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Abstrakt:  Przedstawiono koncepcję ruchów komputeryzacyjnych autorstwa amerykańskich socjologów Roberta 
Klinga i Suzanne Iacono. Ruchy komputeryzacyjne są rodzajem ruchów społecznych, a więc mogą znajdować 
odniesienie do takich działań kolektywnych, jak ruchy emancypacyjne różnych środowisk. Wspomniani autorzy 
wyszli z założenia, że ruchy społeczne zmieniają społeczeństwo, w którym funkcjonują. Dotyczy to także ruchów 
komputeryzacyjnych, definiowanych jak ruchy społeczne, które stawiają sobie za cel dokonywanie zmian spo-
łecznych za pomocą nowych technologii informacyjnych (systemów komputerowych). Celem badań jest przed-
stawienie trzech wybranych działań bibliotecznych: bibliotek cyfrowych, implementacji bibliotecznych systemów 
komputerowych oraz Open Access jako ruchów komputeryzacyjnych. 

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK – RUCHY KOMPUTERYZACYJNE – SOCJOLOGIA – TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNE 

Abstract : The paper presents the concept of computerization movements, advanced by two American sociolo-
gists: Robert Kling and Suzanne Iacono. Computerization movements belong to the category of social move-
ments, and therefore may be related to such collective actions as emancipation movements of different social 
groups. The above cited American authors went on the assumption that social movements change the society in 
which they operate. This rule also applies to computerization movements, defined as social movements, which 
aim at introducing social change through new information technologies (computer systems). The purpose of the 
study is to present three selected library activities: digital libraries, library computer systems implementation, and 
Open Access, as computerization movements.  
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Przedstawiono nieco odmienny od typowego punkt widzenia na powszechnie znane i szeroko opisywane 

zjawiska, związane ze stosowaniem technologii informacyjnych w bibliotekach, jakimi są biblioteki cyfrowe, 

implementacja komputerowych systemów bibliotecznych oraz ruch Open Access (OA). Jest to punkt widzenia 

uwzględniający teorie socjologiczne, dotyczące tzw. ruchów komputeryzacyjnych (ang. computerization move-

ments, CM), będących rodzajem ruchów społecznych. 

Pomysł i pierwsze analizy ruchów komputeryzacyjnych przedstawione zostały przez Roberta Klinga i Su-

zanne Iacono [Kling, Iacono 1995; Iacono, Kling 1995; Iacono, Kling 2001]. Podstawą tej koncepcji jest połą-

czenie dwóch podejść: socjotechnicznego punktu widzenia na komputeryzację oraz klasycznego, socjologiczne-

go punktu widzenia na ruchy społeczne. W dalszej części zostanie przedstawione znaczenie tych koncepcji dla 

CM oraz opisane procesy związane z implementacją technologii informacyjnej w bibliotekach. 

KOMPUTERYZACJA 

Komputeryzacja, z punktu widzenia CM jest procesem społecznym, który ma miejsce podczas umieszczania 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. information and communication technology, ICT) w ich 

otoczeniu społecznym i organizacyjnym, co powoduje integrację tych technologii z praktykami społecznymi 

i operacyjnymi. Na poziomie organizacyjnym komputeryzacja jest realizowana poprzez wybory społeczne doty-

czące właściwego poziomu inwestycji w technologie, kontroli nad wyposażeniem i jego rodzajami oraz niezbęd-

nymi umiejętnościami [Kling, Iacono 1995, s. 119]. Kontrola dostępu i wspomaganie przez ICT mają zasadnicze 

znaczenie podczas tworzenia, implementacji i stosowania systemów komputerowych do takich zadań, jak na-

uczanie, wyszukiwanie, pisanie, digitalizacja, rozpowszechnianie. Widać w tym wpływ koncepcji „sieci oblicze-

niowej” Roberta Klinga i Walta Scacchi, w której komputeryzacja jest rozprzestrzeniona w taki sposób, że po-

krywa duży zakres aktywności socjotechnicznych, niezbędnych do wspomagania pracy ludzi przez ICT [Kling, 

Scacchi 1982, s. 12]. 

Komputeryzacja jest częścią większego kontekstu społecznego, głęboko zakorzenioną w obszarach społecz-

nych znacznie przekraczających swym zasięgiem jakąkolwiek organizację, jest sterowana przez inne, większe 

procesy społeczne. W związku z tym posiada ona istotne znaczenie społeczne i kulturowe, co bywa zaniedby-

wane podczas opisywania rozwoju technologii komputerowych i sieciowych. Na przykład walka polityczna 

i zamieszanie towarzyszące ogłaszaniu i realizacji wielkich projektów komputeryzacyjnych, spowodowane bywa 

obawami, że projekty te wpłyną na struktury organizacyjne i ich funkcje oraz aktorów w tych organizacjach 

w taki sposób, że stracą władzę, zasoby i wpływy [Iacono, Kling 1995, s. 90]. Wymienione cechy komputeryza-

cji zostały niemal bez zmian włączone w koncepcję CM. 

