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Do tego, aby człowiek mógł żyć, po-
trzebne są takie czynniki jak jedzenie, 
woda, tlen i sen. Cztery składniki wymie-
nione jako niezbędne do życia, pozwalają 
człowiekowi przetrwać, ale tylko w tej 
najprostszej formie  egzystencji. W pira-
midzie potrzeb stworzonej przez Abra-
hama Maslow'a wymienione są jeszcze 
inne potrzeby, takie jak bezpieczeństwo, 
przynależności do grupy, uznanie i samo-
realizacja. Dopiero dzięki zaspokajaniu 
tych wyższych potrzeb, można mówić 
0 pojawieniu się kultury, jako jednym 
ze środków do osiągnięcia szczytowego 
doświadczenia. I tutaj pojawia się książka, 
pozwalająca na prowadzenie ciekawszego 
1 bogatszego życia. Na czym polega to 
bogactwo? Książka to metafizyka,  historia 
i wyobraźnia1, bo pozwala stawiać pytania 
0 sens bytu, kształtuje obraz dziejów i po-
budza energię twórczą. Dzięki literaturze 
następuje rozwój, bo właśnie kodeks jest 
wykorzystywany w procesie edukacji na 
wszystkich jego poziomach, począwszy 
od momentu kiedy dziecko uczy się 
czytać, aż do chwili kiedy samodzielnie 
zdobywa wiedzę. Jeśli o kodeksie mowa, 
to trzeba też wspomnieć o bibliotece jako 
instytucji odpowiadającej na zapotrzebo-
wania użytkownika w formie  informacji 
zamkniętej w książce lub na innym no-
1 Tomkowski, J. Zamieszkać  w Bibliote-
ce. Ossa: Wydawnictwo dom na wsi, 2004, 
s. 13. 

śniku. Jeśli przyjrzeć się współczesnemu 
światu, to można zauważyć, że wraz z no-
wymi nośnikami pojawiły się nowe formy 
komunikacji. Jednocześnie w dziedzinie 
informacji  nastąpiła globalizacja. Już 
nie jesteśmy ograniczeni do wiadomości 
z jednego miasta czy państwa, informa-
cje płynął ze wszystkich stron i poprzez 
różne media. Często mówi się o naszej 
planecie jako globalnej wiosce, gdzie 
wszystko dzieje się szybko i stąd podobne 
oczekiwania czytelników. Przychodzą do 
biblioteki nie po to żeby studiować, po-
równywać informacje,  przeszukiwać bazy, 
przeglądać zestawienia bibliograficzne, 
a raczej po gotową informację,  która 
ma być aktualna, na temat i dostarczona 
szybko, najlepiej w formie  wydruku lub 
do zapisania na którymś z przyniesionych 
przez czytelnika nośników (CD, Pen 
Drive, pamięć komputera osobistego). 
Wszechobecny pośpiech wpływa nie 
tylko na rozwój technologii (telefonia, 
transport, komputery), ale też na ludzkie 
zachowania. Coraz szybciej i mniej wy-
raźnie mówimy2, podobnie jest z pismem. 
Niestaranne pismo, niedbałość w formie 
1 sposobie komunikowania się prowadzą 
do dominacji kultury mówionej nad pi-
saną. Język potoczny zawładnął komu-
nikacją, a przekaz coraz częściej ma na 
celu tylko podtrzymanie kontaktu, a nie 
przesłanie informacji.  Stąd popularność 
blogów (elektronicznych pamiętni-
ków), różnego rodzaju komunikatorów 
(GG, Tlen, Skype) i SMS-ów. Zmienił się 
również sposób komunikowania, daw-
niej potrzebny był bezpośredni kontakt, 
obecnie między rozmówców wchodzi 
medium3, takie jak telefon  komórkowy 
2 Pielachowski, J. Wychowanie - jak je pro-
gramować w szkole?. Edukacja  medialna 
2002, nr 3, s. 13. 
3 Pielachowski, J. Społeczeństwo informa-
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czy komputer. 
Komunikacja za pomocą mediów po-

zwala na szeroki dostęp do informacji, 
ale równocześnie zmniejsza ilość bez-
pośrednich kontaktów oraz negatywnie 
wpływa na jakość przekazu. Dostęp jest 
masowy, co powoduje że informacje 
nie są zhierarchizowane i nie posiadają 
wewnętrznej struktury. Odbiór takich 
informacji  jest tym bardziej utrudniony, 
że coraz częściej obserwuje się zjawisko 
analfabetyzmu  funkcjonalnego4,  polegają-
cego na nieumiejętności rozumienia oraz 
wykorzystywania odbieranych informacji, 
zarówno tych pisanych jak i graficznych. 
Ma to ścisły związek z procesem logicz-
nego wyciągania wniosków i porównywa-
nia, oraz łączenia wyselekcjonowanych 
danych w całość. Bez tych umiejętności 
użytkownik staje się biernym odbiorcą, 
traktującym język jako źródło gier języko-
wych, a zachowania potoczne za wzorce 
komunikacji5. 

