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Streszczenie 

Artykuł jest próbą zarysu nowego znaczenia informacji w dzisiejszym świecie. Spektakularny 
wzrost znaczenia informacji i technologii komunikacyjnych w ostatnich latach zmienia sposób 
postrzegania współczesnego społeczeństwa. Obecnie stajemy się świadkami historycznej przemia-
ny, gdzie społeczeństwo industrialne staje się społeczeństwem informacyjnym. Siłą dzisiaj jest 
informacja. Nie jest ona zależna ani od warunków geograficznych, ani od innych podobnych cech. 
Sukces społeczeństw zależy od zdolności tworzenia, zarządzania i gromadzenia informacji. Infor-
macja jest główną wartością na świecie. 

Summary 

This article is an attempt to outline a new meaning in today’s information world. The spectacu-
lar rise of information and communication technologies in recent years, changing the way of mod-
ern society. Today we are witnessing a historical transformation, where the industrial society is 
changing into information society. The strength of today is information. It is not dependent 
either on geographical conditions or other similar features. The success of society depends on 
the ability to successfully create, manage and gather information. Information is the main value 
in the world. 

Wstęp 

Jesteśmy obecnie świadkami gigantycznego rozwoju informatyki, a także jej 
ogromnego wpływu na funkcjonowanie życia gospodarczego, społecznego i kul-
turalnego. W epoce elektronicznej, tym co wybija się na pierwszy plan jest in-
formacja. Sama informacja nie jest oczywiście niczym nowym, nie jest przecież 
wytworem nowoczesnych technologii. Ludzie od zawsze przetwarzali w taki czy 
inny sposób informacje. Tym co odróżnia znaczenie informacji w stosunku do 
poprzednich epok – społeczeństwa agrarnego i industrialnego – jest odmienna jej 
rola, a mianowicie informacja jest surowcem, tzn. technologie służą jej przetwa-
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rzaniu, a nie informacja służy modyfikacji technologii. Po drugie, ponieważ in-
formacja jest integralną częścią niemalże wszystkich procesów zachodzących 
w społeczeństwie, to mamy do czynienia z wszechobecnością wpływu technolo-
gii opartych na informacji1. 

1. Cyfrowa rewolucja 

Tempo zmian dyktowanych przez rozwój nowoczesnych technologii jest tak 
duże, że jak najbardziej adekwatne jest tutaj określenie cyfrowa rewolucja. Do-
tyczy ono zarówno sposobów komunikowania (interaktywna telewizja, SMS, 
e-mail, komunikatory etc), jak i samego języka komunikacji2. Sposób komunika-
cji wpływa na samą komunikację. McLuhan’owskie określenie „Medium is the 
message” – środek przekazu sam staje się przekazem. Przekaźnik sam jest prze-
kazem, ponieważ to on kształtuje, a także kontroluje skalę i zakres działalności 
człowieka oraz jego stosunki z innymi ludźmi3. Informacja, jej nieustanna 
zmienność, dominująca rola, a także jej immanentność wykorzystania jako zaso-
bu produkcyjnego to podstawowe cechy społeczeństwa informacyjnego. Społe-
czeństwo informacyjne, będące kolejnym etapem w rozwoju społecznym, nastę-
pującym po etapie rolnym i przemysłowym4, cechuje się wysokim stopniem 
wykorzystania informacji w codziennym życiu przez większą część społeczeństwa, 
a także umiejętnością odbioru, przekazu i szybkiej wymiany danych bez względu 
na dzielącą odległość. Bardzo ważna jest tutaj powszechność dostępu do usług IT. 
Prawdziwe społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym nie elity, lecz 
większość społeczeństwa intensywnie korzysta z zasobów informacji, a sama in-
formacja jest traktowana jako główne dobro i podstawowy zasób. 

