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Bibliotekarz - Biblioteki i książka a platformy społecznościowe. Na 

podstawie Facebooka        wtorek, 15 listopada 2011 

Pierwsze serwisy społecznościowe powstały w końcu XX wieku w Stanach 

Zjednoczonych a głównym założeniem ich powstania było integrowanie grup 

nieformalnych na zasadzie koleżeńskiej lub wspólnoty rodzinnej np. Classmates.com 

(1995), SixDegrees.com (1997). W sposób globalny i na skalę dotychczas 

niespotykaną. Ale dopiero MySpace.com (2003) i rok później powstały Facebook 

odniosły spektakularny sukces. MySpace zawdzięczało rozgłos w dużej mierze 

dzięki implementowanym plikom muzycznym, gdyż wiele początkujących kapel 

zakładało tam swoje profile co było magnesem dla licznej rzeszy fanów muzyki. 

Portale społecznościowe, początkowo nastawione na budowaniu sieci kontaktów 

wokół jednej koncepcji lub osoby medialnej nie tylko dostarczają rozrywki ale także 

edukują, motywują, aspirują. Jest to rodzaj samonapędzającego się mechanizmu, 

którego nie można za bardzo modyfikować, ale też nie można aktywności fanowskiej 

ani spowolnić ani zatrzymać. Generatorem i sensem istnienia portali jest 

spontaniczna aktywność – często płytka i błaha ale stała i dynamiczna. Ponieważ 

struktura budowy Facebooka jest zorganizowana chronologicznie -  „tu i teraz” jest 

clue portalu!  Social media to już wykształcony nowego rodzaju oficjalny dynamiczny 

hype (cyrk medialny). Ale to wymaga stałego monitorowania fanpejdżów (swoja 

strona na Facebooku) – im częściej i umiejętniej implementujesz posty (wpisy) tym 

twoja strona (fan page) zyskuje więcej fanów i teoretycznie twój prestiż rośnie! 

Najlepiej monitorować więc Facebooka 24 godziny na dobę co ułatwiają znakomicie 

bezprzewodowe mobilne urządzenia np. tablet czy iPod i komunikatory medialne (np. 

Skype). Z tego też powodu proceder sprzedawania i kupowania fanów, który zakwitł 

w sieci (patrz - Alegro) dawno przekroczył już granicę zdrowego rozsądku. 

Problem Facebooka jego powstania, rozwoju i nieprawdopodobnej wprost 

popularności – „Cezar Sieci”, „Twarzoksiążka” „Facebóg” jest osnową domysłów, 

spekulacji i różnej często nienaukowej interpretacji. Kiedy w roku 2004, geek (kiedyś 

okularnik, dzisiaj świr?) - Mark Zuckerberg wpadł na pomysł aby na bazie już 

istniejących rozwiązań i oprzyrządowania napisać program integrujący towarzysko 

społeczność akademicką, nikt nie przypuszczał, że będziemy mieli do czynienia z 

„hitem” wszechczasów.  Sama aplikacja programowa nie była zbyt skomplikowana (w 

swoim założeniu zresztą nie mogła być), gdyż jej twórca (niewątpliwie uzdolniony 

informatyk) na tym polu fenomenem nie był. Umiał natomiast połączyć w dobrze 

skonfigurowaną całość: aplikację programową, zapewnić jej przyjazny interfejs i 

głośną kampanię promocyjną. Fakt, że aplikacja programowa była prosta  w swej 

koncepcji, jak i w realizacji, stała się też prosta i zrozumiała ze strony interfejsu 

użytkownika, dodatkowo wzmocniło siłę jej oddziaływania nawet na mało 

wyrafinowanego technicznie odbiorcę.  Zręcznie prowadzona kampania promocyjna i 

umiejętne dobieranie finansowych sponsorów zapewniło programowi nie tylko 

przetrwanie ale rozwój w przeciwieństwie do jego mniej fortunnych poprzedników jak 
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na przykład Friendster. Po kilku latach „wirusowego” rozwoju danych 

implementowanych dobrowolnie przez fanów na platformę,  Zuckerberg stał się 

miliarderem a Facebook, obok Coca-Coli, najbardziej rozpoznawalną marką na 

świecie.  