RUCHY SPOŁECZNE 

Na koncepcję CM silnie wpływa teoria ruchów społecznych, traktowanych jako kolektywne przedsięwzięcia 

służące zaprowadzeniu nowego porządku życia. Szczególnie istotny jest pogląd, że ruchy społeczne wpływają 

na modyfikację charakteru społeczeństwa. Posiadają one organizację i formę, zbiór zwyczajowych zasad i trady-

cji, ustanowione przywództwo, wprowadzają podział pracy, zasady i wartości społeczne – krótko mówiąc kultu-

rę i nowy styl życia [Blumer 1951, s. 8]. 

Twórcy koncepcji CM uznali ten pogląd na ruchy społeczne za najbardziej przydatny, ponieważ pozwala on 

na uwzględnienie elementów relewantnych do komputeryzacji, które tworzą zasady dla węższych zagadnień, 
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takich jak działanie kolektywne. Wyróżnia się trzy cechy definicyjne ruchów społecznych. Po pierwsze, ruchy 

społeczne dotyczą działań kolektywnych. Po drugie, mogą one być ogólne, czyli dotyczyć całego społeczeństwa 

lub specyficzne, gdy są „podruchami” w obrębie większego, ogólnego ruchu. Po trzecie, mogą one pozostawać 

w dwojakiego rodzaju stosunkach do zastanego porządku społecznego; ruchy rewolucyjne dążą do gwałtownej 

zmiany tego porządku, natomiast ruchy reformatorskie mają na celu zmiany w ograniczonym zakresie w ramach 

obowiązującego porządku. Uwzględnia się także koncepcje przedstawione przez Davida Snowa i in., którzy 

stwierdzają, że ruchy społeczne są częścią większych procesów społecznych, zawierających wysiłki dotyczące 

produkcji i kontrprodukcji idei i znaczeń związanych z działaniami kolektywnymi [Snow i in. 1986, s. 465]. 

Ruchy społeczne rozwijają się w różnych kierunkach i różnym tempie. To, czy funkcjonują one nadal po 

wstępnym etapie rozwoju, czy zanikają, zależy od wydolności struktur organizacyjnych tworzonych przez 

członków ruchu. Struktury te pozwalają na włączanie się we wspólne działania społeczne, umożliwiające zdo-

bywanie pieniędzy, mobilizowanie zasobów, utrzymywanie kontaktów pomiędzy członkami i formułowanie 

wspólnych poglądów. Jednymi z najważniejszych zasobów są ludzie i sieci komunikacyjne. Rozwój ruchu zale-

ży także od cech uczestników, takich jak zaangażowanie, ocena szans ruchu na sukces oraz analizy dostępnych 

możliwości rozwoju. Jednymi z najważniejszych artefaktów ich działania i interakcji są ideologie i dyskursy 

wspomagające, które definiują kształt ruchu i jego publiczną percepcję. 

RUCHY KOMPUTERYZACYJNE 

Koncepcja CM, stworzona przez Roberta Klinga i Suzanne Iacono opiera się w znacznym stopniu na wcze-

śniej przedstawionych koncepcjach komputeryzacji i ruchów społecznych. Ma ona sześć głównych cech charak-

terystycznych. CM jest ruchem społecznym, budowanym wokół jednej lub kilku ICT i polega na konstruowa-

nym społecznie procesie mobilizacji społecznej [Iacono, Kling 2001, s. 99]. Składa się on z kilku podstawowych 

części i cech: 

• Podstawowej ICT, 

• Struktur organizacyjnych (organizacji ruchu komputeryzacyjnego), 

• Trajektorii historycznej (rozwój w czasie), 

• Zorganizowanej opozycji (kontrruch komputeryzacyjny), 

• Działań kolektywnych: 

o Ram działań technologicznych i dyskursu publicznego, 

o Ideologii i mitów: rewolucyjności/reformatorstwa, 

o Praktyk organizacyjnych, 

• Jednego z dwóch głównych typów (ogólny/specyficzny). 

Z pewnością podstawowe ICT są zasadniczym elementem CM, jednak ze względu na to, że uwaga twórców 

koncepcji CM skupia się raczej na elementach społecznych, kulturalnych i organizacyjnych, zagadnienia zwią-

zane z ICT zostaną omówione później. CM mają struktury organizacyjne, których istnienie jest ważne dla zdol-

ności CM do trwania w czasie. Organizacje ruchów komputeryzacyjnych (ang. computer movement organiza-

tions, CMO) są organizacjami lub koalicjami organizacji tworzącymi zasoby, kształtującymi oczekiwania człon-

ków, edukującymi i zapewniającymi istnienie rozpoznawalnych liderów, którzy mogą wykorzystać swój prestiż 

i powiązania pomiędzy organizacjami dla celów ruchu. 
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W obrębie CMO funkcjonują struktury organizacyjne, role przywódcze, podział pracy, zasoby, wśród któ-

rych istotne znaczenie mają ludzie (członkowie i przywódcy) i sieci komunikacyjne. Struktury te umożliwiają 

ludziom podejmowanie wspólnych działań społecznych, podczas których uczestnicy ruchu mogą zarabiać pie-

niądze, gromadzić zasoby, organizować spotkania i formułować stanowiska. Tego typu sieci komunikacyjne 

formułują, kształtują i rozpowszechniają dominujące ramy technologiczne (opisane poniżej). CMO rozpo-

wszechniają wiedzę o bieżących problemach, interpretują wydarzenia oraz podkreślają zalety transformacji po-

rządku społecznego.  