2. Społeczeństwo informacyjne 

Pomimo że ze zjawiskiem społeczeństwa informacyjnego w pewnym zakresie 
mieliśmy już do czynienia w latach pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, 
przyjmuje się, że termin „społeczeństwo informacyjne” pochodzi z Japonii – 
określenie „johoka shakai” i został po raz pierwszy użyty przez T. Umesamo 
w artykule traktującym o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na informacji. 
Sformułowanie to zostało następnie spopularyzowane przez K. Koyamę w pracy 

 
1 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008, s. 78–84. 
2 T. Białobłocki (red.) i inni, Społeczeństwo informacyjne. Istota rozwój wyzwania, Warszawa 

2006, s. 129. 
3 H. McLuhan, Wybór tekstów, Warszawa 2001, s. 212–228. 
4 Por. A. Toffler, Trzecia fala, Poznań 2006. 
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Introduction to Information Theory opublikowanej w 1968 r. oraz przez 
Y. Masuda w latach siedemdziesiątych XX w. w rozprawie The information 
society as post-industrial society5. Japończycy słuszne postawili na rozwój prze-
mysłu jak najmniej uzależnionego od surowców, natomiast o jak największym 
wkładzie myśli. W roku 1969 powstał dokument zatytułowany: Zadania dla 
społeczeństwa – raport o rozwoju przemysłów przetwarzania informacji. Powstał 
wówczas program tworzenia centrum rozwoju technologicznego Technopolis. 
Rozpoczął się dynamiczny proces rozwoju japońskiego przemysłu elektronicz-
nego popartego budową infrastruktury komunikacyjnej. Należy zaznaczyć, że 
Japończycy dobrze rozumieli, iż cechą charakteryzującą społeczeństwo informa-
cyjne, nie jest sama technologia informatyczna, ale sposób myślenia prowadzący 
do przeobrażenia wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego w oparciu 
o sektor informacji. Yohoka Shakai stało się swego rodzaju ideologią, sposobem 
postrzegania rozwoju i metod do niego prowadzących. W Europie za początki 
tworzenia społeczeństwa informacyjnego uznaje się opublikowanie Raportu 
Bangemanna6. Raport ten stał się przyczyną publicznej debaty na temat społe-
czeństwa informacyjnego. Kolejnym krokiem było wydanie w 1996 roku tzw. 
Zielonej Księgi Living and working in Information Society. People First...7, trak-
tującej o konsekwencjach wynikających z transformacji a także o wpływie no-
woczesnej technologii na życie obywateli zjednoczonej Europy. Później publi-
kowano jeszcze wiele innych dokumentów, jednak najważniejsze znaczenie mia-
ły te dwa pierwsze. 

3. Nowy wymiar edukacji 

Zachodzące przemiany wynikające z rozwoju społeczeństwa wiedzy, wzrost 
znaczenia informacji, a także sposobu jej wykorzystania, implikują konieczność 
dokonywania odpowiednich zmian również, w tak ważnym elemencie społe-
czeństwa, jakim jest system edukacji. Zwiększenie potrzeb i aspiracji edukacyj-
nych, zmiana charakteru wielu zawodów, konieczność znalezienia się w nowej 
odmiennej sytuacji, a także potrzeba dokształcania i samodoskonalenia się przez 
całe życie – wszystko to pociąga za sobą nieuchronne zmiany w szkolnictwie. 

 
5 Por. J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, http://www.silesia. 

org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf, (dostęp: 01/2010) 
oraz T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, 
Kraków 1999, s. 42–43. 

6 Raport Bangemanna, Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej 
informacji, 1994, http://republika.pl/cyberbadacz, (dostęp: 01/2010). 

7 Living and working in Information Society. People First, http://actrav.itcilo.org/actrav-
english/telearn/global/ilo/seura/euliv1.htm, 1996 (dostęp: 01/2010). 
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Współczesny człowiek w natłoku informacji musi posiadać zdolność odnalezie-
nia interesujących go danych, musi potrafić ocenić ich przydatność, a następnie 
efektywnie wykorzystać. Wzorem może być osoba sprawnie korzystająca z in-
formacji, wiedząca również jak się uczyć, przygotowana do ustawicznego samo-
kształcenia i wykorzystująca w tym celu nowoczesne technologie. Dlatego też 
nowa szkoła musi być nie tylko instytucją edukacyjną, ale również organizacją 
uczącą się, opartą na wielokierunkowym połączeniu wszystkich podmiotów edu-
kacji, a więc nauczycieli, uczniów i rodziców. Musi dawać możliwość wielokie-
runkowej sieciowej współpracy uczniów między sobą nawzajem, ze szkołą, 
z zasobami edukacyjnymi, ale również z nauczycielami i z doradcami. Na to 
wszystko powinien nakładać się wirtualny kontakt z rodzicami mający postać 
dwukierunkowej wymiany informacji8. Potrzebny jest zupełnie nowy model 
edukacji technicznej. Taki model, który będzie rzeczywiście odpowiedni dla 
współczesnej cywilizacji opartej na rosnącym znaczeniu informacji i wiedzy, 
w której tak ważną rolę odgrywa sfera edukacji technicznej9. Poleganie jedy-
nie na zmianach ewolucyjnych obecnych modeli edukacyjnych jest niewy-
starczające, aby dokonać przełomu. Potrzebne jest nowe spojrzenie na eduka-
cję, potrzebna jest refleksja teoretyczna i filozoficzna, która byłaby busolą 
określającą kierunki przemian edukacji technicznej. Sama edukacja technicz-
na zaś nie może być dziedziną dodawaną do innych dziedzin edukacji ogól-
nokształcącej. „Jej rozwój i unowocześnienie warunkuje rozwój i unowocze-
śnienie kształcenia ogólnego”10. Wypracowanie nowego modelu edukacji 
zmusza do reorientacji filozofii procesu uczenia, odchodzącej jedynie od ad-
aptacji i akceptacji przekazywanej wiedzy na rzecz kształtowania postaw 
krytycznego myślenia oraz kreatywnego kształtowania struktur poznawczych 
przez samych uczących się11.  

