
Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Tym razem wybrałem do zreferowania książki, w większości traktujące
o komunikacji -  włącznie ze wznowieniem (uzupełnionym) głośnej publikacji 
Media making. Jak się zresztą okazuje, w rozważaniach na temat komunikacji 
publicznej nie można pominąć odniesień do informacji i to uzasadnia taki wła
śnie wybór. Przy okazji zaś rzuca się w oczy tendencja do kreacji monografii 
wieloautorskich; nawet kiedy formalnie występuje jeden autor całości, niektó
re rozdziały są napisane przez inne osoby. To świadczy, jak bardzo atomizuje 
się nauka, mnożąc coraz węższe zakresy specjalizacyjne.

NATURA KOMUNIKACJI

Zweryfikowanego wznowienia doczekała się znakomita [*****] książka [1] 
czwórki autorów. Media making (2006), traktująca w zasadzie o komunikacji 
medialnej, głównie przedinternetowej, ale na tyle szeroko, że jest to traktat
o podstawach komunikacji publicznej w ogóle. Świetnie napisana, jest ważna 
dla idei bibliotecznej mediacji, trzeba bowiem dobrze wiedzieć w czym ta me
diacja ma miejsce, zatem -  jaka jest n a t u r a  komunikacji.

Autorzy zwracają uwagę, że obecnie dominują dwa główne modele opisu 
procesów komunikacji. Mianowicie model transmisyjny (nadawca-komunikat- 
odbiorca), wywodzony od Harolda Lasswella, który objaśnia sposób przekazy
wania treści, ale pomija związek z przedmiotem referencji oraz z ewentualną 
dezinformacją. Oraz model kulturalny (Raymonda Williamsa), odnoszący trans
misję do kontekstów społecznych i objaśniający rozumienie. Dla użytecznego 
opisu trzeba przyjąć obydwa modele.

Media bowiem nie tylko powiadamiają (ujęcie transmisyjne), ale też wpły
wają na zachowania (ujęcie kulturowe). Komunikacja zaś jednym jawi się jako 
swego rodzaju consensus społeczny, a innym jako instrument konfliktogenny.

Wbrew rozpowszechnionej -  także w inb -  opinii o wypieraniu się róż
nych form komunikacji, ten tekst sugeruje, że mogą długo funkcjonować ra
zem, właśnie dlatego, że są różne. Komunikacja oralna (wg Waltera Onga) 
kumuluje cechy osobiste i wymiar społeczny; może transmitować te same tre
ści mimo zmiennej formy przekazu i jest niezależna od ośrodka dyspozycyjne
go (władzy). Komunikacja pisemna (Harold Innis) wprowadziła pośredniość 
transmisji oraz nierównoczesność nadania i odbioru, umożliwiając przechowy
wanie treści oraz identyczność w wielu transmisjach, umasowionych za sprawą 
druku. Natomiast protoplasta komunikacji medialnej -  telegraf- zrównał nada
nie i odbiór w czasie i umożliwił relacje zwrotne na odległość, co dziś jest wszak 
cechą internetu.

W  takim ujęciu nie widać czynników konfliktowych, natomiast trzeba do
strzegać różnice, bo to one decydują o rozwoju komunikacji publicznej -  takim 
lub innym. Założenie, że ten rozwój jest z góry zdeterminowany, nie ma uza
sadnienia.

Zdecyduje użytkowość. Te formy medialne, które mają charakter komer
cyjny, rozwiną się i ewentualnie przetransformują zgodnie z regułami rynku. 
Formy niekomercyjne natomiast podlegają swoistej mitologizacji: wbrew mnie
maniom, ich wpływ np. na edukację jest znikomy (tu nie mówi się o interne- 
cie), a czasem wręcz negatywny. Dlatego rozwój może być meandryczny, ale 
krj^erium użyteczności też musi w końcu przeważyć.

Co szczególnie istotne, także dla obiegu informacji: w procesie komunika
cji odbiór to z a w s z e  interpretacja. Znaki mają bowiem desygnaty nie tylko 
w rzeczywistości, ale także w świadomości, a w dodatku wywołują zróżnicowa
ne emocje, zatem odbiorca tworzy w procesie recepcji własny sens tekstu. I jest 
do tego uprawniony, jeśli czyni to rozumnie.



