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Wychowanie do informacji

Osiągnięcia  współczesnej  elektroniki,  informatyki  oraz  informacji  naukowej  coraz  częściej  i
powszechniej  są  wykorzystywane  w  szkołach.  Komputery  i  programy  komputerowe  stały  się
codziennością w edukacji. Biblioteki szkolne wyposażone w sprzęt komputerowy stały się pomocniczymi
placówkami dla dydaktyki poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole. Biblioteki szkolne mają
szczególną  rolę  do  spełnienia.  Gromadzenie,  opracowanie  i  udostępnianie  książek,  czasopism  oraz
sporządzanie katalogów odbywa się już często z użyciem komputera. Biblioteki szkolne stają się często
małymi  ośrodkami  kultury  informatycznej.  Tu  uczniowie  mają  szansę  zapoznać  się  z  komputerem
(niejednokrotnie  po  raz  pierwszy  w  życiu).  Użytkownicy-uczniowie  korzystają  z  komputerów
bibliotecznych  wielorako.  Używają  ich  jako  „lepszych  maszyn  do  pisania”  (edytory  tekstu),  jako
flipperów (gry komputerowe),  jako tutorów (programy edukacyjne1),  jako katalogów biblioteki  (bazy
danych)  a  nawet  jako  narzędzia  komunikacyjnego  (internet,  poczta  elektroniczna  itd.).  Trzeba  tu
zaznaczyć,  że uczniowie najchętniej  korzystają  z gier komputerowych,  co jest  motywowane potrzebą
rozrywki. Czynią to zazwyczaj tym chętniej, im mniejszy w swoim środowisku rodzinnym mają dostęp
do  mediów  elektronicznych.  Taka  zelektronizowana  rzeczywistość  współczesna  jest  wyzwaniem  dla
wychowawców i nauczycieli. 

Bibliotekarz-nauczyciel  ma,  zatem,  szczególną  rolę  do  spełnienia.  Świat  rzeczywistości
elektronicznej i świat rzeczywistości pedagogicznej to dwa aspekty jego pracy. Nauczyciel-bibliotekarz
uczy uczniów korzystania z technicznych środków w bibliotece, wprowadza ich w świat komputerów,
pokazuje poszczególne  funkcje sprzętu,  programów i  możliwości  jakie  niesie  ze  sobą  świat  mediów
elektronicznych. Ta techniczna wiedza jest niezastąpiona, bo technologię posługiwania się informacją w
komputerze powinien znać choćby minimalnie każdy użytkownik. Z drugiej jednak strony istnieje coś
równie  ważnego  w  użytkowaniu  komputera  przez  uczniów,  co  jest  zaniedbywane  zwykle  przez
wychowawców - mowa tu o świecie wartości, czyli o świecie idealnym, takim, jakim powinien być, a nie
taki, jaki jest. Pedagogia wszak dąży do formowania wychowanków od gorszego ku lepszemu, a nie na
odwrót. Wychowanie polega na kształtowaniu osoby drugiego człowieka (w szkole tym drugim, innym
-jest  uczeń)  wedle  wartości2,  czyli  istności  doskonałych,  jakości,  do  których  powinno  się  dążyć.
Nauczyciele zapominają, że kształtowanie osoby, jej godności, wolności i świadomości odbywa się nie
tylko w domu i na lekcjach w szkole, ale także w bibliotece,  także przy komputerze3. Komputer jest
narzędziem, które kształtuje młodego człowieka, i to w stopniu o wiele silniejszym niż pedagog, gdyż
komputer z zainstalowanymi, standardowymi grami dostarcza uczniowi przyjemności, a dziecko z natury
wybiera  przyjemność,  wybiera  zabawę  ponad  trud  i  obowiązek  nauki.  Zabawa  z  komputerem
współkształtuje także osobowość. 