Dynamiczny rozwój gospodarki opartej na wiedzy narzuca konieczność od-
rzucenia także wypracowanych w XIX i XX wieku schematów prowadzenia 
działalności gospodarczej, z jakimi mieliśmy do czynienia w erze industrialnej. 
Potrzebne są nowe rozwiązania i wzorce, umożliwiające skuteczne prowadzenie 
biznesu. Przede wszystkim pożądane kwalifikacje personelu ulegają zasadni-
czym zmianom. Wśród wielu wymienianych elementów kompetencji pracowni-

 
8 E. Dyson, Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, Warszawa 1999, s. 81–102 
9 W. Furmanek, University training of teachers for technical subjects [w:] Transforming 

Educational Reality In Poland at the Threshold of the 21st Century, red. S. Juszczyk, Katowice 
2000, s. 127. 

10 W. Furmanek, Pilne potrzeby badań nad edukacją techniczną, http://www.pulib.sk/el-
pub2/FHPV/Pavelka1/4.pdf (dostęp: 12/2009). 

11 W. Furmanek, Przemiany cywilizacyjne w dokumentach [w:] Dydaktyka informatyki. Pro-
blemy teorii, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów 2004, podaję za M. Dąbrowski, M. Zając 
(red.), Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Materiały z konferencji Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach z dn. 18 listopada 2004 r., Katowice 2005, s. 235. 
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ków, oczekiwanych przez obecny rynek pracy w związku ze zmianami zacho-
dzącymi we współczesnym świecie, podawana jest m.in. gotowość do ciągłego 
uczenia się12. Jest to o tyle ważne, ponieważ społeczeństwo informacyjne to 
społeczeństwo twórców wiedzy. Szkoły nie mogą wyłącznie przygotowywać do 
wykorzystywania wiedzy w pracy zawodowej. Muszą nauczać metod tworzenia 
wiedzy oraz rozwijać motywacje do kreatywnego i zespołowego działania, ale 
nade wszystko motywacje do ciągłego całożyciowego uczenia się13. Proces 
kształcenia, dokształcania i samokształcenia musi być rozumiany w obecnych 
warunkach szybkich przeobrażeń technologicznych, jako proces trwały, towa-
rzyszący ludziom w ciągu całego życia. Pojawia się więc problem edukacji per-
manentnej, całożyciowej, służącej podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji, wy-
nikającej z konieczności adaptacji do zmieniających się warunków funkcjono-
wania zawodowego ale również społecznego we współczesnym świecie. Kształ-
cenie ustawiczne służy wzrostowi kwalifikacji ludzi, dostosowywaniu poziomu 
ich wiedzy do rozwijających się potrzeb, a także stanowi formę zaspokajania 
potrzeb intelektualnych poszczególnych osób. Efektem edukacji permanentnej 
jest w założeniu wszechstronny rozwój jednostki, mający miejsce z pełnym wy-
korzystaniem jej indywidualnych możliwości. Do niedawna uczenie się po za-
kończeniu sformalizowanego procesu kształcenia było traktowane jako forma 
zdobywania wiadomości z powodu nieposiadania odpowiednich kwalifikacji. 
Obecnie kształcenie ustawiczne należy rozumieć jako uczenie się w celu zacho-
wania odpowiednich kwalifikacji, tak aby sprostać postępującemu rozwojowi 
świata. Takie rozumienie edukacji ustawicznej wiąże się z koniecznością wypo-
sażenia jednostki w dyspozycje pozwalające na ciągłe kształcenie i rozwój. 
Tempa rozwoju techniki nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Zmuszeni niejako 
do podążania za nim jesteśmy zobligowani do ciągłego uczenia się. Nie można 
już dzisiaj w społeczeństwie informacyjnym wyodrębnić, jak to było do niedaw-
na, okresu nauki i okresu pracy zawodowej, ponieważ okres nauki wydłużony 
został automatycznie na okres całego życia człowieka, a przynajmniej jego życia 
zawodowego. Żadna bowiem szkoła nie jest w stanie dać pełnego zakończonego 
niejako wykształcenia. Szkoła pozwala jedynie na zamknięcie pewnego etapu, 
dającego podstawy do dalszego kształcenia. Nie wystarczy już uzyskać dobre 
wykształcenie i otrzymać zadowalającą posadę. Teraz trzeba dokształcać się 
przez całe życie i nierzadko zmieniać pracodawcę wielokrotnie w ciągu swojego 
życia. Mało tego, coraz częściej modelem pracy jest praca na własny rachunek, 
gdzie nie mamy jednego pracodawcy, lecz opieramy się na zleceniach z różnych 
firm. 