Według Umberto Eco zmiany zacho-
dzące w sposobie komunikacji oraz 
pojawienie się nowych mediów podzie-
li społeczeństwo na trzy grupy: klasę 
proletariuszy, drobnomieszczaństwo 
i „nomenklaturę"6. Proletariusze to ludzie, 
którzy nie mają dostępu do komputerów 
i książek, przez co zdobywają informacje 
z przekazów audiowizualnych. Drobno-
mieszczaństwo ma dostęp do różnych 
mediów, takich jak komputer i za jego 
pośrednictwem do Internetu, ale korzysta 
cyjne. Media. Edukacja. Edukacja  medialna 
2002, nr 3, s. 10. 
4 Skudrzyk, A. Czy zmierzch kultury  pisma? 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2005, s. 26. 
5 Skudrzyk, A. tamże, s. 9. 
6 Eco, E. Nowe  środki  masowego przekazu  a 
przyszłość  książki.  Warszawa: PiW, 1996, s. 
11-12. 

z nich w sposób bierny. Trzecia grupa, to 
najbardziej zaawansowani użytkownicy 
mediów, posiadający umiejętności po-
zwalające im na odróżnienie informacji 
wartościowych od bezużytecznych, oraz 
potrafiący  interaktywnie i ze zrozumie-
niem analizować odbierane dane. Niniej-
szy podział wynika z braku dostępu do 
mediów i można powiedzieć, że nie jest 
to zjawisko związane z bardzo odległą 
przyszłością, lecz zachodzące już teraz. 

Jeśli porównać dane na temat stopnia 
rozpowszechnienia Internetu to można 
zauważyć, że rozpowszechnienie sieci nie 
jest zbyt wysokie, chociaż stale rośnie. 
W czerwcu 2007 roku w Europie liczba 
użytkowników Internetu wynosiła 322 
mln, co stanowi 39,8 % populacji7. Z tych 
samych badań, przeprowadzonych przez 
Internet World Stats wynika, że w Polsce 
tylko 30 % mieszkańców to użytkownicy 
Internetu (11 mln). Biorąc pod uwagę, 
że powszechny dostęp do sieci możliwy 
jest już od około 10 lat, a hasła rekla-
mowe dostarczycieli Internetu głoszą, 
że w ich ofercie  dostęp do Internetu jest 
„bez ograniczeń"8, trochę dziwi fakt,  iż 
ponad połowa Polaków nie ma do niego 
dojścia. Czy w takim razie książka ma 
w społeczeństwie stałą niezagrożoną 
niczym pozycję, czy wręcz przeciwnie 
- stały przyrost użytkowników Internetu 
wyprzedzi kodeks w wyścigu o popular-
ność? 

Według Umberto Eco książki można 
podzielić na dwa rodzaje, te do których się 
zagląda, i te które się czyta9. Do pierwszej 

7 Europe Internet Usage Stats and Popula-
tion [dostęp 12. IX. 2007]. Dostępny w In-
ternecie: http://www.internetworldstats.com/ 
stats4.htm#europe 
8 Netia reklama telewizyjna (dostępna 15 
września 2007). 
9 Eco, U. Nowe  środki  masowego przekazu 
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kategorii można zaliczyć książki w ro-
dzaju słowników, encyklopedii, zestawień 
bibliograficznych  czy spisów, w których 
wyszukujemy potrzebne informacje,  ale 
stanowią one ułamek całej treści w nich 
zawartych. Tutaj sprawdzają się nowe 
techniki takie jak hipertekst, bazy danych 
czy zapis na CD lub dostęp przez Internet 
z możliwością zadawania pytań przez 
wyszukiwarkę, zestawiania słów i szyb-
szego uzyskania wyniku, niż w przypad-
ku przeszukiwania tradycyjnych źródeł. 
Jednak w przypadku zwykłego czytania, 
zwanego czytelnictwem powszechnym10, 
sprawdzają się zweryfikowane  formy,  czy-
li kodeks, chociażby dlatego, że czytanie 
długich tekstów na ekranie jest męczące. 
Aby sprawdzić prawdziwość tej teorii 
przeprowadziłam badania ankietowe na 
temat przyszłości książki i Internetu. 
Wzięło w nich udział 300 respondentów 
wywodzących się ze środowiska zwią-
zanego z Uniwersytetem Jagiellońskim. 
Spośród nich można wyłonić dwie grupy: 
pierwsza to pracownicy bibliotek uni-
wersyteckich; druga - studenci uczelni. 
Wśród studentów znajdowali się przed-
stawiciele studiów dziennych, zaocznych 
oraz wieczorowych zarówno kierunków 
humanistycznych jak i technicznych. Jed-
nym z celów ankiety było określenie czy 
istnieje zauważalna różnica w sposobie 
korzystania ze źródeł drukowanych i tych 
pochodzących z Internetu po porównaniu 
tendencji panujących między pracownika-
mi i studentami. 

