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- DLACZEGO WSPÓLNIE?
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Wystąpienie do Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych 
w sprawie dyscypliny „Informacja i komunikacja społeczna”. Tendencje rozwoju 
nauki o komunikacji społecznej na świecie. Polskie kierunki badań nad komuni
kacją społeczną.

WSTĘP

W dobie postindustrialnego społeczeństwa wiedzy widzącego na
dzieje dalszego rozwoju cywilizacyjnego na podstawie ICT (Information 
and Communication Technology), czyli informacyjnych technologii 
komunikowania, rozwijają się prace badawcze empiryczne i teoretycz
ne oraz terminologia zwiastujące nową w Polsce dyscyplinę o multidys- 
cyplinamej metodologii, lokującą się w kręgu nauk humanistycz
nych 1. Warto zatem zastanowić się m.in. nad aspektami terminologicz
nymi towarzyszącymi temu rozwojowi zarówno nauki o komunikacji 
społecznej, jak i informacji naukowej oraz bibliotekoznawstwa w kon
tekście znaczenia dla społeczeństwa wspólnych działań naukowych.

Zgłoszona do Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni 
Naukowych [dalej CK] przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społe
cznej Uniwersytetu Jagiellońskiego propozycja nazwy tej dyscypliny 
brzmi „informacja i komunikacja społeczna”2. Celem jej są studia nad 
procesami i efektami komunikowania oraz informacji w społeczeń
stwie, zwłaszcza wspomaganymi przez nowoczesne technologie. Można 
wskazać tu następujące podstawowe obszary badawcze:

1 M. H. Harris, S. Hannah: Into the future. The foundation of library and information services in 
the post-industrial era. Norwood, NJ. 1993. -Libraries in the age of the Internet. Ed. H. K. Achleitner. 
Sofia 2001. -  J. B. Czermiński: Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki. Gdańsk 2002. -  Archiwa 
i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Red. D. Nałęcz. Toruń 2002. -  Expectations of 
librarians in the 21st century. Ed. K. Bridges. London 2003. -  M. Gorman: Our enduring values. 
Librarianship in the 21st century. Chicago 2000. -  Copyright Bulletin. Constructing a European 
Information Society 2001 r. www.unesco.org/publishing

2 Wniosek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
inspirowany przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Instytut Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej, złożony do CK w marcu 2002.

http://www.unesco.org/publishing
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-  kształtowanie teorii i metodologii informacji i komunikacji spo
łecznej, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji terminologi
cznych;

-  rola wszelkich form i środków przekazu informacji w procesach 
komunikacji społecznej;

-  rola w komunikowaniu w społeczeństwie placówek dziennikar
skich i informacyjnych, bibliotek, archiwów, wydawnictw, księgarń, 
redakcji (m.in. prasy, radia, TV] oraz innych organizacji publicznych 
i prywatnych, niekomercyjnych i komercyjnych;

-  znaczenie pisma, słowa, dźwięku, obrazu, animacji, kolorów, itp. 
w procesach komunikowania, zarówno na poziomie masowym, jak
i naukowym (komunikacja piśmiennicza, werbalna, audiowizualna, 
estetyczna, itp.);

-  rola ICT, zwłaszcza Internetu dla społeczeństwa;
-  humanistyczny kontekst uwarunkowań i zjawisk komunikacji 

społecznej i informacji, zwłaszcza w kulturze, polityce, edukacji, 
prawie, ekonomii, zarządzaniu, mentalności, psychologii -  obejmują
cy: ludzi, procesy, przedmioty materialne;

-  etyka i ergonomia procesów informacyjno-komunikacyjnych;
-  przygotowanie i analiza postępu transformacji uczącego się per

manentnie społeczeństwa informacyjnego w społeczeństwo wiedzy;
-  satysfakcja z efektów komunikowania użytkowników informacji 

oraz badaczy, zarówno twórców, pośredników w dostarczaniu, jak
i odbiorców wiedzy.

Przedmiotem badań naukowych jest więc bardzo szeroka sfera 
tworzenia, przetwarzania, przechowywania, udostępniania oraz od
bioru informacji i innych komunikatów, jakości procesów komuniko
wania -  w kontekście odbiorców i animatorów3. Jednym z prioryteto
wych tematów jest też znaczenie public relations (promocji) w ujęciu 
marketingowym 4.

Polem badawczym dotąd najlepiej sprecyzowanym są studia nad 
komunikowaniem masowym, ale już w latach 80. XX w. teoretycy 
polscy, jak Jerzy Mikułowski-Pomorski, zastrzegali się: „Czy możliwa 
jest zatem nauka o komunikowaniu masowym? Tak, lecz jako integral
na część nauki o komunikowaniu” 5. Ze względu na rosnące aktualnie

3 R. D. Stueart, B. B. Moran: Library and. information center management. 6 ed. London 2002.
-  G. St.Clair: Total Quality Management in information services. London 1997. -  J. J. Dahlgaard, 
K. Kristensen, G.K. Kanji: Podstawy zarządzania jakością. Warszawa 2001.