Szkoła, zatem, jako placówka posiadająca komputery, ma ważną rolę do spełnienia - wychowanie
do  informacji4.  Wychowanie  do  informacji  to  takie  ukształtowanie  osoby  (w  szczególności  -  osoby
ucznia), by mogła rozróżniać wartość informacji, a przynajmniej, żeby miała świadomość zróżnicowania
wartości informacji zawartych w książce5 czy w komputerze lub sieci komputerowej. Przy czym wartość

1 Kramek Zbigniew, Procki Andrzej,  Multimedialne pakiety edukacyjne,  [w:]  Media a edukacja,  red. Wacław Strykowski,
„eMPi2”, Poznań 1997, s. 167-177, bibliogr.; Kujawska Maria, Media w edukacji historycznej, [w:] Media a edukacja, op. cit.,
s. 151-156.
2 Gnitecki Janusz, Pasterniak Wojciech, Wychowanie jako poszukiwanie wartości, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów
Wielkopolski 1993 ss. 59.
3 Noga Henryk, Wychowanie do wolności, referat na Ogólnopolską Sesję Pedagogiczną pt. Pedagogika teoretyczna. Wartości
transcendentalne. Gorzów Wielkopolski 31 V 1997, mnps.
4 Kłys Jan Antoni, Komputer i wychowanie, Ottonianum, Szczecin 1995, ss. 32.



może być  rozumiana dwojako - jako wartość absolutna i  użytkowa6.  W komputerze nie  ma wartości
absolutnych,  to trzeba zaznaczyć z całą stanowczością.  Ani gry,  ani edytory,  bazy danych, programy
edukacyjne - nie są wartościami absolutnymi. Mają one w sobie jedynie wartości niższe, czyli użytkowe,
płynące z techniki, takie jak przyjemność (rozrywka, kolory, dźwięki), wygoda (poprzez np. szybkość
wyszukiwania danych), pomocniczość (nauka np. języków). 

Trzeba mieć świadomość, że techniczne jakości użytkowe jakie płyną z faktu istnienia komputera
mogą wpływać na kształtowanie się  u ucznia poczucia wartości  absolutnych (prawdy,  dobra,  piękna,
miłości  itd.).  Bazy danych  kształtują  w uczniu  zaufanie  do prawdy.  Porządek elektroniczny (katalog
biblioteczny  w  komputerze)  odpowiada  porządkowi  materialnemu  (ułożenie  książek  na  półkach).
Porządek  katalogu  w  komputerze  jest  porządkiem  jakby  idealnym.  Porządek  książek  na  półce  -
porządkiem realnym. Zatem da się wypowiedzieć tezę, że można w ten sposób kształtować w uczniu
świadomość  dwóch  porządków  rzeczy:  idealnego  i  realnego  na  przykładzie  odpowiedniości  relacji
katalog niematerialny - półki z materialnymi książkami. Umysłowość dziecka nie jest w stanie zrozumieć
(w szkole podstawowej) pojęcia idei, pojęcia wartości, istności doskonałych, do których dąży człowiek7.
Może natomiast zobaczyć świat elektroniczny, który jako przykład naocznego świata „niematerialnego”
pokazuje pewne wartości. Wszechświat bowiem funkcjonuje niczym idealny komputer, i to od miliardów
lat. Świat materialny to jakby hardware, sprzęt widoczny, a wartości to jakby software, czyli niewidoczny
program,  wedle  którego  działa.  Program to  odpowiednik  świata  wartości  w  przykładzie  komputera.
Wartości nie widać, a jednak one są ważniejsze niż sprzęt komputerowy (materialny), który bez programu
byłby przedmiotem bez własnego sensu. 

Wychowanie do informacji powinno zwracać uwagę na programy komputerowe, gdyż uczniowie,
używając je, przejmują wzorce postępowania, uczą się moralności (przeważnie uczą się zła, oswajają się
ze złem jako czymś oczywistym). Za pomocą gier następuje manipulacja świadomością dziecka a nawet
zaburzenie  osobowości8.  Informacje  zawarte  w  programach  typu  encyklopedia  multimedialna,
komputerowy słownik języka polskiego, programy do nauki języków typu Super Memo, bazy danych o
książkach,  dobra  muzyka  i  filmy  na  CD-ROM-ach  to  programy  warte  polecenia.  Ciekawy  np.  jest
Katechizm czy Biblia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na pozytywne i negatywne jakości płynące z
gier komputerowych.