Początek wieku XXI przyniósł niezwykle istotne zmiany w funkcjonowaniu 

mega sieci jakim był Internet poprzez zaistnienie jej wyżej rozwiniętej postaci  zwanej 

Webem 2.0. Już Alvin Toffler w swojej wizjonerskiej „Trzeciej fali” przewidywał 

powstanie nowej – interaktywnej, formy relacji pomiędzy stronami w sieci ale trzeba 

było dopiero zaistnienia paradygmatu Web 2.0 aby nowe interakcje mogły być 

urealnione. Niekwestionowany „ojciec” Web 2.0 Tim Berners-Lee dokładnie wyłożył 

sens i znaczenie nowego paradygmatu sieciowego zwracając uwagę na kluczowy 

problem interakcji w relacjach sieć – użytkownik. Innymi słowy nastąpiło globalne 

uwolnienie informacji, która zaczęła interakcyjnie kursować, równocześnie, 

pomiędzy wieloma użytkownikami, przy jednoczesnej wielości form przekazu. 

Upraszczając -  programiści zadbali o funkcjonalne i logistyczne ramy portalu, które 

były jednocześnie spontanicznie wypełniane treściami przez użytkowników 

internautów (rewolucja kontrybucji ochotników). Punkt ciężkości przesunął się więc 

na relacje pomiędzy komunikatami-informacjami. Społeczności internautów zaczęły 

wiec tworzyć dynamiczną, zmienną, ale nie zawsze przewidywalną konstrukcję 

portalu, pomimo aktywnej roli moderatora. Przykładem niewiarygodnego wprost 

wpływu społeczności intrnauckiej na twórców portali jest serwis fotograficzny Flicker. 

W ciągu jednej nocy twórcy Flickra (Stewart Butterfield I Caterina Fake) pod 

ciśnieniem opinii internautów zmienili jego profil z gier na zdjęcia. I ten fakt stał się 

przyczyną sukcesu. Relacje tworzące nową jakość materiału Web 2.0 muszą być: 

ocenione, skomentowane, polecone „kumplowi”, i jednocześnie odpowiednio opisane 

i otagowane. Paradygmat Web 2.0 stał się więc zaczynem tworzenia się w obrębie 

sieci internetowej nowego typu społeczności wirtualnej, które zdaniem Manuella 

Castelsa (niekwestionowanego znawcy Internetu) traktując Internet instrumentalnie, 

realizują swoje społeczne inklinacje zarówno wiążąc je ze swoją pracą jak i 

równolegle z życiem prywatnym. Ale jednocześnie przystając do wybranej przez 

siebie społeczności w nowym sieciowym środowisku trzeba było zaakceptować 

warunki stawiane przez wirtualne środowisko z całym bagażem jego zalet i wad.  

 Social media to rodzaj interaktywnych serwisów www, które są tworzone 

spontanicznie (rewolucja kontrybucji) przez grupy osób - społeczności (stąd 

nazwa "media społecznościowe"), podzielających wspólne zainteresowania i 

wyrażających chęć do utworzenia wirtualnej wspólnoty fanów. 

Błędne jest mniemanie, utożsamiające całość zjawisk tzw. cyberkultury 

(omówił to zjawisko Piotr Zawojski) z fenomenem Internetu. To najważniejsze z 

mediów jest wspaniałym przykładem konstrukcji, będącej wypadkową rozwoju wielu 

elementów składowych jak telekomunikacja, urządzenia mobilne, kultura hakerska, 

protokoły i całej infrastruktury software i hardware opartej na zdigitalizowanej 
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całostce. Wszystkie te, i nie tylko, elementy cząstkowe cyberkultury dążą do 

swobodnej wymiany danych zdigitalizowanych, przy czym słowo dane dotyczy 

wszystkich  wirtualnych obiektów informacji łącznie z meta danymi. Ale jeden banalny 

fakt nie ulega wątpliwości, że efektywność wykorzystania zjawisk internetowych 

zależy od procentu uczestnictwa społeczności w jego strukturze. A drugi fakt 

determinujący „jakość” uczestnictwa to średnia wiekowa internautów. Polskie 

osiągnięcia nie są zbyt budujące – tylko niewielki odsetek pokolenia 50+ korzysta z 

Internetu (ok. 15%), reszta tworzy społeczność tzw. wykluczenia cyfrowego. Jeżeli 

uświadomimy sobie równoczesny fakt, że pokolenia 50+ jest w ogromnym procencie 

decydentem na każdym poziomie struktury administracyjnej to rozwój nowych 

infrastruktur elektronicznych i społeczności sieciowych jest przez nich niedoceniany i 

mało promowany. Konflikt pokoleń na wielu płaszczyznach społecznych i wirtualnych 

stał się faktem. 