 
12 W. Łozowiecka, Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne przygotowania do efek-

tywnej pracy zawodowej [w:] Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, red. S.M. 
Kwiatkowski, Warszawa–Radom 2008, s. 205. 

13 W. Furmanek, Pedagogika a pedagogika pracy [w:] Edukacja ustawiczna…, s. 19. 
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4. Kultura informacyjna 

Zasadnicze znacznie dla funkcjonowania człowieka w zdominowanym przez 
media elektroniczne współczesnym świecie, ma zjawisko kultury informacyjnej 
społeczeństwa, rozumianej jako system postaw człowieka wobec roli informacji 
i technologii informacyjnej w rozwoju współczesności14. Kultura informacyjna 
jest więc pewną filozofią funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy, a nie tylko 
zbiorem umiejętności stosowania narzędzi informatycznych. Jest sposobem ro-
zumienia znaczenia informacji i technologii informacyjnej w życiu człowieka, 
jest przygotowaniem do funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczności 
informacyjnej. Kultura informacyjna to pewien standard postaw, norm i procedur 
w funkcjonowaniu w społeczeństwie informacyjnym15. Implikacje kulturowe 
wynikające z roli informacji w nowoczesnych społeczeństwach wiedzy są takie 
że niepotrzebny staje się transport materialnych nośników kultury, który zostaje 
zastąpiony bezpośrednim transportem myśli16. Kultura i sztuka łączy się z kul-
turą mediów. Telekomunikacja określa w coraz większym stopniu kształt proce-
sów cywilizacyjno-kulturowych. Zmianie ulega tradycyjne rozumienie pojęć 
cywilizacja i kultura. To połączenie kultury z kulturą mediów ma oczywiście 
aspekty zarówno pozytywne, jak i negatywne. Pozytywne, ponieważ nowe me-
dia dają możliwość dostępu do kultury niemalże wszystkim, zarówno tym 
z wielkich centrów miejskich, jak i ludziom z peryferii i mniejszych miejscowo-
ści. Równość szans partycypacji w kulturze wszystkich grup społecznych jest 
bardzo ważnym elementem idealnego społeczeństwa informacyjnego. Aby tak 
stało się rzeczywiście, wszyscy muszą być przygotowani do korzystania z nowo-
czesnych technologii – choćby w podstawowym zakresie. Muszą potrafić obsłu-
giwać urządzenia (komputery), ale przede wszystkim muszą cechować się kultu-
rą informacyjną. Muszą zdawać sobie sprawę z potencjalnych możliwości drze-
miących w technologiach informacyjnych, a także umieć korzystać z nowości 
w życiu codziennym – w swojej pracy, ale także i w rozrywce. Równość szans 
udziału w kulturze informacyjnej to intuicyjne korzystanie z niej, to umiejętność 

 
14 W. Furmanek, Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęcia. Konse-

kwencje metodologiczne [w:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, red. J. Morbitzer, 
Kraków 2002, s. 64. 

15 H. Batorska, Centrum Informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyj-
nej w szkole [w:] Materiały z konferencji: Centrum Informacyjne przyszłością polskiej szkoły, 
Warszawa 2004. 