4 T. Goban-Klas: Public relations czyli promocja reputacji. Warszawa 1997. -  S. Black: Public 
relations. Warszawa 1999. -  B. Rozwadowska: Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. 
Warszawa 2002. -Zob . też.: The social and ethical effects of the computer revolution. Ed. J.M. Kizza. N. 
York 1996.

5 J. Mikułowski-Pomorski: Badanie masowego komunikowania. Warszawa 1980 s. 215 za R. 
Williams: Communications as cultural sciences. „Journalism Quarterly” Summer 1974 nr 3 s. 17-25;
-  : Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Wrocław 1988. -T .  Goban-Klas: Komuniko
wanie masowe. Kraków 1978. -  : Media i komunikowanie masowe. Warszawa, Kraków 1999. -  J. 
Fiske: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław 1999 s. 233-235. -  Nauka
o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław 2001.
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zainteresowanie wiedzą jako towarem, czyli z ekonomicznego punktu 
widzenia, współczesne poszukiwania badawcze coraz bardziej skupia
ją  się na poziomie naukowego komunikowania oraz udziale informacji 
naukowej w kształtowaniu, rozwijaniu i rozprowadzaniu wiedzy w spo
łeczeństwie6. Z drugiej strony, istnieje potrzeba dostarczania do 
środowisk lokalnych informacji popularnej, codziennej, służącej zaró
wno pojedynczym obywatelom, jak i różnym miejscowym społeczno
ściom lub organizacjom7. W konsekwencji przysparza to nowych zadań
-  m.in. bibliotekarzom i pracownikom informacji naukowej -  ważnych 
dla rozwoju społeczeństwa i cywilizacji, w których kwestia jednoznacz
nie rozumianej terminologii jest zasadnicza. Pogłębianie wiadomości
0 sposobach zwiększenia i podniesienia jakości dostępu do wiedzy
1 informacji oraz jej wartościowania wymaga znajomości humanistycz
nych zagadnień: psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, 
prawnych, ale też ekonomicznych: „Ludzie znajdują się w stanie 
ciągłego procesu komunikowania się z innymi. Przez ten proces 
inicjują, podtrzymują, zrywają i zmieniają swe stosunki interpersonal
ne, definiują swoją sytuację społeczną, wzajemne role i zadania, 
określają swe pragnienia i aspiracje, kształtują siebie oraz starają się 
wywierać wpływ na innych. Ten podstawowy proces społeczny jest 
wszechobecny, jego przebieg określa jakość życia. Jednak często bywa 
zakłócony przez różnorodne czynniki, takie jak odmienność wiedzy
o świecie, rozbieżność systemów wartości czy nieumiejętne wykorzys
tywanie różnorodnych środków porozumiewania się”8.

Dodać tu należy kryteria i wyniki ocen użyteczności ICT w komuni
kowaniu w społeczeństwie, w tym w badaniach naukowych (np. 
wiarygodność źródeł elektronicznych)9.

Przy omawianiu zakresu dyscypliny „informacja i komunikacja 
społeczna” obok terminologii informacji naukowej pojawiają się więc 
używane zamiennie określenia: komunikacja społeczna względnie 
komunikowanie w społeczeństwie, komunikowanie się stanowiące 
odpowiedniki angielskiego communication. Termin ten w języku angiel
skim jest używany zarówno w odniesieniu do komunikowania w nau-

(Rec. D. Pietruch-Reizes, PTINT2002 nr 1 s. 52-540). -D . Pietruch-Reizes: Podstawy komunikowania 
społecznego. Wroclaw 2002. -  A. & M. Mattelart: Teorie komunikowania. Krótkie wprowadzenie. 
Warszawa. Kraków 2001. -  Aneta Drabek: Związki komunikacji z innymi dyscyplinami nauk 
społecznych. (Napodstawie „Current Contens": seria Social and Behavioral Sciences). Katowice 1995.

6 J. Feather: Communicating knowledge. Munchen 2002. -  J. Habermas: Teoria działania 
komunikacyjnego. Warszawa 1999. -  Swedish library research. Knowledge organisation. Ed. L. 
Hoeglund. Goetteborg 1996. -B .  C. Vickery: Scientific communication in history. Lanham, Md. 2000.

7 C. Ross, P. Dewdney: Communicating professionally. London 1998. -  E. Himmel, B. Wilson: 
Planning for results. A  public library transformation process. London 1998. -  Multimedia, kultura 
czytelnicza i dostęp do informacji. Red. A. Krawczuk, A. Sitarska. Białystok 2001.

8 Z. Nęcki: Komunikacja międzyludzka. Kraków 2000 (tekst na okł.). -  Zob.też: Z. Nęcki: 
Komunikowanie interpersonalne. Wrocław 1992. -  Z  zagadnień komunikowania interpersonalnego. 
Red. Z. Nęcki. Kraków 1989.