Problem obecności tak ważnych instytucji i zjawisk społecznych jak książka i 

biblioteka w masowo już pojawiających się nowych „archipelagach i kontynentach „ 

wirtualnego, cyfrowego świata ma o wiele głębszy podtekst a skutki daleko bardziej 

długofalowe niż sygnalizują to nasze rodzime ośrodki naukowe. A jeżeli już są 

zauważane to możliwości ich efektywnego upublicznienia są bardzo skromne. 

Powszechna, a przynajmniej zbyt często spotykana negacja dynamicznie 

zmieniającej się rzeczywistości społecznej kreowanej nie tylko przez pokolenie net 

generacji (pokolenie sieciowe), ale już następującej po niej generacji Z (dzieci 

urodzonych po 1998 roku) grozi w dalszej perspektywie totalnym wyautowaniem 

decydenckiej generacji wyżu demograficznego (pomiędzy 1946 – 1964). Pozorna 

akceptacja rzeczywistości digitalnej przez „analogową generację” nie może dokonać 

się tylko w sferze werbalnej, demagogicznej ale musi przyjąć postać realnej 

adaptacji. Posłużmy się tutaj obrazowym cytatem, autorstwa Barbary Fotygi a 

zamieszczonym we wstępie do publikacji Dona Tapscotta (Cyfrowa dorosłość s.15) „ 

Jeżeli bowiem za zrytualizowanym dyskursem o zmianie nie pójdzie jej wewnętrzne 

uznanie, które zacznie się przejawiać w konkretnych działaniach budujących 

porozumienie międzygeneracyjne, to „pokolenie wyżu” zostanie bardzo samotną 

wyspą na morzach, których będą się wyłaniać (i już się wyłaniają) nowe kontynenty i 

archipelagi”. W niedalekiej więc przyszłości rysuje się więc dość pesymistyczny 

obraz przyszłości, wielu do tej pory, podstawowych filarów kultury analogowej jakim 

jest książka i biblioteka, nie nadążająca za szybko zmieniającą się rzeczywistością 

cyfrową. Zupełne nieistnienie albo pozorowane i nieskuteczne w przebogatych i już 

ukształtowanych portalach społecznościowych, bibliotek polskich jest sygnałem 

alarmowym, że owo hamletowskie wyatuowanie kulturowe staje się faktem. A 

skutkiem takiego stanu rzeczy może być, zdaniem P. Limba (Digital Dilemmas and 

Solutions), eliminacja z życia społecznego ogromnie dużej ilości bibliotek i 

bezpowrotna degradacja starego paradygmatu funkcjonowania książki w 

społeczeństwie. 
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Intelektualna dyskusja U. Eco i  J.C. Carriere na łamach („Nie myśl  że książki 

znikną” ) ukazała a jednocześnie  podsumowała niezliczone dyskusje na temat 

książki w nowej cyfrowej rzeczywistości. Umberto Eco, wybitny autorytet intelektualny 

naszych czasów, serią prowokujących wystąpień - „Czy komputer pożre książkę” 

zapoczątkował dyskusję dotyczącą sytuacji książki w „nowej” cyfrowej 

rzeczywistości. Jej konkluzją jest stwierdzenie, że trudno aby zjawisko idealne i 

skończone - a takim jest współczesna postać książki mogła ulec znaczącej 

modyfikacji, bo ideał, z racji tego, że jest ideałem jest trudny do poprawienia. 