Wśród pytań pojawiły się między inny-
mi: zagadnienia dotyczące częstotliwości 

a przyszłość  książki.  Warszawa: PiW, 1996, 
s. 15. 
10 Wolff,  K. Po co badania czytelnictwa? 
Kilka refleksji  bibliotekarzom pod rozwagę 
- Wokół  biblioteki.  Warszawa: Polskie Towa-
rzystwo Czytelnicze, 1996, s. 93. 

i miejsca korzystania z Internetu, wy-
datków na książki i dostęp do sieci, oraz 
sposobu doboru źródeł ze względu na 
ich przeznaczenie, czyli podział na cele 
rozrywkowe i naukowe. Dzięki odpo-
wiednio skonstruowanym pytaniom 
ankiety, mogłam określić jakie cechy 
książki i Internetu można traktować 
jako zalety, a które uważane są za wady, 
wręcz uniemożliwiające użytkowanie. 
I najważniejsze pytanie: czy to prawda, że 
nie kupujemy książek? 

Wyniki ankiety są bardzo ciekawe. Po 
zestawieniu wyników okazało się, że bi-
bliotekarze czytają więcej, zarówno w ce-
lach naukowych jak i rozrywkowych - jest 
to jednak dość mała przewaga procentowa 
nad czytelnictwem wśród studentów (ok. 
7 %). Pracownicy naukowi wydają prawie 
tyle samo pieniędzy na książki i z taką samą 
częstotliwością, co studenci. Ze względu 
na ceny na rynku wydawniczym zarówno 
większość studentów jak i pracowników 
ogranicza zakupy książkowe do kilku 
razy w roku, ale za kwoty mieszczące się 
(przy każdych zakupach) w granicach od 
100 do 200 złotych. Osoby nie kupujące 
książek to zdecydowana mniejszość, a i ci 
nie przekreślili źródeł drukowanych, lecz 
korzystają z bibliotek. 

Bibliotekarze częściej korzystają z In-
ternetu w pracy, studenci natomiast chęt-
niej opłacają stały abonament z dostępem 
do Internetu w domu. Zakres tematyczny 
przeglądanych stron w obu grupach jest 
podobny, niewielkie różnice przebiegają 
w zakresie stron związanych z dostępem 
do poczty elektronicznej i stronami doty-
czącymi jakiegoś hobby - pracownicy są 
prawie tak samo zainteresowani kontak-
tem ze światem, jak i rozwojem swoich 
zainteresowań, studenci zdecydowanie 
stawiają na komunikację przez e-mail. 
Obie grupy w celach rozrywkowych i na-

32 



ukowych korzystają zarówno z książek jak 
i z Internetu, stawiając miedzy nimi znak 
równości. Zauważają również, że mimo 
szybkości wyszukiwania informacji,  ich 
dostępności i różnorodności - Internet 
przegrywa z książką, kiedy trzeba prze-
czytać dłuższy tekst. W określaniu zalet 
i wad korzystania z Internetu, pracownicy 
chętniej wypowiadają się w zakresie cech 
negatywnych, studenci entuzjastycznie 
podchodzą do pozytywów. Jednak wszy-
scy respondenci zauważają, że Internet 
nie jest ani całkiem czarny, ani całkiem 
biały. 