9 M. Kocójowa: Internet jako źródło do badań bibliotekoznawczych. W: Elektroniczne publikacje 
w bibliotekach. Kraków 2002 s. 96-107.
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kach ścisłych, jak i humanistycznych. Częste pomijanie w tym drugim 
przypadku określeń social lub in society może budzić nieporozumienia 
w tłumaczeniach terminu communication, m.in. na język polski. Rangę 
zagadnień terminologicznych poświadcza obecność hasła communica
tion w wielu encyklopediach zagranicznych drugiej połowy XX w., jak 
np. Encyclopedia Britanica (1964), The Encyclopedia Americana 
(1973), La grande encyclopedie Larousse (1973). W nowszych wyda
niach dodawane są poszerzone omówienia badań naukowych na tym 
polu świadczące o krzepnięciu dyscypliny communication. Analogiczne 
zjawisko można obserwować w międzynarodowej literaturze profesjo
nalnej z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa krajów 
rozwiniętych w kontekście komunikacji społecznej. Dowodem może 
być np. porównanie omówienia terminu communication w dwóch 
wydaniach World encyclopaedia of library and information science. 
W wydaniu z 1980 r. wybitny badacz Jessy Shera zauważył znaczenie 
terminologii communication w haśle Librarianship, Philosophy of 
(s. 316-317). Natomiast w wydaniu z 1993 r. Anthony Debons w haśle 
Information science wyróżnił osobne podhasło Communication, w któ
rym obszernie omówił relacje (s. 366-367). Z końcem XX w. wyczer
pujący przegląd terminów profesjonalnych łączących się z communica
tion oraz ich interpretacja amerykańsko-angielska znalazły się np. 
w International encyclopedia of information and library science pod. 
redakcją Johna Feather’a i Paula Sturges’a (New York-London 1997,
2 wyd. zapowiadane było na luty 2003). W podstawowych podręcz
nikach z zakresu informacji omawiane są od lat 70. XX w. różne modele 
nauki o komunikacji społecznej, w tym komunikacji naukowej, po
czynając od C. E. Shannona, W. Weaver a (1949), E.L. Szapiro (1975), 
A. I. Michajłowa, A. I. Czernego i R.S. Gilarewskiego (1976) po kilka 
edycji rozpraw A. J. Meadowsa (1974-2001)10.

Nauka o komunikacji społecznej wiąże się bowiem bardzo silnie 
z nowym kształtem badań nad bibliotekami i ich rolą informacyjno- 
komunikacyjną, public relations (specjalnie z promocją), rozwinięciem 
usług informacyjnych w przestrzeni cybernetycznej, zaspokajaniem 
potrzeb użytkowników i ich satysfakcją z usług, a więc badaniami 
jakości -  następuje więc adaptacja terminologii i z tego zakresu. 
Teoretycy przykładają specjalną wagę do zadań badaczy informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa wiążących się z: „help in identifying, 
accessing, storing, retrieving and distributing products generated by 
the human intellect (...) communication defines what librarians and

10 C. Shannon, W. Weaver: The mathematical theory of communication. Illinois 1949. -  E. L. 
Szapiro: Komunikatywne funkcji nauczno-innformacionnoj dejatelnosti. „Nauczno-Techniczeskaja 
Informacja” Ser. 1. 1975 nr 3. -  A. I. Michajlow, A. I. Czemyj, R. S. Gilarewskij: Naucznyje 
kommunikacjiiinformatika. Moskwa 1976. -  A. J. Meadows: Communication in science. Butterworths 
1974;-: Understanding information. M unchen2001.-Zob. International encyclopedia of information 
and library science. Ed. J. Feather, P. Sturges. 1997 London, New York 1997 s. 63-81, bibliogr. 
226-227.
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information professionals do and what librarians do as both cus- 
tiodans and agents in the transfer of information (...)” 11.

Pamela Mounter, zajmująca się komunikacją między ludźmi, słusz
nie stwierdziła że „żaden proces nie będzie przebiegał właściwie, dopóki 
ludzie go nie zaakceptują i nie wdrożą” oraz przypomniała stare 
chińskie przysłowie: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. 
Zaangażuj mnie a zrozumiem” 12. W nawiązaniu do tej wypowiedzi 
można zastanowić się nad efektami m.in. procesu przenikania wzajem
nego terminologii nauki o informacji (zwłaszcza związanej z biblioteko
znawstwem) oraz nauki o komunikacji społecznej. Dodatkowym czyn
nikiem przyspieszającym i wzmacniającym ten proces stał się Internet, 
który „daje praktycznie wszystkim obywatelom skalę działania global
ną”, a nowe zjawiska związane z nową technologią informacyjną „są 
przykładem megatrendu wyzwań intelektualnych, konieczności ciągłej 
rewizji utartych poglądów” 13. Wartością najważniejszą w tym społe
czeństwie, jak wspominano, jawi się wiedza, której inspiratorem, 
promotorem, nośnikiem, jak^i pochodną jest informacja, zwłaszcza 
naukowa, w prawidłowo zorganizowanym procesie komunikowania 
między ludźmi, zwłaszcza na poziomie naukowym, też o charakterze 
komercyjnym14. Nowe obowiązki i znaczenie w zakresie pośrednictwa 
w dostarczaniu wiedzy, stało się udziałem bibliotek z ich zasobami 
bibliotecznymi, możliwościami dostępu do sieci telekomunikacyjnych 
oraz nowymi kwalifikacjami i prestiżem zawodu bibliotekarza i pracow
nika informacji naukowej, jako zasługujących na miano nauczycieli 
wiedzy przewodników po zasobach tradycyjnych i cyfrowych.