Trudno takiemu rozumowaniu odmówić racji, ale nie do końca. Bo jednocześnie 

forma książka jest zdumiewająco podatna na wszelkie modyfikacje w nowym 

środowisku sieciowym, a umiejętnie zaimplementowana, jako towar, stała się 

najatrakcyjniejszym sieciowym hitem marketingowym. W nowej rzeczywistości 

cyfrowej i sieciowej zjawisko książki przyjęło zupełnie inny wymiar jakościowy i 

ilościowy i to zarówno jako globalne zjawisko intelektualne jak i handlowe. Od 

samego początku zaistnienia książki jej desygnat stał się najbardziej 

rozpoznawalnym zjawiskiem kulturowym wszechczasów i to od samego początku jej 

powstania niezależnie od postaci fizycznej tekstu. I ten fakt zadecydował w dużej 

mierze o początkowym, głównym asortymencie sprzedaży jaki brał pod uwagę Jeff 

Bezos twórca słynnej Ammazon.com., największej księgarni internetowej na naszym 

globie.  Każdy inny towar wymagał dłuższej narracji opisowej, wyjaśnień i 

ideogramów. Książka natomiast jest tym co każdy wie!.  Drugim czynnikiem który 

zdumiał nawet najbardziej sceptycznych znawców biznesu a przekonał ostatecznie 

Bezosa był fakt, że: kiedy na zlecenie Showa, Bezos zbadał możliwości biznesowe  

w najbardziej „gorącym” dla Internetu okresie 1993 – 1994, odkrył on, że 

wykorzystanie sieci w biznesie wzrosło w nieprawdopodobnie zawrotnym tempie 

2.300% rocznie! Dla umysłu ścisłego jakim dysponował Bezos taka liczba była 

wprost kosmiczną! Ta wartość niewidoczna dziś stała się  wszechobecna jutro. 

Szukając najlepiej sprzedawalnego produktu drogą sieci internetowej, Bezos 

wyselekcjonował 20 najbardziej „gorących” towarów – a książki, ku jego 

zaskoczeniu,  przeskoczyły z końca listy na sam początek. Na drugim miejscu 

ulokowała się muzyka. Jeff wiedział już co będzie sprzedawać!  Pozostało rozwiązać 

tylko jak to zrobić w sieci a więc w zupełnie nowym środowisku biznesowym. Ale ta 

historia sama w sobie jest epopeją cyfrowych czasów. Elastyczność i zdolność 

adaptatywna książki do wymogów handlu i promocji sieciowej jest zdumiewająca i 

być może owa potencja dostosowania się książki do każdej rzeczywistości jest także 

jednym z wyznaczników owego ideału samego zjawiska o jakim mówił Eco.  

Inną instytucją – oprócz księgarni, która ma związek genetyczny ze zjawiskiem 

książki to biblioteka. I to biblioteka ujmowana wielopostaciowo jako książnica, jako 

architektoniczna jednostka, biblioteka jako wszelkie relacje pomiędzy czytelnikiem a 

personelem. Paradygmat biblioteki 2.0 rozszerza ramy biblioteki daleko 

wybiegające poza tradycyjnie pojmowaną triadę: gromadzenie, opracowanie i 

udostępnianie. Biblioteka ujmowana więc jest jako przyjazne środowisko ustalające  
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interaktywne relacje pomiędzy stronami: personel – użytkownicy, przy pomocy 

nowych technologii i metod w celu maksymalizacji efektów informacyjnych . Interakcje 

mogą być rozbudowane także pomiędzy samym personelem, jak i samymi 

użytkownikami, przy czym osią relacji przez cały czas pozostaje szeroko rozumiana 

biblioteka. Niskobudżetowe platformy społecznościowe mogą takie relacje 

rozszerzyć, pogłębić i wzmocnić. 

Indywidualna konsumpcja książki może być dobrem prywatnym, ale już 

literatura jest dobrem publicznym. Każdy z nas prywatnie czyta książki, ale fakt, że 

portale społecznościowe „przekuwają” to na fanpejdżach na zbiorową recepcję 

książki staje się już ważną społeczną wartością. Różnica pomiędzy dobrem 

prywatnym a dobrem publicznym w kwestii książki – kultury jest niesłychanie płynna 

a portal społecznościowy w trakcie dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi 

najróżniejszych aspektów książki katalizuje dobro indywidualne w dobro społeczne a 

ilość takich aktów jest w pewnym stopniu wypadkową ilości i jakości postów – 

tweedów (krótkie wpisy na portalu Twitter) do jakich portal społeczności owy jest 

wprost stworzony. Niewiele możemy odnotować pozytywnych przykładów takich 

relacji w polskim środowisku bibliotecznym. 