CM posiadają trajektorie historyczne oraz mają swoje źródło w socjo-historycznych okresach i miejscach, 

nabierają rozpędu i postępują w jednym z wielu możliwych kierunków. Na przykład CM może powstać, rozwi-

nąć się i odnieść sukces, w czym przejawia się liniowy kierunek wzrastającego wpływu i znaczenia. Może on 

także powstać, nabrać impetu, osłabnąć i zniknąć. Może powstać, rozwinąć się, osłabnąć, przejść w stagnację, 

żeby następnie odżyć. Role odgrywane przez CMO i ich wpływ na trajektorie ulegają zmianom w czasie wraz ze 

wzrostem lub spadkiem wpływu społecznego CM; jedną z głównych ról, o której należy wspomnieć, jest rekru-

tacja nowych członków CM. Inna to stałe wspomaganie dyskursu dotyczącego podstawowej ITC. Może się zda-

rzyć, że w trajektorii historycznej określonego CM różne CMO raz współpracują, a w innym czasie konkurują ze 

sobą; w dodatku ilość i rodzaje CMO biorących udział w CM zmieniają się w czasie w zależności od dostępno-

ści zasobów i warunków historycznych. Na trajektorię CM wpływają trzy podstawowe czynniki społeczne: po-

ziom zorganizowania uczestników, który wskazuje na „wewnętrzną siłę organizacyjną”, ich osądy o potencjale 

krótkoterminowego i długoterminowego sukcesu CM oraz istniejące struktury, które mogą być mniej lub bar-

dziej elastyczne i podatne na zmiany. 

CM często jest związany z kontrruchem komputeryzacyjnym, który powstaje, gdy aktywiści stawiają się 

w opozycji do określonych form, własności komputeryzacji, postrzeganych jako twórców niewłaściwego po-

rządku społecznego. Takie zjawiska zachodzą, gdy CM w sposób wyraźny faworyzuje grupy elitarne. CM, po-

mimo że często są silne i mają szeroki zasięg, nie są z natury egalitarne; mają one ogólną tendencję do reprezen-

tacji interesów zamożniejszych grup społecznych, co spowodowane jest relatywnie wysokimi kosztami tworze-

nia, wykorzystywania i obsługi technologii komputerowych. Być może kontrruchy komputeryzacyjne muszą 

powstawać jedynie w opozycji do określonych, specyficznych CM, gdyż nie istnieje dobrze zorganizowana opo-

zycja lub rozsądna alternatywa do CM jako takiego. Kontrruchy dotyczą bardziej lokalnych zmian, które są re-

zultatem jakiegoś składnika określonego CM, tak jak w przypadku publicznego, profesjonalnego i prawnego 

dyskursu, jaki wyłonił się w opozycji do stosowania fotografii cyfrowej w niektórych zawodach [Meyer 2005]. 

Robert Kling i Suzanne Iacono rozróżnili dwa rodzaje CM: ogólne i specyficzne. Ogólny CM jest zjawi-

skiem makroskali, którego podstawowy ICT może powodować transformacje całych społeczeństw. Najważniej-

szym przykładem jest usieciowienie (ang. internetworking) [Iacono, Kling 2001, s. 107]. Specyficzne CM posia-

dają pewne cechy ogólnych, jednak są od nich odrębne, mogą być tylko luźno powiązane między sobą, a trakto-

wane łącznie tworzą ogólny CM. 

Żywotność, zdolność do osiągania sukcesu i możliwość uzyskiwania wpływów społecznych CM zależy od 

kolektywnych działań CMO, ich członków, osób wspomagających, badaczy, dziennikarzy, zwolenników, do-

stawców, implementatorów i innych. Jedną z głównych form kolektywnych działań społecznych, sterujących 

CM, jest kształtowanie publicznego dyskursu na temat podstawowej ICT przez osoby piszące i mówiące o niej, 

a także badające ją i publikujące wyniki badań. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa koncepcja „ram”, procesu, 
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w którym konstruowane są poglądy społeczne, rozpowszechniane i stabilizowane w dyskursie. CM są budowane 

wokół ram działań technologicznych opisujących społecznie konstruowane znaczenie przypisane do określonej 

technologii, grupujące odpowiednich aktorów społecznych i dostarczające konkretnych sposobów rozumienia 

przez nich „działania” technologii. Ramy są użyteczną koncepcją, gdyż opisują działania i interakcje aktorów, 

wyjaśniając sposoby społecznego konstruowania przez nich technologii. 