Warto zatem zastanowić się w tym szerokim kontekście nad trans
misją terminologii z nauki o komunikacji społecznej do nauki o infor
macji naukowej i o bibliotece, przyczynami rozwoju tego zjawiska oraz 
perspektywami i skutkami naukowymi oraz dla praktycznych działań 
owej rozrastającej się symbiozy.

ROZWÓJ NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Ekspansja nauki o komunikacji społecznej, jak ogólnie wiadomo, 
nastąpiła po II wojnie światowej w wyniku rozszerzenia zainteresowań 
badawczych nowymi mediami masowymi (film, radio, telewizja, Inter
net). W jej strukturze wyszczególniono za Lasswellem, pięć klasycz

11 ALA World encyclopedia of library and information services. 3 ed. Chicago 1993 s. 365-366.
12 P. Mounter: Komunikacja wewnętrzna. W: Public relations in practice. Red. A. Gregory. 1996 

(wyd. wj. pol.: Public relations w praktyce. Kraków 1996 i Kraków 2000 s. 41). -Public relations w teorii 
i praktyce. Red. B. Ociepka. Wrocław 2002.

13 R. Tadeusiewicz: Społeczność Internetu. Warszawa 2002 s. 31. -A .P . Wierzbicki: Cywilizacja 
informacyjna a upowszechnianie nauki w świetle rozwoju teleinformatyki W: Upowszechnianie, 
popularyzacja i promocja nauki w Polsce. Warszawa 2000 s. 45.

14 Zob. też. kwartalnik Zarządzanie Wiedzą 2001-. -  Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie 
uczącym się. Warszawa 2000.
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nych dzisiaj kręgów badawczych: 1) analiza komunikatora (communi
cator analysis), 2) analiza zawartości (content analysis), 3) analiza 
środka komunikowania (medium analysis), 4) analiza odbiorców (au
dience analysis), 5) analiza efektów (effects analysis).

W 1947 r. Wilbur Schramm założył w Stanach Zjednoczonych 
Institute of Communication Research (Illinois University, następnie 
Stanford University), pierwszy na świecie uzyskał tytuł „professor of 
communication” oraz zredagował pierwszy podręcznik wiedzy o komu
nikowaniu (głównie masowym). Badania prowadzone obecnie w kil
kuset instytutach tego typu na całym świecie (badawczych i akademic
kich) rozwijały się na gruncie socjologii, psychologii i politologii, 
obejmując komunikowanie masowe, instytucjonalne (między organi
zacjami) i interpersonalne. Instytuty te do dzisiaj wywodzą się bądź 
z „English department” (nazwa „speech communication” -  zajmują się 
komunikacją werbalną), bądź z katedr dziennikarstwa (nazwa z dodat
kiem „mass communication”) 15. Ostatnio coraz częstsza jest fuzja 
z „library and information studies” w jednostkach, w których nazwę jest 
włączony termin communication, jak w Stanach Zjednoczonych w kilku 
uniwersytetach, na Litwie na Uniwersytecie w Wilnie, w Niemczech 
w Lipsku (Joumalistik, Komunikations- und Medienwissenschaft), we 
Francji na Universite Paris V (Department of Information et Com
munication), w Polsce na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Owe nazwy odnotowywane na 
prospektach i stronach WWW - zazwyczaj wydziałów uczelni -  m.in. 
poświadczają coraz bliższe relacje nauki o komunikacji społecznej 
z nauką o informacji i bibliotece (współpraca uczonych w programach 
dydaktycznych i badawczych, przenikanie terminologii itp.).

W konsekwencji w polu badawczym znalazło się obserwowanie roli 
informacji, bibliotek i innych organizacji w procesie komunikowania, 
wyznaczonej nakazową (jednostronną) lub interakcyjną (zwrotną, czyli 
dwustronną) komunikacją w społeczeństwie. Ze względu na prioryteto
wą rolę informacji politycznej i gospodarczej oraz kształtowanie opinii 
publicznej, informacja, placówki dziennikarskie, ale też biblioteki, 
zajęły poczesne miejsce przy badaniu zarówno komunikacji masowej, 
jak i na poziomie naukowym, określanych wspólnym terminem com
munication. Natomiast zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą 
wymagają zaangażowania i promocji informacji naukowej, której 
„OPEN”, czyli połączenie pierwszych liter hasłowych założeń programu 
„informacja jest siłą” jest następujące:

-  openness (otwartość)
-  personal impact (wpływ personalny)

15 T. Goban-KIas: Komunikowanie i media społeczne. W: Zarządzanie i komunikowanie. Red. M. 
Kocójowa. Kraków 1999 s. 89-93. -  J. Fiske: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. 
Wrocław 1999.
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-  empowerment (umożliwienie)
-  networking (praca w sieci)16
Liczą się tu możliwości dzielenia się informacjami i ich porów

nywania: jakość, szybkość, rzetelność oraz trafność i czytelność sfor
mułowań, podstawowe też dla użytkowników Internetu czy lokalnych 
ośrodków informacji (w tym bibliotek) podejmujących coraz szersze 
funkcje na rzecz społeczeństwa.