Ciekawą inicjatywę pogłębionego kontaktu z użytkownikiem czytelnikiem na 

platformie Facebook, podjęła Biblioteka Uniwersytetu Toruńskiego. Liczba fanów 

Biblioteka liczy ponad 1 200 ale łącznie z portalem-księgarnią ibok.pl (1556 fanów) z 

którym pozostaje w pożytecznym związku i stałym kontakcie (np. nagrody 

eBookowe) poprzez fanpage Facebooka stworzyła ciekawe i przyjazne środowisko 

sieciowe. Z formą interesującego  dialogu, regularnie moderowanego, ciekawych 

konkursów (kto wyhoduje najładniejszego buka – gra słów buka (drzewo) dla 

ibuka,pl. (portal), a nawet próby wizualnego kontaktu ze studentem YouTube (5 

kawałków), spotykamy się tutaj dość często. Wszystkie dane liczbowe przytaczane 

w omówieniu nalezy aktualizować w chwili jego czytania bo dynamika 

wzrostaowa liczby fanów na fanpeidźu jest nieprawdopodobna. 

Instytucją która zyskała sobie największą liczbę fanów jest Biblioteka 

Uniwersytetu Warszawskiego (5 745 fanów), ale sama liczba nie jest pojęciem 

wymiernym. Fanpejdż biblioteki skonstruowany jest na zasadzie relacji administratora 

o najważniejszych informacjach z funkcjonowaniem biblioteki związanych z rzadka 

przerywanym komentarzami użytkowników. Pozytywnym zjawiskiem są konkursy z 

kwestią książki związanymi jak i próby mniej oficjalnego interakcyjnego dialogu. 

Należy zauważyć, że biblioteka z racji nietuzinkowego wystroju architektonicznego 

(spontanicznie na Flikrze jest to zauważone) i dużej ilości imprez urządzanych w jej 

obszernym wnętrzu ma wszelkie dane aby uczynić z siebie centrum zainteresowania 

o wiele większej liczby fanów niż to fanpage prezentuje. Niestety Biblioteka w 

dalszym ciągu nie ma kontaktu z Flickrem ani w przedziale Commons ani w grupach 

tematycznych. A to szkoda. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość bezpośredniego 

zalogowania się z platformy Facebooka na stronę katalogu biblioteki. Podobne 
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ułatwienie prezentuje  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie posiadająca na 

swoim fanpage dużą liczbę 1600 fanów.  

Osobnym zagadnieniem jest nasza Biblioteka Narodowa licząca na 

Facebooku 4 364 fanów. Przeglądając zawartość fanpejdża który charakteryzuje się 

dość jednostronnym monologiem administratora informującym o różnych 

„imprezach”, i rocznicach z Biblioteką związanych, odnieść można wrażenie jest to 

rodzaj internetowego „słupa ogłoszeniowego” w większości powielającego informacje 

ze strony głównej. Brak interaktywnego dialogu i zaangażowania fanów może być 

przyczyną, że nie istnieje w Polsce kult Bibliotheca Patria przy którym mogłoby się 

grono fanów opowiedzieć. Świadomość wagi i roli Biblioteki Narodowej nie 

zakorzeniła się wśród fanów, a i ze strony administratora wyrazistych prób nie 

odnotowujemy. Wydaje się, że można z dużą dozą ostrożności stwierdzić, że z 

Biblioteką Narodową, obecnie, nikt w kraju się nie utożsamia, choć jej chlubna 

przeszłość  mogłaby sugerować coś zupełnie innego. Moderatorzy Biblioteki nie 

stworzyli przyjaznego i ciekawego środowiska dla swoich fanów, a przeciwnie narazili 

się często na uszczypliwe uwagi z ich strony. Szeroko reklamowana  Republika 

Książki (2.386 fanów), powstała odgórnie pod patronatem BN i oficjeli państwowych 

tak naprawdę niczego konkretnego nie zdziałała. Akcja ta służy bardziej dobremu 

samopoczuciu uczestników niż ma służyć wymiernym rezultatom w czytelnictwie 

Polaków. Od Anglików można się nauczyć jak efektywnie promować czytanie 

książek, zwłaszcza wśród najmłodszych ( w pierwszym rzucie świetnie 

zorganizowanej kampanii promującej czytelnictwo, rozdano ponad milion książek!). 