Po utworzeniu ramy działań technologicznych, ICT, będąca jej centrum, jest interpretacyjnie elastyczna. Po 

pewnym czasie tworzenie i rozpowszechnianie ramy jest wbudowywane w dyskurs publiczny i profesjonalny co 

ustala, w sensie relatywnym, znaczenie głównej ICT dla danego ruchu; odbywa się to poprzez połączenie złożo-

nego zestawu składników społecznych i ideowych, które zaczynają tworzyć zakres możliwych znaczeń ICT. 

Pomimo zróżnicowania ram działań technologicznych w obszarze ich możliwości ograniczania lub mobilizacji 

działań kolektywnych, rama dominująca („rama główna”) stabilizuje znaczenie technologii w długich okresach – 

dopóki nie ulegnie w rywalizacji z nową. Budowanie ram jest ciągłym procesem społecznym, związanym z two-

rzeniem idei i znaczeń, które są wbudowane w dyskurs i istnieją tylko w nim, a powstają wtedy, gdy pomiędzy 

odpowiednimi aktorami zachodzą interakcje dotyczące określonego artefaktu. Rama działań technologicznych 

przedstawia główne problemy dotyczące technologii, strategie ich rozwiązywania oraz zakres akceptowalnych 

rozwiązań problemu. Zawiera ona także teorie, które mogą być stosowane dla rozwoju ICT, wiedzę ukrytą 

wspomagającą ich implementację i stosowanie, zakres działań praktycznych realizowanych przez ich użytkow-

ników oraz przykładowe artefakty reprezentujące rezultaty (wyjścia) ICT. Te elementy ramy stają się surowymi 

materiałami, które ludzie wykorzystują do społecznego konstruowania CM. Przekształcają się w elementy ide-

ologii ruchu oraz część publicznej percepcji dotyczącej głównej ICT. 

Ideologia zawarta w ramie technologicznej danego CM może mieć zarówno charakter rewolucyjny, jak i e-

wolucyjny (reformy). W obu przypadkach towarzyszy im głębokie przeświadczenie o możliwości spowodowa-

nia przez CM głównej ICT fundamentalnych, pozytywnych zmian społecznych; różnią się one zakresem zmian, 

które mogą być ogólnospołeczne lub ograniczone do jakiegoś obszaru. Ideologia utopijna, a dokładniej utopizm 

technologiczny, jest zasadniczym elementem CM, który dostarcza zestawu celów długoterminowych, stosowa-

nych do identyfikowania się ludzi z ruchem. Wyróżnionych zostało pięć głównych zagadnień konstytuujących 

utopizm technologiczny w CM: 

• Technologie komputerowe mają zasadnicze znaczenie dla reformowanego świata; 

• Doskonalenie technologii komputerowych może reformować społeczeństwo; 

• Im więcej stosuje się techniki komputerowej, tym lepiej i nie ma ograniczeń konceptualnych co do za-

kresu odpowiedniej komputeryzacji; 

• Nikt nie traci na komputeryzacji; 

• Główną barierą w reformowaniu społeczeństwa na drodze komputeryzacji są ludzie odmawiający 

współpracy. 

Ważne nie jest to, czy uczestnicy CM mogą weryfikować prawdziwość swoich wierzeń o relacjach pomię-

dzy głównym ICT a zmianami społecznymi, ale to, że tworzą oni selektywnie własne ramy lub schematy inter-

pretacyjne, przy pomocy których odrębne grupy społeczne oraz organizacje mogą rozumieć i interpretować zna-

czenie CM w ich własnych kontekstach i sposobach postępowania. Napędzani tą ideologią aktorzy w CM mogą 

angażować się w zorganizowane akcje modernizacyjne, służące przesunięciu lub obejściu status quo oraz utwo-

rzeniu nowego sposobu życia. W konsekwencji ramy technologiczne i dyskurs publiczny, których są częścią, 
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mogą przez długi czas fałszywie przedstawiać bieżącą praktykę, która bywa niewłaściwie interpretowana w ra-

mie. 

Założenie, że ideologia CM (rewolucyjna lub reformatorska) jest zorientowana na pozytywne zmiany spo-

łeczne z pewnością może być odnalezione w wielu CM. Jednakże istnieją takie CM, które są postrzegane w dys-

kursie publicznym jako wykazujące intencje negatywne lub destrukcyjne, takie jak ruchy spamerów lub twórców 

wirusów. Jeżeli koncepcja CM zostanie rozszerzona dla uwzględnienia tych przypadków, centralne założenie 

o pozytywnej naturze ideologii CM musi również ulec zmianie. 