Do nauki o komunikowaniu się między ludźmi, czyli komunikacji 
społecznej lub -  jak proponuje Walery Pisarek -  komunikologii17, 
powoli, ale sukcesywnie włącza się terminologia informacji, wiążąca się 
z tworzeniem, wyszukiwaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, 
udostępnianiem, potrzebami użytkowników oraz vice versa. W infor
macji naukowej i bibliotekoznawstwie doceniono bowiem prawa nauki
o komunikacji społecznej regulujące przepływ informacji, jak: zależ
ność komunikatu od nadawcy, sytuacji komunikacyjnej, środka/ka
nału przekazu oraz wagę efektów komunikowania dla społeczeństwa. 
Praktyka informacyjna wymusiła rozszerzenie zadań badawczych od 
poziomu komunikacji naukowej w stronę komunikacji masowej, coraz 
mocniej angażując w realizację biblioteki publiczne oraz agencje 
prywatne.

Otwartość nauki o komunikacji społecznej na sprawy informacji 
uwidocznia np. model zaproponowany w 1976 r. przez Międzynarodo
wy Instytut Komunikacji w Monachium, w którym uwidoczniono 
szerokie relacje wskazujące na tendencje multidycypliname rozszerza
nia pola nauki o komunikacji społecznej. W każdym wskazanym tam 
segmencie, poczynając od komunikacji niewerbalnej, w grupach/or- 
ganizacjach, osobistej, patologicznej, językowej, literackiej, wizualnej, 
dydaktycznej, publicznej itp. ważną rolę pełni przecież informacja. 
Realizację rozbudowy nauki o komunikacji społecznej przyspieszył od 
1980 r. program rozwoju komunikowania UNESCO 18.

ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE

W Polsce interpretację nauki o komunikacji społecznej zdominowali 
od przełomu lat 70./80. XX w. wspominani socjologowie (Tomasz 
Goban-Klas i Jerzy Mikułowski-Pomorski), zajmujący się analizą 
głównie procesu komunikacji społecznej w mass mediach, jego uwa
runkowaniami, efektami oraz psycholodzy badający przebieg i skutki

16 Por. przyp 12, s. 40.
17 W. Pisarek: Ośrodek Badań Prasoznawczych w nauce o komunikacji społecznej u progu 

trzeciego tysiąclecia. W: Zarządzanie i komunikowanie. Red. M. Kocójowa. Kraków 1999 s. 97-108.
-  Zob. też kwartalnik „Studia Medioznawcze” 2001-.

18 L. Słupkowa: Międzynarodowy program rozwoju komunikowania. „Zesz. Prasozn.” 1984 nr
3 s. 75-88. -  M. Kunczik, A. Zipfel: Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu. 
Warszawa 2000 s. 233-235. -  Rapport mondial sur la communication & information 1999-2000. Y. 
Courrier, ed. UNESCO. -  Zob. teżY. Courrier. A. Large: World Information Report. 1997/98. UNESCO.
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komunikowania interpersonalnego (Zbigniew Nęcki), jak i, naturalnie, 
prasoznawcy oraz dziennikarze.

Konwencję języka -  znaku kultury -  przyjęli kulturoznawcy/litera
turoznawcy (Antonina Kłoskowska, Stefan Żółkiewski), jak i języko
znawcy (Janusz Lalewicz, Walery Pisarek), dla których najważniejsza 
jest semiotyka. Podobnie filozofowie, którzy doprowadzili do zarejest
rowania w CK dyscypliny pod nazwą: „nauki o poznaniu i komunika
cji”. Inspirował te działania prof, dr hab. Jerzy Pelc, autor odezwy 
rozesłanej do gremiów naukowych w 1992 r. Głosiła ona: „Informacja 
ta może zainteresować między innymi placówki naukowe filozoficzne, 
językoznawcze, psychologiczne, socjologiczne, kulturoznawcze itd. 
Jako prowadzące badania i zajęcia dydaktyczne np. w zakresie nauk
0 poznaniu (cognitive sciences), o wymianie informacji (communication 
sciences), o systemach znaków oraz o semiozie, zwłaszcza zaś jednostki 
organizacyjne, w których już istnieje specjalizacja z semiotyki, jak na 
filozofii w UMCS w Lublinie lub na filologii w Uniwersytecie Szczeciń
skim. Utworzenie stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji jest 
krokiem naprzód na drodze instytucjonalizacji badań i nauczania 
w zakresie semiotyki” 19. Usankcjonowana w efekcie przez CK dyscyp
lina „nauki o poznaniu i komunikacji” zamknęła się szczelnie w zagad
nieniach semiotyki, a uprawnienia otrzymały według Informatora 
Nauki Polskiej na 2002 r. wydziały posiadające ten dorobek, głównie 
zawdzięczany filozofom (UW,UMCS, UAM).