Z dwóch teorii -  że proces nadania i odbioru treści stanowią odwrotność, 
oraz: że są to procesy niezależne -  częściej akceptowana jest ta druga. Sugeru
jąca, że odbiorcy, ponad tekstową sugestią znaczeniową, aktywnie dotwarzają 
własne, kojarząc je ze stanem swoich myśli i wiedzy oraz z innymi tekstami, 
które zna, dlatego każdy tekst to w pewnym sensie intertekst. Żaden tekst 
zatem nie ma tylko jednej wykładni, lecz zarazem nie jest tak, żeby każda 
interpretacja przystawała do każdego tekstu. Autorska władza nad sensem 
tekstu ulega wprawdzie redukcji, ale sens autorski jest jednak preferowany 
i jeśli nie ma w tekście zbyt wielu rozmaitych, a równoważnych sugestii, to 
pojawia się dużo interpretacji podobnych lub nawet niemal identycznych.

Media, a zwłaszcza mass media mają wpływ na ludzkie postawy i zachowa
nia często manipulatorski, acz nie zawsze tak silny, jak niektórzy sugerują. 
Przekazy lansują ideologie, często w sposób zakamuflowany, zacierają różnice 
między rzeczywistością a jej odbiciem lub przetworzeniem i segmentują społe
czeństwo na różne publiczności, według własnych (a nie: naturalnych) kryte
riów, bo to ułatwia przekonywanie i manipulowanie. Jeżeli efekty, skutki trans
misji medialnych określi się jako poznawcze, emocjonalne i reaktywne (zmia
na zachowań), to zazwyczaj te ostatnie są właśnie najliczniej komentowane. 
Ale nie ma dowodów, żeby były jakoś nadmiernie „demoniczne”.

Owszem, jest w nich próba ukierunkowania myślenia, ale raczej o c z y m 
myśleć, aniżeli c o. I są też dostrzegalne w odbiorze przejawy naśladownictwa, 
lecz zwykle jednorazowe, bez kontynuacji. Dopiero długotrwałe i nadmierne 
obcowanie z mediami, zwłaszcza w wieku dziecięcym i młodzieżowym -  szcze
gólnie zaś odbiór przemocy oraz agresji -  skutkuje później zobojętnieniem na 
świat i nawet zachowaniami przestępczymi. Lecz skala tej patologii nie jest 
znana.

Media, tworząc globalny wymiar nadania oraz odbioru, dokonały po części 
makdonaldyzacji światowej komunikacji: zaczęły zacierać cechy lokalne. Ten 
stan zmienia się jednak za sprawą internetu, tam bowiem do treści globalnych 
i korporacyjnych, dodają się również opinie prywatne. To jest demokratyzacja 
uczestnictwa w komunikacji publicznej.

GLOBALNY W YM IAR KOMUNIKACJI

O globalnym obiegu komunikacji traktuje inna [2] publikacja [Doug New
som (2007)], umiarkowanie ciekawa [***], natomiast nie wiadomo dlaczego 
antedatowana. Jej słabość to po pierwsze utożsamienie całej komunikacji 
z informacją oraz nadęty, amerykanocentryczny punkt widzenia. Autorka mia
nowicie nie zawsze pamięta, że angielski nie jest jedynym językiem na świe- 
cie, a kiedy używa terminu „Werstern World”, w tle rozmazuje się gorsza resz
ta świata. Ci gorsi to my.

Natomiast słuszna jest opinia, że rozpowszechniane globalnie treści -  ode
rwane od nadawczego kontekstu oraz od nadawczego systemu wartości -  ule
gają w odbiorze deformacji i są mylnie rozumiane. Nakładają się bowiem na 
nie lokalne układy odniesienia i miejscowe doświadczenia. Potrzebne są za
tem specjalne, uniwersalne konteksty, swoiste powszechniki, do których moż
na się odwoływać, czyniąc przekazywane treści bardziej zrozumiałymi. Ale to 
jest trudne i rzadko wykonalne.