Noriko Hara i Howard Rosenbaum wychodząc z tego założenia dokonali typologii CM [Hara, Rosenbaum 

2008, s. 233]. Autorzy użyli pięciu dychotomicznych kryteriów kategoryzacji CM: 

• Wewnętrzne – zewnętrzne (w stosunku do struktur organizacyjnych): rozróżnienie pomiędzy kompute-

ryzacją odbywającą się, z punktu widzenia użytkownika, w ramach organizacyjnych (np. automatyzacja 

biura) lub poza nimi (np. wysyłanie komunikatów tekstowych). Pierwotna koncepcja CM tworzona była 

z uwzględnieniem tylko ruchów realizowanych w określonych ramach organizacyjnych, więc uznanie 

możliwości istnienia ruchów poza nimi jest rozszerzeniem tej koncepcji. 

• Szerokie – wąskie: kryterium utworzone dla oznaczenia zakresu oddziaływania CM jako kontinuum od 

wpływu na większość populacji do oddziaływania na małe i wyspecjalizowane grupy. Jest ono związa-

ne z wcześniej wspomnianym rozróżnieniem na ruchy ogólne i specyficzne. Przykładami tych pierw-

szych są blogi, technologie mobilne i komputery osobiste. E-Nauka z drugiej strony może być przykła-

dem wąskiego CM, gdyż umożliwia prowadzenie dyskursu w wyspecjalizowanych grupach. 

• Pojedyncze – złożone: kryterium informuje o rodzaju podstawowej ICT stosowanej w CM. Może to być 

pojedyncza technologia lub zestaw powiązanych technologii. W tym drugim przypadku różne ICT mo-

gą być w taki sposób połączone, że dla użytkownika stanowią pojedynczą aplikację. 

• Pozytywne – negatywne: kryterium najbardziej subiektywne. Chodzi o pozytywny lub negatywny 

wpływ na społeczeństwo. W celu oszacowania tego wpływu niezbędne jest śledzenie i ocena dyskursu 

publicznego i jego konotacji. Tak więc, jeśli wi ększość ogółu uważać będzie blogi za zjawisko pozy-

tywne, to w taki sposób powinny być sklasyfikowane. W ten sposób tworzenie wirusów komputero-

wych należy uznać za ruch negatywny, gdyż tak odbierany jest przez większość, chociaż są tacy, którzy 

widzą jego pozytywne strony (np. doprowadza do uszczelniania systemów komputerowych), jednak 

stanowią oni zdecydowaną mniejszość. 

• Rynkowe – pozarynkowe: kryterium określa miejsce ruchu w stosunku do rynku. Część CM związana 

jest z marketingiem i reklamami dostawców, tekstami autorów w prasie komercyjnej. Oczywistym 

przykładem rynkowego CM jest e-handel. Poza tym część CM, takich jak poczta elektroniczna, może 

w pewnych przypadkach traktowana być jak towar. Większość CM w swoim etapie badawczo-

rozwojowym nie posiada cech rynkowych, uzyskując je dopiero w dojrzalszym stadium. 

WYBRANE RUCHY KOMPUTERYZACYJNE                                                       
ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTECZNĄ 

Robert Kling i Suzanne Iacono w swoich pierwszych pracach na temat ruchów komputeryzacyjnych wy-

mieniali pięć ruchów: miejskie systemy informacyjne, sztuczna inteligencja, komputery osobiste, automatyzacja 

pracy biur oraz e-learning [Kling, Iacono 1988]. Później dodali oni dwa kolejne ruchy: rzeczywistość wirtualną 



 

 246 

Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Mari a Kocójowa 
Nr 7 2010: Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku 

 

oraz współpracę wspieraną komputerowo (ang. computer supported cooperative work – CSCW). Wymienieni 

autorzy nie opisywali jednak w swoich pracach sposobów kierowania tymi ruchami, ani nie badali transformacji 

opisywanych CM w inne ruchy i konsekwencji takich przemian [Scacchi 2005, s. 384]. 

Publikacje następców Klinga i Iacono często są poświęcane opisowi konkretnych zjawisk społecznych, któ-

re można uznać za kolejny rodzaj CM. W dalszej części referatu opisana zostanie grupa CM bezpośrednio zwią-

zana z działalnością bibliotek. Przedstawione będą jej cechy strukturalne i ideologia oraz cechy dynamiczne, 

w tym wzajemne związki poszczególnych CM. Ruchy te opisane zostaną odrębnie, jednak z uwzględnieniem 

wzajemnych powiązań. Wybrane CM to: tworzenie bibliotek cyfrowych, komputeryzacja bibliotek (przy użyciu 

zintegrowanych systemów komputerowych) oraz Open Access. Zostały one przedstawione w Tabeli 1. ze wska-

zaniem odniesień do wcześniej przedstawionej kategoryzacji CM Hary i Rosenbauma. 

Tab. 1. Charakterystyki wybranych bibliotecznych CM 

Kryterium podziału/ 

Rodzaj CM 
Biblioteki cyfrowe 

Komputeryzacja 

bibliotek 
Open Access 

Wewnętrzne X X - 

Zewnętrzne - - X 

Szerokie - - X 

Wąskie X X  

Pojedyncze - X - 

Złożone X - X 

Pozytywne X X X? 