Nauka o komunikacji społecznej ma natomiast obszerne pole 
badawcze procesów komunikowania w społeczeństwie i znaczenia 
transformacji informacji i mediów (zwłaszcza prawa, etyki i polityki 
informacyjnej, reklamy, nieuczciwej konkurencji, nowoczesnych tech
nik, jakości, a przede wszystkim użytkowników/klientów itp.). Te 
zagadnienia w nowych kontekstach demokracji w III Rzeczypospolitej 
(wolności, równości, powszechnego dostępu) są dostrzegane na świecie 
od dawna w badaniach z zakresu komunikacji społecznej, a w Polsce 
otrzymały umocowania prawne 20. Ostatnio ruch naukowy został wy
datnie zintensyfikowany w związku z nowymi potrzebami klientów 
Internetu.

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu właściwej informacji jest nie
odzowna i stymuluje m.in. badania satysfakcji użytkowników in
formacji i bibliotek oraz przejmowanie terminologii z komunikacji 
społecznej. Lawinowy rozwój badań procesów informacji i komunikacji 
społecznej, zarówno na świecie, jak i w Polsce, poszukiwanie umo

19 Pismo prof. J. Pelca, skierowane do dziekanów wydziałów nauk humanistycznych, dotarło do 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w  listopadzie 1992 r .-Zob . też. J. Pelc: Dyscyplina naukowa a badania
1 nauczanie interdyscyplinarne. W: Kino według Alicji Red. W. Godzić i T. Lubelski. Kraków 1995 
s. 53-58.

20 Ustawa z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej. „Dz. U” nr 112 poz. 1198.
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cowania prawnego dla otrzymania w tym zakresie stopni naukowych 
był nie do powstrzymania i zrodził ową potrzebę m.in. i w naszym kraju 
zgłoszenia do CK kompleksowej dyscypliny „informacja i komunikacja 
społeczna”.

POLSCY BADACZE ROLI KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I INFORMACJI NAUKOWEJ 
W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Ważnymi sygnałami w Polsce adaptacji terminologii oraz komu
nikacyjnego pojmowania enturage oraz bibliotek i innych instytucji 
książki były wydarzenia 1980 r. Była to data publikacji ogólnie 
znanego dzieła polskiego uczonego Karola Głombiowskiego pt. Książka 
w procesie komunikacji społecznej (Wrocław 1980). W tym samym 
czasie na Uniwersytecie Jagiellońskim została wydana dla studentów 
kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna ksią
żka pod tytułem Podstawy bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w opracowaniu Krystyny Bednarskiej Ruszaj owej, Marii Kocójowej
i Wandy Pindlowej (Kraków 1980, 2 wyd. 1982). W komentarzach 
do tekstów autorki ukazały przydatność adaptacji koncepcji komu
nikacji społecznej, wówczas mało propagowanej w Polsce, do potrzeb 
badań nad informacją, biblioteką i książką. Kolejnym krokiem z Kra
kowa było przedstawienie na konferencji w 1982 r. we Wrocławiu 
koncepcji drugiego wydania Encyklopedii wiedzy o książce w kon
wencji komunikacji społecznej (M. Kocójowa i K. Bednarska-Rusza- 
jowa; maszynopis).

Równolegle w 1981 r. w Katowicach odbyłą się sesja naukowa 
zorganizowana przez Uniwersytet Śląski pt. „Komunikacja naukowa 
wśród innych dyscyplin naukowych”. W powielonych materiałach 
znalazł się artykuł Danuty Koniecznej pt. Komunikacja naukowa
i je j powiązania z informacją naukową, który dał asumpt do pro
wadzenia dalszych przez nią badań w tym zakresie oraz rozważań 
terminologicznych 21.

W zainteresowaniach zagadnieniami komunikacji społecznej w po
wiązaniu z badaniami czytelnictwa odnotować należy artykuł w 1976 r. 
Jacka Wojciechowskiego, czyli jeszcze przed związaniem się autora 
z Zakładem/Katedrą/Instytutem Informacji Naukowej i Biblioteko
znawstwa UJ. Od tamtego czasu łączy on rozważania teoretyczne 
z opcjami badań komunikacji społecznej, sygnalizuje konieczność 
badań sfery komunikacji nie informacyjnej, artystycznej, przy tej okazji 
porusza zagadnienia terminologiczne22.

21 Zob. też: D. Konieczna: Rola nieformalnych procesów w systemie komunikacji naukowej. 
Warszawa 1982 s. 60-61; -  : Nieformalne procesy komunikowania się naukowców. „Zag. Naukozn." 
1999 z. 1. s. 65-72.

22 J. Wojciechowski: O komunikacji nieinfonnacyjnej. W: Biblioteka i informacja w komunikowa
niu. Red. M. Kocójowa. Kraków 2000 s. 167-172.
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Stanowisko „communication ecrite” za Robertem Estivalem zajął 
Krzysztof Migoń w rozprawie Nauka o książce (Zarys problematyki. 
Wrocław 1984) owocujące następnie artykułami nawiązującymi do 
„nauki o strukturze i właściwościach komunikacji za pośrednictwem 
zapisu graficznego”, a ostatnio do relacji bibliologii z medioznaw- 
stwem23.