Działająca prężnie, choć nie zawsze efektywnie i koncepcyjnie, przy BN Cyfrowa 

Biblioteka Narodowa Polona (2.114 fanów)  z racji swej specyfiki zdjęciowej 

powinna w pierwszym rzędzie zaistnieć na Flikrze a dopiero później wspierać się 

fanpejdźem Facebooka. Uwaga ta dotyczy niestety również Narodowego 

Archiwum Cyfrowego (3400 fanów). Rewolucja cyfrowa uczyniła z fotografii jedno z 

najbardziej eksponowanych mediów a wykładnikiem ich na platformach 

społecznościowych stał się portal Flickr. Zdjęcia powinny być w pierwszym rzędzie 

implementowane w projekcie Commons  - Flikra bo korzyści z tego faktu płynącego 

są nie do przecenienia. W projekcie Commons uczestniczy 44 wielkie biblioteki 

świata z pilotem projektu Library of Congress. Uczestnictwo w tym projekcie to nie 

tylko prezentacja zbiorów specjalnych biblioteki, zwłaszcza fotografii, które dopiero w 

epoce cyfrowej zaczęły odnajdywać należne im miejsce w kulturze. Uwolniona 

informacja będąca zbiorową wiedzą tysięcy internautów o zaimplementowanych 

artefaktach fotograficznych jest przyczyną powstania jedynego w swym rodzaju 

repozytorium wiedzy fotograficznej na świecie. Wielu internautów dodało do 

zaimplementowanych „starych” zdjęć wiele cennych objaśnień i wskazówek (moduł 

add a note). Polskie uczestnictwa w tym w tym projekcie jest znikome, a jeżeli już 

zaistniało (kilka pomniejszych bibliotek) t w sposób daleki od doskonałości w 

wykorzystaniu tego znakomitego portalu. 
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Wielki jak i mały biznes dawno zauważył, że platformy społecznościowe, że 

względu na niskie nakłady i zaskakująco szybki transfer informacji jako dodatkowe 

narzędzie promujące interes są niezwykle przydatne, i efektywne. Pod warunkiem, że 

będą traktowane wspomagająco i będą umiejętnie implementowane dla potrzeb 

instytuucji. Umiejętnie znaczy to aby znaleziony został język i efektywny sposób 

oddziaływania na pokolenia sieciowe, dla których, trzeba to z smutkiem powiedzieć, 

kwestia książki czy biblioteki jest traktowana marginalnie a nawet trzecioplanowo. 

Jeżeli przyjmiemy, że liczba fanów na fanpejdżu jest wykładnikiem popularności to 

wymowa liczb jest bolesna. Kilka tysięcy fanów czołowych bibliotek polskich nie 

może przysłaniać faktu, że Demotywatory liczą sobie obecnie 788 tyś fanów, Kuba 

Wojewódzki 575 tysięcy fanów, a Czekoladoholicy 395 tysięcy fanów. W 

perspektywie całego świata jest jeszcze gorzej bo grupa miłośników teksaskiego 

pokera i miłośników Facebooka liczą sobie  ponad 43 miliony osób, a liczba fanów 

Eminema przekroczyła już 38 milionów fanów – czyli prawie tyle ile populacja 

naszego kraju. A liczby te rosną z dnia na dzień o kilkaset wartości. 

Czy opłaca się, więc bibliotekom posługiwać się portalami społecznościowymi 

w realizacji ich misji społecznej i dążeniu do paradygmatu Library 2.0? Profesor 

biznesu i technologii Soumitra Dutta przytacza trzy argumenty za przemyślaną 

partycypacją w portalach: 

1. Portale oferują niskokosztowe - małonakładowe platformy mogące 

posłużyć do budowania wizerunku biblioteki i transparentnośc i postaci w 

instytucji pracujących (łącznie z dyrektorem). Informacji interaktywnych, 

dostępnych zarówno dla personelu jak użytkowników zewnętrznych 

2. Portale umożliwiają na budowanie relacji szybkich i równoczesnych ze 

wszystkimi podmiotami w układzie portal – biblioteka, relacji zrozumiałych i 

akceptowanych przez młode pokolenie cyfrowe. 