Negatywne - - - 

Rynkowe - - - 

Pozarynkowe X X X 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Wybrane CM mają bardzo podobne charakterystyki. Można opisać je jako: 

• Biblioteki cyfrowe: CM wewnętrzne, wąskie, złożone, pozytywne, pozarynkowe. Biblioteki cyfrowe 

tworzone są zwykle przez instytucje lub organizacje. W Polsce powstają one w obrębie bibliotek trady-

cyjnych, które digitalizują swoje zbiory drukowane. Biblioteki cyfrowe mogą także funkcjonować w in-

nych ramach organizacyjnych, jak najbardziej chyba znana w świecie biblioteka tworzona w ramach 

Projektu Gutenberg. W obu przypadkach zasoby bibliotek cyfrowych udostępniane są zazwyczaj na za-

sadzie Open Access. Pomimo, iż każdy zasób umieszczony w Internecie pretenduje do masowego od-

biorcy, technologie bibliotek cyfrowych nie są raczej wykorzystywane w sposób masowy; służą zapew-

ne głównie edukacji i nauce, a więc stosunkowo ograniczonym grupom odbiorców. Edukacja może się 

wydawać dobrym powodem do znalezienia masowego odbiorcy zasobów bibliotek cyfrowych, jednak 

ogranicza się do określonego kontekstu edukacyjnego (zasoby wykorzystywane są przez dobrze okre-

ślone grupy, np. według kryterium wieku, a więc także etapu edukacji). Biblioteki cyfrowe stosują zło-

żone ITC, gdyż udostępniane są w Internecie, charakteryzują się także zróżnicowaniem narzędzi pro-

gramowych: do najbardziej znanych należą DSpace, Greenstone, Fedora, EPrints a w Polsce dLibra. 
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Powoduje to zróżnicowanie interfejsów użytkownika i związane z tym odmienne sposoby pracy i funk-

cje tych systemów. Część bibliotek cyfrowych powiązana jest funkcjonalnie z bibliotecznymi, kompu-

terowymi systemami zintegrowanymi, na przykład poprzez OPAC takiego systemu, w którym znajdują 

się opisy zarówno zasobów tradycyjnych, jak i udostępnianych w bibliotece cyfrowej. Tworzenie 

i funkcjonowanie bibliotek cyfrowych na ogół odbierane jest pozytywnie, gdyż z jednej strony nie naru-

sza istniejących układów interesów (na ich straży stoją przepisy prawne), a z drugiej może być przed-

stawiane jako wkład w rozwój edukacji, kultury i nauki. Twórcy bibliotek cyfrowych, starając się wy-

kazać ich przydatność często wskazują na szybki wzrost udostępnianych zasobów cyfrowych. Zdarzają 

się narzekania na niską jakość udostępnianych materiałów (skanów) lub monopolizację towarzyszącą 

projektom globalnym (Google Books). Zwykle tego typu projekty traktowane są niekomercyjnie, na 

wzór tradycyjnych bibliotek publicznych, co jak wspomniałem wzmacnia ich pozytywną konotację. Fi-

nansowane są przez instytucje digitalizujące zbiory lub opierają się na pracy wolontariuszy. 

• Komputeryzacja bibliotek: CM wewnętrzne, wąskie, pojedyncze, pozytywne, pozarynkowe. Kompute-

ryzacja bibliotek przebiega wewnątrz ściśle określonych struktur organizacyjnych: komputeryzowanej 

biblioteki lub ich grupy. Pod tym względem komputeryzacja bibliotek podobna jest np. do komputery-

zacji prac biurowych. Użytkownik ma możliwość tylko częściowej oceny efektów komputeryzacji. 

Najbardziej pracochłonne procesy są przed min ukryte – ma on praktycznie dostęp wyłącznie do OPAC 

systemu oraz własnego konta czytelniczego, która to funkcjonalność w wielu systemach bibliotecznych 

także przesunięta została do OPAC. Istnienia modułów wykorzystywanych przez bibliotekarzy użyt-

kownik może się w ogóle nie domyślać. W ramach modułu użytkownika projektowane są specjalne in-

terfejsy, uwzględniające jego możliwości i potrzeby, często znacznie różniące się od „surowych” inter-

fejsów przeznaczonych dla pracowników. Użytkownikami systemów bibliotecznych są więc dwie gru-

py: bibliotekarze i czytelnicy. Jak wynika z tego, co wcześniej napisałem mają oni różne potrzeby in-

formacyjne i w różny sposób korzystają z systemu. Bibliotekarze stanowią małą i wyspecjalizowaną 

grupę użytkowników. Wielu z nich jest ekspertami w zakresie bardzo specjalistycznych procesów i za-

dań związanych z komputeryzacją bibliotek, czasem na skalę krajową, a nawet międzynarodową. Do-

stęp do ich stanowisk pracy jest ściśle kontrolowany (hasła imienne). Znacznie szerszą grupę stanowią 