Można tu zasugerować producentom gier komputerowych produkcję gier propagujących dobro,
ale takie dobro, które nie jest tylko „lepszym złem”, tj. które zabija „gorsze zło”, ale które rzeczywiście
urzeczywistnia wartość dobra absolutnego, wyrzekającego się przemocy,  zła, wojny w imię wyższych
wartości.  Brakuje,  co  wynika  z  obserwacji  rynku  gier  komputerowych,  takich  typów  gier  jak  gry
hagiograficzne,  czyli  gry  o  świętych,  gry  biblijne  (inspirowane  tekstem  Biblii),  gry  filozoficzne
(inspirowane wielkim postaciami w filozofii takimi jak Sokrates, Platon...), gry patriotyczne (inspirowane
historią Ojczyzny i postaciami wielkich patriotów, np. Kościuszki, Pułaskiego...). Typów9 gier jest wiele
(i warto to usystematyzować w osobnym artykule): np. gry wojenne10, gry rysunkowe (do kolorowania),
gry zręcznościowe, gry labiryntowe, gry blokowe (przesuwanie elementów), gry kopiujące dyscypliny
sportowe (np. futbol, siatkówka, koszykówka, golf, szachy, madżongo itd.),  gry pozycyjne (np. saper,
statki itd.).

5 Żurakowski Bogusław, Literatura - wartość - dziecko, Drukarnia UJ, Kraków 1992, ss. 155; idem, Wartości wychowawcze w
literaturze dziecięcej, „Bibliotekarz Rzeszowski. Biuletyn Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie”, r. 2:
1996, nr 1, s. 41-64; Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka. Praca zbiorowa, pod red. Marii Tyszkowej i Bogusława
Żurakowskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań 1984, ss. 279, 5 nlb., seria: Sztuka i Dziecko.
6 Kamiński Stanisław,  Jak uporządkować rozmaite koncepcje wartości?,  [w:]  O wartościowaniu w badaniach literackich.
Studia,  pod red. Stefana Sawickiego, Władysława Panasa, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 1986, s. 7-22, bibliogr., seria: Literatura w Kręgu Wartości.
7 Stróżewski Władysław,  W kręgu wartości,  Znak, Kraków 1992, ss. 175, 3 nlb. bibliogr.; idem,  Istnienie i wartość,  Znak,
Kraków 1981, ss. 355, 5 nlb.
8 Lepa  Adam,  Świat  manipulacji, Tygodnik  Katolicki  „Niedziela”,  Częstochowa  1995,  ss.  230,  [1],  seria:  Biblioteka
„Niedzieli”, nr 18.
9 Haskin David, Gry komputerowe nie tylko dla orłów, tłum. „Statis” - Lesław Wawrzonek, „Intersoftland”, Warszawa 1995,
ss. XIII, 278.
10 Barczak Andrzej, Komputerowe gry wojenne, Bellona, Warszawa 1996, ss. 370.



Aktualnie  gry  poza  doznaniami  barw,  dźwięków  i  ruchu  -  niewiele  dają.  Uczą  co  najwyżej
zręczności. Informacja zawarta w grach jest przeważnie bez wartości. Generalnie można powiedzieć, że
w grach uczy się przemocy, uspokaja się sumienie, zaciera granice między dobrem a złem. Gry pełne
agresji  stępiają  wrażliwość  na  wartości  piękna,  dobra,  prawdy  i  miłości.  Gry  propagują  świat  bez
wartości, świat pozbawiony skrupułów i wartości wyższych, absolutnych. Inaczej niż klasyczne książki,
bajki  dla  dzieci11.  Wychowawcza  rola  bajki  została  dowiedziona  naukowo  np.  przez  prof.  Stefana
Szumana12. Gra jest kontynuacją bajki w postaci elektronicznej. Gry komputerowe są na ogół okrutne,
wiele w nich przemocy13. Niebezpieczeństwo gry (bajki) komputerowej polega na tym, że w odróżnieniu
od bajki  literackiej,  czytanej  -  odbiorca  nie  ma  wpływu na  los  bohatera  (na  ogół),  jest  bierny,  a  w
przypadku  komputera  odbiorca  jest  czynnym  użytkownikiem  i  jako  użytkownik  musi  sam  używać
przemocy wobec bohaterów gry (bajki)  komputerowej.  Zatem stoi w roli  jakby Demiurga-Szatana w
stosunku do rzeczywistości elektronicznej, bowiem musi niszczyć, zabijać, palić, burzyć, aby zwyciężyć.
Ten  elektroniczny  dekonstruktywizm,  destrukcja  świata  powodują  trwałe  zmiany  w osobowości  i  w
osobie  młodego  człowieka.  Utrwalona  zostaje  agresja  jako  wzorzec  zachowania,  następuje  swoiste
imprinting,  czyli  wdrukowanie w umysł  i  podświadomość ucznia -  zła  jako sposobu zachowania  się
umożliwiającego zwycięstwo w życiu tak, jak to było w grze komputerowej. 