Innym rozwiązaniem jest różnicowanie tego samego przekazu i dostosowa
nie do lokalnych uwarunkowań (innych w Meksyku, a innych w Albanii), ale 
i to trudno uznać za pomysł uniwersalnie skuteczny. Trudno wszak wyobrazić 
sobie taką dyferencjację w komunikacji rzeczywiście i n f o r m a c y j n e j .  
Może więc trzeba ostrożniej wypowiadać się o globalnym społeczeństwie infor
macyjnym? Jest natomiast możliwa w globalnej r e k l a m i e  -  do której 
autorka odnosi się przede wszystkim. Z jednej strony, powstały już reklamowe



powszechniki z całym bagażem szeroko rozumianych znaczeń, jak Coca Cola 
albo McDonald, do których (poza świadomością odbiorców) odwołują się inne 
komunikaty reklamowe. Z drugiej zaś, te samy przekazy reklamowe ulegają 
regionalnym i lokalnym transformacjom, co zdecydowanie poprawia ich rozu
mienie. Jak też wzmacnia wartość perswazyjną, ponieważ zawsze łatwiej ko
munikować się ze zbiorowościami mniejszymi, aniżeli z megazbiorowościami.

Jeśli globalny obieg reklamy -  teoretycznie; ułatwiony za sprawą znaczne
go udziału języka obrazów -  napotyka na odbiorcze trudności i nieporozumie
nia, to tym bardziej jest to przypadłość całej komunikacji medialnej, w jej świa
towym wymiarze. I oczjrwiście nie jest od tego uwolniona także komunikacja 
informacyjna.

Zdaniem autorki, komunikacja elektroniczna też cierpi na tę samą przypa
dłość. Jest liberalniejsza, umożliwia współuczestnictwo, w mniejszym stopniu 
(na razie) podlega intencjonalnej manipulacji, ale nieporozumień odbiorczych 
wcale przez to nie jest mniej.

Poza autorską refleksją nasuwa się więc konkluzja szczególna. Mianowicie 
w tych okolicznościach, biblioteczna mediacja w komunikacji publicznej, 
w tym również elektronicznej, jeszcze bardziej uzasadnia się jako nieodzowna.

POLITYKA „INFORMACYJNA”

A oto najdziwniejsza książka [3], jaka w ostatnich latach przyszło mi czytać 
[Massowaja kommunikacja ... (2005)]. Nie oceniam jej wysoko [**] -  w żad
nym wypadku -  natomiast z różnych powodów warto o niej wspomnieć. Choć
by po to, żeby pokazać do jakich absurdów prowadzi bezmyślne utożsamianie 
informacji z c a ł ą  komunikacją (paninformacjonizm), więc również propa
gandową i (ogólnie mówiąc) manipulatorską.

Dziwności zaczynają się już na początku. Dawno mianowicie nie widziałem 
książki bez ISBN, a co jeszcze ciekawsze: tekst tytułu na stronie tytułowej 
różni się od tekstu tytułu na okładce (!?). Poza tym jest sporo skojarzeń 
z praktykami sowieckimi -  po dawnemu nie wiadomo, jak autorzy mają na 
imię, po dawnemu prawie każdy chce przekonać, że stworzył nową dyscyplinę 
nauki, oraz jak dawniej, przywołuje się różne uchwały i dyrektywy władz, tyle 
że już nie partyjne, ale urzędowe. Co częściowo, ale nie do końca, uzasadnia 
fakt, że autorzy oraz wydawnictwo są związani z Akademią Służb Państwo
wych przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej.

Tą, rzekomo nową, dyscypliną ma być „społeczna nauka o informacji” , 
poświęcająca tyleż uwa^ samej informacji oraz technologii informacyjnej, co 
i jej społecznemu funkcjonowaniu. Tego podwójnego pola nie ma (twierdzą 
autorzy) wśród naukowych roztrząsań w krajach kapitalistycznych (to sformu
łowanie z przyzwyczajenia?) -  których zresztą cytuje się w tym tomie w impo
nującej obfitości. Dyscyplina ma zaś stworzyć naukowe podstawy dla rządowej 
polityki informacyjnej, której Rosja bardzo potrzebuje, oraz wyposażyć kadrę 
urzędniczą w umiejętności komunikacyjne.