użytkownicy biblioteki, gdyż korzystanie przynajmniej z części systemu komputerowego odbywa się 

bez żadnych barier. Z OPAC może korzystać każdy, dopiero chęć dokonywania wypożyczeń może po-

ciągać za sobą konieczność dopełnienia pewnych formalności (ale jest bezpłatnie lub za opłatą symbo-

liczną), w tym sensie opisy bibliograficzne są dostępne „Open Access”, co nie znaczy że bez ograni-

czeń (np. brak możliwości pobrania całej bazy danych). Komputeryzacja bibliotek łączy się z wykorzy-

staniem specyficznych ICT, w tym głównie systemów baz danych, w tym struktur danych i algorytmów 

wyszukiwania masowych danych tekstowych. ICT stosowana w systemach bibliotecznych cechuje się 

pewnym konserwatyzmem; nowości technologii informacyjnej nie są tu implementowane od razu po 

wprowadzeniu na rynek, co powoduje, że systemy biblioteczne zwykle są nieco przestarzałe w stosunku 

do innych serwisów internetowych, z którymi współistnieją. CM polegający na komputeryzacji biblio-

tek ma na ogół pozytywne konotacje. System biblioteczny stanowi symbol otwarcia zasobów bibliotek, 

a więc również wiedzy w nich zawartych, dla wszystkich potrzebujących, a więc całego społeczeństwa. 

Stąd komputeryzacja bibliotek, choć kosztowna, ma pozytywny odbiór w społeczeństwie, podobnie jak 
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np. powszechna edukacja. Biblioteka wraz ze swoim systemem komputerowym jest zresztą częścią sze-

roko rozumianego środowiska edukacyjnego, o czym dobitnie świadczy potrzeba współpracy z nią 

w trakcie realizacji nauczania na zasadzie e-learningu. Pozytywnie odbierana jest także współpraca na 

wszystkich poziomach, włącznie z międzynarodowym, której potrzeba po implementacji systemu kom-

puterowego jest szczególnie widoczna. Pewne obciążenie stanowią koszty, wysokie w przypadku sto-

sowania nowoczesnych systemów zintegrowanych. Koszty te nie są ponoszone jednorazowo, lecz sta-

nowią poważne nieraz obciążenie przez wiele lat. Opłaty dotyczą zakupu oprogramowania, sprzętu, 

szkoleń oraz koniecznych do wykonania prac przygotowawczych (np. konwersji opisów katalogo-

wych), a także rocznych opłat licencyjnych różnego rodzaju. W znacznej mierze są one ponoszone na 

rzecz zewnętrznych dostawców towarów i usług. Ze względu na koszty, implementacja systemu biblio-

tecznego zwykle rozłożona jest w czasie. Poważne problemy, łącznie z dezorganizacją pracy, może po-

wodować konieczność zmiany systemu komputerowego. Komputeryzacja bibliotek nie powoduje jed-

nak ich komercjalizacji; usługi nadal pozostają bezpłatne, podobnie jak przed realizacją inwestycji. 

Komputeryzacja może dawać możliwości realizacji pewnych usług komercyjnych (jak np. tworzenie 

zestawień bibliograficznych), usługi te traktowane są jednak jako uzupełniające. 

• Open Access: CM zewnętrzne, szerokie, złożone, pozytywne(?), pozarynkowe. Z punktu widzenia 

użytkowników ruch Open Access całkowicie funkcjonuje poza ramami organizacyjnymi. Materiały do-

stępne są online, w Sieci bez żadnych opłat ze strony użytkowników ani ograniczeń organizacyjnych. 

Nie oznacza to, że w ruchu OA brak jakichkolwiek struktur organizacyjnych – już deklaracja BOAI 

z 2002 r. przewidywała dwie możliwości organizacji treści OA: czasopisma elektroniczne i repozytoria. 

Od tego czasu oba sposoby dostarczania bezpłatnych treści bardzo się rozpowszechniły, do czego przy-

czynia się coraz powszechniej stosowana obligatoryjność umieszczania prac naukowych w repozyto-

riach instytucjonalnych (zob. wykaz repozytoriów wraz ze stosowaną polityką OA: 

http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/). Powstały też nowe, takie jak blogi czy serwisy typu 

Wiki. Im jednak więcej powstaje serwisów OA wszelkiego rodzaju, tym bardziej użytkownicy skłonni 

są postrzegać wszystkie ich zasoby jak jednolity zasób biblioteki globalnej [Muraszkiewicz 2002, s. 30; 