Zastosowanie  od  wielu  lat  do  seryjnej  produkcji  gier  komputerowych  programu  3D  Studio
spowodowało  łatwość  tworzenia  animowanych  gier  fabularnych  na  coraz  wyższym  poziomie
technicznym.  Niestety,  za  zwiększeniem  jakości  technicznej  nie  poszło  wcale  zwiększenie  jakości
moralnej i estetycznej gier. Piękno, dobro czy miłość rozumiana jako wartość wyższa, a nie jako erotyzm,
wcale nie znajdują się jako wartości urzeczywistniane przez bohaterów nowoczesnych gier fabularnych,
stwarzających  przecież  duże  możliwości  (animacje,  płynność  ruchów,  rzeczywistość  wirtualna)
kształtowania ku dobru, a nie ku złu jak to z upodobaniem czynią producenci gier. Wraz z postępem
technicznym w obrazie  i dźwięku nie ma postępu w dziedzinie wartości.  Destrukcja prezentowana w
grach  przyczynia  się  do  zmian  w  psychice  dziecka  i  powoduje  w  dziecku  obojętność  na  wartości.
Informacje zawarte w grach powinny służyć przyjemności (tło, postaci, akcja), ale także innym celom -
wyższym.  Tło,  postaci  są  sztafażem,  kostiumem,  dekoracją.  Istotą  wielu  współczesnych  gier  jest
zabijanie,  unicestwianie,  uśmiercanie,  nauka  zła.  Począwszy  od  „The  Prince  of  Persia”,  poprzez
„Wolfensteina” do najnowszych propozycji - zło jest bohaterem. Po kilku, czy kilku dziesiątkach godzin
spędzonych  przed komputerem na  tego  typu  grach -  w osobie  ucznia  powoli  zaczynają  się  rysować
nieprawidłowości, z początku drobne, później coraz bardziej widoczne, w miarę wciągania się w nałóg
gier.  U  komputeroholików  tego  typu  zanika  wrażliwość  na  zło,  umiejętność  rozróżniania  fałszu  od
prawdy, powstaje poczucie mocy, wzmaga się chęć manipulacji drugim człowiekiem, traktowania go jak
rzecz, jak przedmiot gry komputerowej - postać, z którą można robić co się podoba. Często pojawiają się
stany psychiczne „z pogranicza”, co w połączeniu z użyciem alkoholu czy narkotyków (co jest spotykane
u  uczniów  szkoły  podstawowej  i  średniej)  powoduje  skutki,  np.  w  postaci  przestępstw  takich,  jak
morderstwa,  napady,  kradzieże,  gwałty,  a  z  drugiej  strony -  choroby psychiczne,  próby samobójcze.
Dzieci  potrafią  znaleźć  się  w  takim stanie,  iż  nie  odróżniają  wówczas  rzeczywistości  wirtualnej  od
realnej.