16 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Kultura informacyjna. Eksplikacja pojęcia. Konsekwencje 
metodologiczne [w:] Techniki komputerowe…, s. 64. 

16 H. Batorska, Centrum Informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyj-
nej w szkole [w:] Materiały z konferencji…; Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, 
wyzwania, Kraków 1999, s. 114–115. 
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wyszukania informacji, jej przetworzenia i zmagazynowania. Ale to przede 
wszystkim świadomość korzyści płynących z informatyki, to zdolność skorzy-
stania z tego co jest nam dane. Kultura społeczeństwa sieciowego ciągle się 
zmienia. Nie jest już zdominowana – jak to było na początku lat dziewięćdziesią-
tych XX w. przez mężczyzn z górnej warstwy średniej klasy, mówiących po 
angielsku. Korzystanie z dobrodziejstw informatyzacji stało się dostępne dla 
pozostałych grup społecznych. Sieć stała się narzędziem konsumentów17. 

Podsumowanie 

Mimo że informacja w ciągu ostatnich lat stanęła w centrum życia gospo-
darczego, to jednak sama nie powoduje ani przyrostu wiedzy, ani samo jej po-
siadanie nie powoduje przewagi konkurencyjnej nad innymi. Niezbędne jest 
odpowiednie jej przetworzenie, wyciągnięcie wniosków, odniesienie do posia-
danej wiedzy i doświadczenia. Toniemy w informacji, ale łakniemy wiedzy18. 
Obecna ilość dostępnych informacji jest niemożliwa do przetworzenia korzysta-
jąc ze współczesnych możliwości technicznych. Zamiast pomagać, nadmierna 
ilość niekontrolowanych i nieusystematyzowanych informacji stanowi poważny 
problem dla korzystającego z zasobów informacji. Przytłoczenie ilością, tzw. 
szum informacyjny oraz zalew informacji nieprawdziwych, wszystko to znaczą-
co spowalnia i utrudnia rozwój społeczeństw informacyjnych. Tylko odpowied-
nie zarządzanie informacją, jej przetwarzanie, gromadzenie i katalogowanie, 
pozwoli na czerpanie maksymalnych korzyści z tak szeroko dostępnej informacji 
we współczesnym świecie. Bez zaawansowanych narzędzi technicznych czło-
wiek współczesny nie jest w stanie nie tylko wykorzystać, ale nawet przyswoić 
znikomej części dostępnych mu informacji, ponieważ ich „stężenie” znacznie 
przekracza możliwości percepcji19. Informacja to nie wszystkie dostępne dane, 
lecz tylko te, które posiadają znaczenie ze względu na przyjęte wartości i cele. 
Sukces jednostki, wręcz jej przetrwanie, zależy w coraz większym stopniu od 
umiejętności odpowiedniej selekcji informacji. Co więcej, to właśnie umiejęt-
ność selekcji i wychwytywania danych oraz przekształcania ich w informacje 
i wiedzę, staje się we współczesnym świecie dużo istotniejszym czynnikiem 
sukcesu jednostki niż potencjalna dostępność określonego zasobu20. Społeczeń-
stwo informacyjne daje ogromne możliwości rozwoju każdej jednostki pod wa-
runkiem jednakże posiadania odpowiednich umiejętności korzystania z zalewu 
informacji, z którym mamy do czynienia. Informacja i wiedza stają się obecnie 

 
17 E. Dyson, Wersja…, s. 56–57. 
18 J. Naisbitt, Megatrendy, Poznań 1997, s. 44. 
19 P. Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja, Warszawa 2008, s. 331. 
20 S. Kwiatkowski, Szkoły wyższe w społeczeństwie wiedzy [w:] Internet – fenomen społe-

czeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 126. 



 73 

podstawowym źródłem strategii i przemian społeczeństw, a więc tym czym 
w społeczeństwie industrialnym były kapitał i praca. W przeciwieństwie do tych 
czynników produkcji żaden kraj nie ma naturalnej przewagi już na starcie jeśli 
chodzi o wiedzę. Konkurencyjność gospodarki wynika jedynie z tego ile dane 
przedsiębiorstwo, przemysł czy kraj potrafi uzyskać z powszechnie dostępnej 
wiedzy i na jej bazie dokonać kolejnych innowacji przyczyniając się do dalszego 
rozwoju. Teoretycznie więc wszyscy mają równe szanse. 
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