Gawrysiak 2008, s. 249]. Z punktu widzenia użytkowników obojętne jest więc, w jakim serwisie udo-

stępniany jest materiał, jeśli jest on dostępny bezpłatnie poprzez Internet. W odróżnieniu od poprzednio 

opisanych CM, OA ma szerokie oddziaływanie społeczne, zmieniając sposoby, w jakich ludzie kontak-

tują się, w szczególności w zakresie odbioru najszerzej pojętych dóbr kultury. Dotyczy to zarówno wy-

miany treści pomiędzy użytkownikami, we wzajemnej interakcji, jak i odbioru treści przygotowanych 

przez „zawodowców”, np. w formie elektronicznych edycji gazet codziennych. Treści udostępniane 

w OA, podobnie jak cały Internet, podlegają tzw. glokalizacji, co oznacza, że pomimo globalnego za-

sięgu Internetu jako całości, wiele jego zasobów tworzonych jest z przeznaczeniem dla ograniczonej 

grupy lokalnych odbiorców. To wymieszanie treści o znaczeniu lokalnym z globalnymi jest charaktery-

styczną cechą czasów współczesnych, a efekt jest taki, że współcześni użytkownicy Internetu przyswa-

jają równie łatwo to, co umieszczone jest na serwerach na sąsiedniej ulicy jak i to, co fizycznie funk-

cjonuje na antypodach. Tego typu współzależności ujawniają się także w stosowanych ICT, które w OA 

ulegają połączeniu w taki sposób, że dla użytkownika stanowią pojedynczą aplikację. Wśród opisanych 

CM OA odbierana jest najbardziej niejednoznacznie z punktu widzenia wpływu na społeczeństwo, stąd 
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znak zapytania przy stwierdzeniu o jego pozytywnym oddziaływaniu. OA ma swoich fanatycznych 

zwolenników i zażartych przeciwników. Ci pierwsi mówią o wolności dla intelektualnych wytworów 

człowieka, w szczególności w obszarze nauki, ci drudzy wskazują na konieczność zabezpieczenia praw 

własności twórcy tych wytworów. Uczucia do Internetu, żywione przez dostawców treści komercyj-

nych, są ambiwalentne; z jednej strony stanowi on świetną platformę dystrybucji zasobów, a z drugiej 

jego użytkownicy przyzwyczajeni są do otrzymywania wielu rzeczy za darmo [Gołębiewski 2009, 

s. 28]. Stąd zapewne wielkie kampanie przeciw „piractwu” oraz przykłady nakładania drakońskich kar 

na małolatów ściągających muzykę z Sieci [Lessig 2005, s. 76], co może być uznane za przejaw istnie-

nia kontrruchu komputeryzacyjnego w stosunku do OA. Trudno jednoznacznie stwierdzić, która kono-

tacja (pozytywna/negatywna) jest dominująca w społeczeństwie jako całości, możliwe jest raczej wy-

różnienie społeczności, środowisk i grup, które z OA lub jego porażką wiążą swoje interesy. Z natury 

i definicji OA jest ruchem niekomercyjnym, co nie oznacza braku opłat, honorariów autorskich czy wy-

stępowanie totalnego rozdawnictwa dóbr intelektualnych. Dobra te mają być dostępne bezpłatnie tylko 

dla użytkowników końcowych. W związku z tym trwają prace nad znalezieniem takiego modelu udo-

stępniania treści, który pogodziłby interesy autorów i wydawców z potrzebami użytkowników. 

ZAKOŃCZENIE 

W jednym ze swoich pierwszych artykułów na temat CM w latach 80. XX w. Robert Kling i Suzanne Iaco-

no twierdzili, że koncepcja ta ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia uwarunkowań ideologicznych, dotyczą-

cych powiązań pomiędzy komputeryzacją i preferowanym porządkiem społecznym oraz sposobami legitymiza-

cji przez te ideologie wielkich inwestycji w zakresie komputeryzacji. Metafora ruchu społecznego posłużyła do 

lokalizacji źródła ideologii poza normalnymi strukturami instytucjonalnymi dostawców technologii i organizacji 

wykorzystujących ICT, podkreślając rolę analizatorów zewnętrznych, organizacji zawodowych i aktywistów. 

CM jako socjologiczny punkt widzenia na zjawiska towarzyszące komputeryzacji daje interesujące wyniki 

w zastosowaniu do procesów komputeryzacyjnych realizowanych w bibliotekach. Procesom tym towarzyszyły 

często ideologie wskazujące na istotne znaczenie pomyślnej implementacji ICT w działalności informacyjnej dla 

całości społeczeństwa. Sukces w tym zakresie traktowany był jako wyznacznik nowoczesności i właściwego 

kierunku rozwoju. 

Przedstawienie możliwości zaliczenia kilku zjawisk związanych z modernizacją współczesnych bibliotek 

(komputeryzacja bibliotek, biblioteki cyfrowe i Open Access) do ruchów komputeryzacyjnych pozwoliło auto-

rom na opisanie ich na podstawie pięciu dychotomicznych kryteriów. Odnaleziono podobieństwa, różnice 

i związki pomiędzy opisywanymi CM oraz stworzono ich typologię. Ich opis pozwala na lepsze zrozumienie 

relacji pomiędzy nowymi technologiami i zmianami zachodzącymi w sposobach organizacji i funkcjonowania 

społeczeństwa informacyjnego. 
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