3. Trzecim argumentem jest czynnik stałego samokształcenia się podmiotom 

bibliotecznym, jak i budowania wiarygodnego wizerunku swej instytucji, 

dzięki napływającym szybko i interaktywnie informacji. i 

 

Wypada się tylko z takim dowodzeniem zgodzić. 

  

 Problem obecności tak ważnych instytucji i zjawisk społecznych jak książka, 

biblioteka w masowo już pojawiających się nowych „archipelagach i kontynentach „ 

wirtualnego, cyfrowego świata ma o wiele głębszy podtekst a skutki daleko bardziej 

długofalowe niż sygnalizują to polskie ośrodki naukowe. Totalna, a przynajmniej zbyt 

często spotykana negacja dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej 

kreowanej nie tylko przez pokolenie netgeneracji, ale już następującej po niej 

generacji Z (dzieci urodzonych po 1998 roku) grozi w dalszej perspektywie totalnym 

wyautowaniem decydenckiej generacji wyżu demograficznego (pomiędzy 1946 – 

1964). A akceptacja rzeczywistości digitalnej przez „analogową generację” nie może 

dokonać się tylko w sferze werbalnej, demagogicznej, ale musi przyjąć postać realnej 
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adaptacji. Posłużmy się tutaj obrazowym cytatem, autorstwa Barbary Fotygi a 

zamieszczonym we wstępie do publikacji Dona Tapsotta „Jeżeli bowiem za 

zrytualizowanym dyskursem o zmianie nie pójdzie jej wewnętrzne uznanie, które 

zacznie się przejawiać w konkretnych działaniach budujących porozumienie 

międzygeneracyjne, to „pokolenie wyżu” zostanie bardzo samotną wyspą na 

morzach, których będą się wyłaniać (i już się wyłaniają) nowe kontynenty i 

archipelagi”ii To dość ponury obraz już niedalekiej przyszłości wielu do tej pory, 

podstawowych filarów kultury analogowej jakim jest książka i biblioteka, 

nienadążająca za szybko zmieniającą się rzeczywistością cyfrową. Zupełne 

nieistnienie albo pozorowane i nieskuteczne w przebogatych i już ukształtowanych 

portalach społecznościowych, bibliotek polskich jest sygnałem alarmowym, że owo 

hamletowskie wyautowanie kulturowe staje się faktem. A skutkiem takiego stanu 

rzeczy może być, zdaniem P. Limba czy D. Manasiana, eliminacja z życia 

społecznego ogromnie dużej ilości bibliotek i bezpowrotna degradacja starego 

paradygmatu funkcjonowania książki w społeczeństwie. iii  

 

Można ignorować jedno z najważniejszych zjawisk społecznych rodzącego się 

świata sieciowego i globalne wioski sieciowe, można udawać, że cyberkultura to 

wymysł uniwersytecki, ale warto przypomnieć, że to właśnie Facebóg – Mark 

Zuckerberg został zaproszony na szczyt G8 gdyż za pomocą jego portalu w dużej 

mierze dokonuje się rewolucja arabska: fejs-rewolucja.  Warto jednak przypomnieć, 

że wykuwa się nowa forma slangu-żargonu fejsa – jakby łacina społecznościowa, 

łącznie z cała plejadą ideogramów czy emotikonów – język 2.0, który dla 

wykluczonego staje coraz bardziej niezrozumiały. Google rozpoczęło właśnie 

indeksowanie w czasie rzeczywistym (Google Realtime Search) fanpejdże 

Facebooka, co znacznie podnosi wartość portalu jako źródła informacji. 

Wyautowanie fejsowe bibliotek polskich staje się faktem a pamiętać należy, że 

przyszłość książki i biblioteki leży w rękach a właściwie głowie nowych społeczności 

sieciowych i ten fakt jest bezsporny. 

 

Adam Nowak 
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