Wyniki badań potwierdzają wcześniej-
sze rozważania teoretyczne. Sprawdza 
się punkt widzenia Umberto Eco: książka 
jako taka, nie zniknie. Nowe technologie 
prowokują do innowacyjnej twórczości, 
ale to nie znaczy, że przestajemy od-
czuwać potrzebę korzystania ze starych 
źródeł. Zarówno wśród pracowników 
jak i studentów (pokolenie zwane in-
formacyjnym)  kodeks jest stawiany na 
równi z Internetem, nie ma drastycznych 
komunikatów o tym, że kodeks odchodzi 
do lamusa. 

Na podstawie częstotliwości korzysta-
nia i zakresów tematycznych wykorzy-
stywanych źródeł, można zaryzykować 
stwierdzenie, że książka nie jest już 
tak bardzo rozrywkowa w porównaniu 
z Internetem. Dostępne w sieci różnorodne 
formy  rozrywki, łączące dźwięk, obraz 
i tekst skutecznie konkurują z tradycyjnym 
kodeksem. Na szczęście książka nadal ma 
swoich zwolenników i w tej dziedzinie. 
Dodatkowo nawet ci respondenci, któ-
rzy wskazują na liczne zalety Internetu 
(przede wszystkim szybkość wyszukiwa-
nia danych, różnorodność oraz dostępność 
informacji)  równocześnie dodają, że Inter-
net nie jest tak wiarygodny i sprawdzalny 
jak książka. Największą zaletą dostępu do 

sieci, jest - według większości studentów 
- możliwość komunikacji. Podkreśla się, 
że ilość kontaktów społecznych wzrasta, 
bo Internet daje możliwość szybkiej łącz-
ności bez ograniczeń (o dowolnej porze, 
w dowolnym miejscu, na różne sposoby 
- tekst w e-mailu lub tekst, obraz, a nawet 
bezpośredni przekaz w komunikatorze). 
Zwiększona częstotliwość kontaktów za 
pośrednictwem Internetu, stwarza pozory 
szerokiej komunikacji społecznej. Jed-
nak jest to tylko namiastka prawdziwej 
rozmowy. Można nawet powiedzieć, że 
mimo tego, iż kontakty te są częstsze, to 
0 wiele bardziej płytkie i wcale nie poma-
gają w nawiązywaniu normalnych więzi 
społecznych11. 

Porównując oceny i opinie na temat 
jakości wybieranych źródeł, wiele z nich 
sugeruje emocjonalne podejście zarówno 
do Internetu jak i książki, z tą różnicą, 
że z kodeksem kojarzone są pozytywne 
uczucia (przywiązanie, sentyment, lubię 
czytać), a z siecią negatywne (uzależnia, 
zabiera czas, wywołuje złość). Wynika 
to być może z panującej dość szeroko 
epidemii pośpiechu, a co za tym idzie 
swoistego wyścigu w którym ten kto 
pierwszy zdobędzie informacje  - wy-
grywa. Wyszukiwanie w Internecie, jest 
szybkie, ale informacje  są często mało 
wiarygodne, nieaktualne albo jest ich 
zbyt dużo. Stąd zdenerwowanie, kiedy 
nie można znaleźć tego czego się szu-
ka od razu, a przecież w sieci ma być 
wszystko na każdy temat! Książki nie 
można czytać szybko, bo wymaga ona 
skupienia uwagi na dłuższy czas. Dzięki 
temu uczy refleksji,  rozwija wyobraźnię 
1 kształtuje osobowość. Różnorodność ga-
tunków literackich wzbogaca słownictwo 

11 Gałkowski, J. Internet dzieli klasy i osoby, 
Edukacja  i dialog  2003, nr 6, s. 16. 
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i ukazuje inne formy  wypowiedzi, od tych 
dotychczas znanych. 

Ostateczny wniosek, odpowiadający na 
pytanie czy książka wyginie, dołączając 
do dinozaurów i oranżady w proszku, jest 
dość optymistyczny - wyniki badań wska-
zują, że książki do czytania linearnego 
(przede wszystkim beletrystyka, eseisty-
ka, publicystyka, humanistyka naukowa 
i in.) długo jeszcze nie znajdą innego 
odpowiednika, a Internet to tylko jedno 
z dodatkowych okien na świat. Dlatego, 

aby pozostać w grupie ludzi kultury (daw-
niej kojarzonych z tymi co czytają), trzeba 
wykazać się znajomością zarówno książek 
jak i nowych technologii informacyjnych 
oraz posiadać umiejętność wyboru i oceny 
wśród otrzymywanych informacji. 

Tekst oparty na referacie  zaprezentowa-
nym podczas Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Książka i jej czytelnik. Dokąd 
zmierzamy?", Międzyzdroje 20-22 września 
2007 roku. 
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