11 Żurakowski Bogusław, Dziecko - odbiorca wpisany w tekst literacki, [w:] Dziecko jako odbiorca literatury, pod red. Marii
Kielar-Turskiej  i  Marii  Przetacznikowej-Gierowskiej,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 1992, s.  29-42;
idem, Świat wartości w polskiej poezji dla dzieci, [w:] Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci, pod red. Urszuli Chęcińskiej,
Książnica Szczecińska, Szczecin 1994,  s. 81-89; idem, Pogranicze baśni i mitu, [w:] Sto lat baśni polskiej. Praca zbiorowa,
pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, Fundacja „Książka dla Dziecka”, Warszawa 1995, s. 111-114; idem, Odpowiedzialność
jako wartość w literaturze dla młodego odbiorcy,  [w:]  Edukacja aksjologiczna,  t. 2:  Odpowiedzialność pedagoga, pod red.
Katarzyny  Olbrycht,  Wydawnictwo  UŚ,  Katowice  1995,  s.  76-82,  seria:  Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Śląskiego  w
Katowicach,  nr  1438;  Miejsce  dziecka  w  komunikacji  literackiej.  Praca  zbiorowa,  pod  red.  Bogusława  Żurakowskiego,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań 1989, ss. 280, seria: Sztuka i Dziecko.
12 Szuman Stefan,  Wpływ bajki na psychikę dziecka, „Szkoła Powszechna”, r. 1928, nr 1, s. 30-46, nr 2, s. 113-130; idem,
Dyskusja  o  bajkach. Rozmowę  przeprowadził  Jan  Piątkowski,  „Echo  Tygodnia.  Nauka.  Literatura.  Sztuka”  (Dodatek
Tygodniowy „Gazety Krakowskiej”), r. 11: 1955, nr 41, s. 2. Głos w dyskusji: Dyskusja o młodzieży, dyskusja dot. artykułu
dyskusyjnego T. Kleeworn’a, Czy należy dzieciom opowiadać bajki?, „Echo Tygodnia”, r. 1955, nr 35, s. 1.
13 Noga Henryk, Komputerowe antywartości, [w:] Media a edukacja, red. Wacław Strykowski, „eMPi2”, Poznań 1997, s. 449-
453.



Wychowanie do informacji powinno uczulić uczniów i ich rodziców na zagrożenia płynące z gier.
Uczniów należy  wychowywać  rozsądnie,  bez  przesady w drugą stronę14.  Kształtowanie  w dzieciach
dystansu od najmłodszych lat w stosunku do gier komputerowych, do informacji niosących antywartości
(zło) - może przynieść po kilku latach efekty wychowawcze w postaci zmniejszenia chorób wywołanych
nadużywaniem komputera.  Należy tłumaczyć uczniom, ze w grze,  gdzie występuje bohater „dobry”  i
„zły” lecz gdzie obaj zabijają - to w takiej grze nie ma dobra prawdziwego lecz dwa rodzaje zła. Zło
walczy z  drugim złem.  Prawdziwe dobro,  autentyczna  wartość,  nie  manifestuje  się  złem.  Aksjologia
mówi  wyraźnie,  że  dobro  nie  może  być  równocześnie  złem.  Dobro  jest  postępowaniem ku  świecie
doskonałości  pozytywnych,  jakości  idealnych.  Jak  wychować  dziecko,  by  postępowało  dobrze  -  jest
zagadnieniem pedagogiki i psychologii, ale nie należy zapominać, że współcześnie technika wychowuje
(a  często  -  antywychowuje,  czyli  deprawuje)  dzieci  (telewizor,  komputer),  a  spowodowane  jest  to
brakiem kontroli ze strony rodziców i wychowawców. Aksjologia informacji powinna pamiętać o tym
aspekcie wychowawczym komputera i wszelkich mediów elektronicznych. Filozofia informacji mówi, że
każda informacja ma swoją wartość,  ale  nie chodzi  tu  o wartość techniczną,  wyrażoną w bitach czy
znakach drukowanych, nie chodzi o ekonomię, czyli cenę informacji. Nie chodzi nawet o przyjemność
płynącą z obrazu czy dźwięku w informacji. Wartość informacji jest wartością prawdy, dobra, piękna i
miłości  zawartych  w tej  informacji.  Czemu  służy dana  informacja?  Oto  jest  pytanie.  Ku  czemu  się
zwraca,  do  jakiej  wartości  absolutnej  odsyła?  Wartość  informacji  tu  ocenia  się  z  punktu  widzenia
wychowania człowieka. Antypedagogika psuje człowieka. Prowadzi go od lepszego ku gorszemu. Gry
komputerowe  w  większości  przypadków  są  antywychowawcze.  Pedagogika  prowadzi  człowieka  od
gorszego ku lepszemu. Dlatego lobby rodziców i nauczycieli powinno domagać się od producentów gier
komputerowych gier pozytywnych wychowawczo. Gry powinny być pedagogiczne, z uwzględnieniem
edukacji wartości, pedagogiki aksjologicznej15. 