W 1984 r. Barbara Sordylowa w artykule Informacja naukowa 
wśród innych dyscyplin przedstawiła rozważania m.in. na temat relacji 
z komunikacją naukową, które potwierdziła w rozszerzonym aspekcie 
terminologicznym w 1997 r., następnie w 1999 r. 24

Próbę podsumowania m.in. opcji badawczych i kwestii terminologi
cznych wynikających z powiązania informacji, bibliotekoznawstwa
i bibliologii z komunikacją społeczną (jako kompleksowych nauk 
komunikacji społecznej) podjęła w 1991 r. Maria Dembowska25.

Od 1992 r. nastąpiło zastąpienie w CK dyscypliny o nazwie „bib
liotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna” krótszym sfor
mułowaniem: „Szło, podkreślam [K. Migoń] przede wszystkim o nazwę 
krótką...” 26. Została w ten sposób umocowana prawnie dyscyplina: 
„bibliologia”. Nie okazało się to jednak propozycją terminologiczną 
jednoznaczną i oczywistą, zwłaszcza w zakresie informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa. Transformacje instytucji książki w Polsce towa
rzyszące modernizacji po 1989 r. uwidoczniły jeszcze silniej zagad
nienia naukowe przekraczające ramy bibliologii; spotęgowały się trud
ności w swobodnym rozwoju nauki o informacji naukowej i biblioteko
znawstwa. Skutkiem było: ograniczenie tematyki lub sztuczne 
przyporządkowanie części prac na stopnie naukowe do ram bibliologii, 
brak wymienialności nazwy dyscypliny w kontekście najbardziej za
awansowanych badań z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 
w krajach rozwiniętych, a nawet potoczne -  wręcz humorystyczne
- doręczanie przesyłek dotyczących bibliologii biologom lub biblistom, 
świadczące o hermetyczności tej terminologii. Zresztą sam autor 
modelu bibliologii dostrzegał od początku obszary ważne naukowo 
„wystające poza bibliologię zarówno w informacji naukowej, jak i bib
liotekoznawstwie”. Owe wnioski, racje terminologiczne, przemawiają 
za zasadnością połączenia we wspólnej dyscyplinie działalności bada
wczej wiążącej się z informacją (też bibliotekoznawstwem) i komunika
cją społeczną. Rozwój dostępności Internetu skierował uwagę badaczy 
na zagadnienia wynikające z możliwości cyfrowych przekazów infor

23 K. Migoń: Bibliologia wobec medioznawstwa. Izolacja, komplementamość czy integracja. W: 
Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Red. M. Juda. Lublin 2002 s. 13-18.

24 B. Sordylowa: Informacja naukowa wśród innych dyscyplin. „Prz. Bibl." 1984 z. 1 s. 6-13.
-  : Z  problematyki bibliotek i informacji naukowej. Warszawa 1997 s. 57-58. -  : Informacja
i komunikacja naukowa. Pojęcia i wzajemne relacje. „Zag. Naukozn.” 1999 z. 1 s. 35-41.

25 M. Dembowska: Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka 
badań w Polsce. Warszawa 1991 s. 120, 126-129, 145-146, 148-150, 168, 185.

26 K. Migoń: O nazwie dyscypliny, którą uprawiamy. „Prz. Bibl." 1993 z. 1/2 s. 109-113.
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macji naukowej oraz roli sieci elektronicznych. Symptom ten jeszcze 
bardziej oddalił informację naukową i bibliotekoznawstwo od biblio- 
logii, ale zbliżył milowymi krokami do nauki o komunikacji społecznej, 
zarówno w warstwie komunikowania naukowego, jak i masowego.

Około połowy lat 90. informacja i komunikacja społeczna zaczęły 
zajmować ważne miejsce w koncepcjach badawczych wielu dyscyplin, 
w zakresie zarówno teorii, jak i praktyki. Nastąpiła kolejna fala 
intensyfikacji zainteresowania komunikacją naukową wśród badaczy 
informacji, biblioteki i książki. W 1994 r. Jerzy Ratajewski w książce pt. 
Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji nau
kowej) poświęcił cały podrozdział roli nauki i komunikacji naukowej, 
jak też terminologii27.

Zaczęło się też umacnianie instytucjonalne. Barbara Sordylowa 
jako członek Komitetu Naukoznawstwa PAN zainspirowała powstanie 
pod jego egidą Sekcji Komunikacji Naukowej, oraz intensywnie działa 
jako jej przewodnicząca (od 2001 r. pod nazwą: Sekcja Informacji 
i Komunikacji Naukowej Komitetu Naukoznawstwa PAN). Z jej ini
cjatywy zostały zorganizowane kolejne konferencje poświęcone temu 
tematowi (1998 -  „Komunikowanie w nauce”, 2002 - „Harmonizacja 
terminologii w nauce o bibliotece i informacji w perspektywie społe
czeństwa informacyjnego”). W publikowanych materiałach w Zagad
nieniach Naukoznawstwa w 1999 r. (s. 33-87) znalazł się inaugurujący 
obrady artykuł B. Sordylowej Informacja i komunikacja naukowa. 
Pojęcia i wzajemne relacje, jak i omówienie różnych aspektów komuni
kowania w nauce z uwzględnieniem zagadnień terminologicznych 
z punktu widzenia badaczy informacji naukowej i bibliotek (Radosław 
Cybulski, Barbara Stefaniak, Marta Skalska-Zlat, Danuta Konieczna, 
Adam Wysocki, Wanda Pindlowa i Maria Kocójowa).

