016). 

Najbardziej zauważalne przenikanie się mediów dawnych i nowych, 
także jednoczesne upodabnianie się form przekazu w mediach tradycyj-
nych do form przekazu w mediach nowoczesnych (Internet, TV) i odwrotnie 
jest już rzeczywistością. Efektem jest łączny przekaz komentarza z danymi, 
integracja sieci lokalnych z rozległymi, współdziałanie telefonu z kompute-
rem, a wszystko jako naturalny proces komunikacji różnych postaci prze-
kazu i technologii – to atuty, które dają szansę zarówno użytkownikom jak 
i twórcom spotkania we wspólnej przestrzeni edukacji z nowymi mediami. 
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Izabela Rudnicka
Visualization of information in the library from infographics 

to multimedia reportage

Abstract

The inclusion of visualization into the didactic process, by providing information and 
knowledge encoded in infographics, is an inspiration for a change in the way of learning and 
memorizing. A new look at the message is, among others, a re-evaluation of its definition, 
a re-reading of well-known forms of media messages, the innovations in the ways of creating 
and reading the message, also in interaction with the user. Working in an educational 
project using the latest forms of multimedia reportage allows to explore different forms of 
communication, from the combination of text and image, depending on the shape of the story 
chosen by author, interactive maps supplementing the facts with graphic, to films or graphic 
artifacts. In order to enable the teacher to create projects with such an unusual form of 
publication, their work will be a combination of several areas of knowledge and skills, starting 
with the students› ability and the pursued goal, to stimulating various creator’s and receptor’s 
activities using elements of transmedia formula.

Shaping new audiences and creators cooperating in originating a model of new media 
messages based on different perspectives of the subject and a multi-threaded view will be an 
important task for media education in the coming years.

Keywords: information, education, media, digital applications, skills, message

Izabela Rudnicka
Wizualizacja informacji w bibliotece – od infografiki do reportażu multimedialnego

Streszczenie

Włączenie wizualizacji do procesu dydaktycznego – przez przekazanie w infografice 
zakodowanej informacji i wiedzy, to inspiracja do zmiany w sposobie uczenia się 
i zapamiętywania. Nowe spojrzenie na przekaz informacji to m.in. przewartościowanie definicji, 
odczytywanie na nowo znanych form komunikatów medialnych, innowacji w sposobach 
tworzenia i odczytywania przekazu, także w interakcji z użytkownikiem. Praca w projekcie 
edukacyjnym z wykorzystaniem najnowszych form reportażu multimedialnego, pozwala na 
poznawanie różnych form przekazu – od połączenia tekstu i obrazu, zależnie od wybranego 
prze twórcę kształtu opowieści, po interaktywne mapy uzupełniające fakty o artefakty 
graficzne, filmowe czy źródłowe. Aby nauczyciel mógł tworzyć projekty z tak niezwykłym 
kształtem publikacji, jego praca będzie stanowić łączenie kilku obszarów wiedzy i umiejętności. 
Poczynając od możliwości uczniów, realizowanego celu, do stymulowania różnych aktywności 
twórcy i odbiorcy z wykorzystaniem elementów formuły transmediów.

Kształtowanie nowych odbiorców i twórców współpracujących przy kreowaniu modelu 
nowych przekazów medialnych, opartych na różnych ujęciach tematu i wielowątkowego 
spojrzenia, będzie istotnym zadaniem dla edukacji medialnej w najbliższych latach.

Słowa kluczowe: informacja, edukacja, media, aplikacje cyfrowe, umiejętności, przekaz