Wychowanie do informacji jest więc wychowaniem do oceny informacji, czyli do wyrobienia w
uczniu umiejętności  wartościowania informacji.  Bez tego podstawowego założenia  -  edukacja ponosi
klęskę.  Edukacja  informacyjna,  ale  też  wychowanie  do  informacji  powinny  kształtować  w  uczniu
(człowieku)  myślenie  ku  wartościom.  Uczeń  powinien  przestać  bezmyślnie  podchodzić  do  gier  i
zastanawiać się czy to, w czym uczestniczy jest dobrem czy złem. Wyrobienie świadomości istnienia zła
w grach jest cenne, ale powinno się pójść dalej i wyrabiać krytyczny stosunek uczniów do gier w ogóle
jako masowych produktów przeznaczonych do zaspokajania najniższych instynktów (zabijanie), co nie
licuje  z  godnością  osoby  ludzkiej.  Wychowanie  do  informacji  ma  na  celu  wyrobienie  umiejętności
wyboru informacji. Wybór powinien opierać się na unikaniu zagrożeń dla siebie samego.

Wychowanie do informacji powinno się zacząć od przejrzenia zawartości komputerów szkolnych i
wycofania gier agresywnych z obiegu i zainstalowania gier edukacyjnych, promujących wartości wyższe
(np. dobro, prawdę, piękno). Następnie należy domagać się od ustawodawcy, aby nakazał umieszczanie
na grach komputerowych stopnia agresji liczonego wg skali obiektywnej (ilość aktów przemocy i jakość
aktów przemocy).  Tak  ustanowione  normy powinny zabraniać  rozpowszechniania  gier  agresywnych.
Póki co, skoro nie ma takiego systemu kontroli gier - przy zakupie należy wpierw zażądać pokazu gry,
aby się przekonać o jej charakterze. Z powodu jednak rozpowszechnienia piractwa programowego - i
łatwości  kopiowania  programów  -  wprowadzenie  systemu  kontroli  agresji  gier  jest  dość  trudnym
zadaniem. 

Każdą  naukę  gry  na  komputerze  nauczyciel  powinien  zaczynać  od  ciekawych  uwag  o
możliwościach edukacyjnych komputera ze wskazaniem na konkretne gry. Wychowanie do informacji
jest wychowaniem do społeczeństwa informacyjnego. Dzisiejsi uczniowie są jutrzejszymi nauczycielami.
Będą „uczyć” innych (np. rówieśników) gier. Może zainspirować uczniów do ułożenia scenariusza gry
bez agresji. Można poddać producentom gier pomysł na urządzenie konkursu dla młodzieży na najlepszy

14 Kwiek Jadwiga, Faktyczne i wyimaginowane zagrożenia wynikające ze stosowania mediów, [w:] [w:] „Edukacja Medialna.
Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Technologii  i Mediów Edukacyjnych” [red. nacz. Wacław Strykowski,  „eMPi²”], r. 2:
1997, nr 1(3), s. 15-19.
15 Wrońska  Katarzyna,  Aksjologiczne  podstawy  zasady  naśladowania  w  wychowaniu,  [w:]  Wartości  –  Społeczeństwo  –
Wychowanie.  Studia  z  pedagogiki  społecznej.  Virtutes  -  societas  –  educatio , pod  red.  Franciszka  Adamskiego,  nakł.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995, s. 103-110, seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 960, Prace
Pedagogiczne, z. 21.



scenariusz gry bez agresji? Gra łagodna, miła, pożyteczna, skłaniająca ku dobru i prawdzie jest ideałem
pedagogiki aksjologicznej. Media bez agresji, internet bez zła...

Wychowanie  do  informacji  jest  wychowaniem  do  wartości.  Wychowanie  do  informacji  jest
dziedziną zupełnie  zaniedbaną w pedagogice i  w informacji  naukowej. Nikt dotąd o niej  nie pisał  w
Polsce. Te skrótowo przedstawione zagadnienia ilustrują dobitnie konieczność studiowania problemów z
pogranicza psychologii,  informacji naukowej, elektroniki, pedagogiki i teorii kultury.  Z drugiej strony
widać  konieczność  organizowania  lobby na  rzecz  wychowania  do  informacji.  Cel  wydaje  się  jasny.
Należy w działaniach wychowawczych spowodować, by uczniowie nie wybierali agresji w komputerze.
W sytuacji druzgocącej przewagi na rynku gier agresywnych - jest to wyzwanie na miarę XXI wieku.
Firmom komputerowym w końcu chodzi „o zmianę hierarchii wartości, o deprawację moralną”16.
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