W 1997 r. na Uniwersytecie M. Curie Skłodowskiej w Lublinie 
zorganizowano sesję nt. „Komunikacja i prasa w systemie komunikacji 
społecznej: przeszłość -  dzień dzisiejszy -  perspektywy” (publikacja: 
Lublin 2002).

W 1999 r. w książce Zarządzanie i komunikowanie pod redakcją 
M. Kocójowej, zawarto przegląd badań z komunikacji społecznej 
(T. Goban-Klas, W. Pisarek) oraz z informacji naukowej i biblioteko
znawstwa (W. Pindlowa, M. Kocójowa). Ten zbiór prac pozwolił przypo
mnieć współzależność informacji naukowej i komunikacji społecznej 
oraz potencjał dorobku multidyscyplinamego. Zbiór prac na 25-lecie 
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ pt. Biblioteka 
i informacja w komunikowaniu (red. M. Kocójowa. Kraków 2000) 
ukazał przegląd zainteresowań naukowych zespołu krakowskiego

27 J. Ratajewski: Wybrane problemy metodologiczne. Katowice 1984 s. 124-126. -  Zob. też: 
Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach. Do dr. przygot. 
Z. Żmigrodzki przy wspólpr. E. Gondek. Warszawa 2002 s. 194-195 i in.
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w kontekście komunikacji społecznej. Opracowania te dają świade
ctwo stale rozwijającym się badaniom z informacji, bibliotekoznawstwa 
i komunikacji społecznej, najaktywniejszym w zakresie informacji 
i komunikacji naukowej.

ZAKOŃCZENIE

Niestety, dyscyplina uznawana na świecie pod nazwą „communica
tion” nie posiada odpowiednika w Polsce. Dodać należy, że pod nazwą 
„communication and information” wprowadzono ostatnio nowy euro
pejski kierunek studiów np. we Włoszech. Jest to tym bardziej za
stanawiające, że „informacja i komunikacja społeczna” mają wyodręb
nioną tematykę, multidyscyplinamą metodologię, liczący setki pub
likacji wielojęzyczny dorobek naukowy, własne forum naukowe 
(podręczniki, encyklopedie, czasopisma), bogate zaplecze naukowe 
instytucjonalne (jednostki szkół wyższych i kierunki studiów, naukowe 
instytuty), stowarzyszenia i organizacje naukowe, wyspecjalizowany 
zespół badawczy, własną aparaturę pojęciową, zbiory twierdzeń itp. 
Potrzeba uprawomocnienia w Polsce dyscypliny o proponowanej na
zwie „informacja i komunikacja społeczna” jest tym pilniejsza, że 
filozofowie reprezentujący naukę o poznaniu i komunikacji nie chcą 
respektować opcji badania procesów informacyjnych. Złożony wniosek 
Wydziału ZiKS UJ blisko przed rokiem (marzec 2002 r.), poparty przez 
środowisko warszawskie, został zaakceptowany przez członków Ze
społu Nauk Humanistycznych CK w 2002 r. Nowe wybory do CK na 
kadencję 2003-2006 powodują przedłużenie procedury. Tymczasem 
narastają prace badawcze, przybywa uczonych zajmujących się tą 
tematyką, pilnie oczekują otwarcia przewody na prace doktorskie 
i habilitacyjne o tym zakresie, szybko rozwija się i bogaci się zaplecze 
badań empirycznych i teoretycznych (w samym UJ oczekuje na przy
znanie uprawnień kilkanaście prac na stopnie naukowe).

Pokonanie przeszkód formalnych pozwoli na umocnienie i dodanie 
rozmachu badaniom z zakresu dyscypliny „informacja i komunikacja 
społeczna”, dyscypliny przyszłościowej, inspirującej prace naukowe 
wielu, zwłaszcza młodych badaczy, m.in. w zakresie terminologii.

MARIA KOCÓJOWA

INFORMATION SCIENCE, LIBRARY SCIENCE AND SOCIAL COMMUNICATION -
WHY TOGETHER?

(SELECTED ASPECTS OF TERMINOLOGY)

The following considrations were conducted in the connection with the need to 
validate the new scientific discipline in Poland: "information and social communication”. 
An appropiate proposal was submitted to the Central Committee for Scientific Title and
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Scientific Degrees by the Faculty of Management and Social Communication of the 
Jagiellonian University at 2002. In this article the special emphasis is placed on 
unquestionable importance of the process of infiltration of some notions and terms 
characteristc for social communication into information science and library science and 
vice versa. Among many reasons of this phenomenon the following seem to be the most 
important: international trends in the development of social communication, tendencies 
in Polish research in this field and, last but not least, the tendency to conduct research in 
the field of information, libraries and book in the context of social communication.