Komunikacja masowa (ten termin był w Rosji źle widziany), pojmowana 
przez autorów w zasadzie tak jak wszędzie, została jednak potraktowana (wy
raźniej) jako ważne narzędzie kształtowania masowej świadomości -  z przjrwo- 
łaniem nawet Marksa i Engelsa. I w takim też, manipulatorskim ujęciu, ma 
być rozpoznawana przez władze różnych szczebli. Chociaż nadal nie wiem, czy 
mowa o komunikacji, czy o informacji, bowiem obydwa pojęcia występują wy
miennie.

Po stronie o d b i o r u  informacji (! no właśnie) stwierdzają autorzy nie 
tylko o^aniczony dostęp publiczności, ale zwłaszcza brak odbiorczego kryty
cyzmu i powszechną niezdolność do weryfikacji faktów. To zaś prowadzi do 
uzasadnienia ingerencji państwa po stronie n a d a n i a ,  żeby uchronić pu



bliczność od zalewu informacji miałkich i prymitywnych. Które (dla przykła
du) powodują, że 89%  społeczeństwa nie ma zaufania do milicji. Gdyby zaś 
takie stanowisko (dotyczące uprawnień władzy) mierziło, to -  nie bez racji -  
zwraca się uwagę, że jakaś forma cenzury była zawsze i jest wszędzie.

W  sytuacji, kiedy spośród władców, społeczeństwo pozytywnie ocenia 
zwłaszcza Piotra I (90%), a częściowo nawet Lenina i Stalina (35%), zaś nega
tywnie Gorbaczowa (18%  „za”) i Jelcyna (13% „za”) i kiedy uważa, że maso
we media kłamią -  trzeba znaleźć sposób na skuteczną kreację wizerunku 
o b e c n e j  władzy, umiejętnie posługując się narzędziami komunikacyjnymi. 
Kody władzy oraz kody mediów powinny być identyczne, powiadają autorzy 
i nie brzmi to najlepiej.

Przykład takiego umiejętnego posługiwania się jest charakterystyczny. Otóż 
obok milicji, złe notowania publiczne ma rosyjska armia i pewnie dlatego pod
czas pierwszej wojny czeczeńskiej prasa oraz media serwowały informacje ra
czej z pozycji przeciwnika. Dopiero utworzony później, rządowy ośrodek infor
macji, przj^rócił „właściwą” optykę. Co zresztą musiało być niełatwe, bo -  jak 
zapewnia jeden z tekstów -  prasa rosyjska (władana przez wielu właścicieli) 
dysponuje znacznie większą swobodą wypowiedzi niż amerykańska. Tak na
pisano.

Powiada się, że na użytek wewnętrzny, a jeszcze bardziej zewnętrzny, trze
ba skonstruować pozytywny portret Rosji. Łamiący światowy stereotyp, na 
który składają się niedźwiedzie, wódka, ikony i balet, a ostatnio jeszcze prze
stępczość i mafia. Żeby zaś dobry wizerunek przebił ten zły, trzeba umiejętnie 
wykorzystać całą wiedzę o funkcjonowaniu informacji (komunikacji). I ten te
mat dominuje w większości rozważań, jakkolwiek jest jeszcze wzmianka o funk
cjonowaniu informacji lokalnej oraz o internetowych (więc zwrotnych), urzędo
wych stronach www niektórych rosyjskich miast.

Ten tom, przy wszystkich swoich słabościach, brutalnie karykaturyzuje puste 
bajdurzenia o społeczeństwie informacyjnym, ujawniając (zresztą tylko częściowo) 
zjawiska, o których nikt jeszcze nie myśli. Oraz ponad wszelką wątpliwość 
dowodzi, że utożsamianie informacji z c a ł ą komunikacją jest absurdalne.

HIPERTEKST

Głównym narzędziem semiotycznym komunikacji elektronicznej staje się 
hipertekst. Trudno o kompetentniejszą refleksję na ten temat niż ta, którą 
zawarł G. P. Landów w znakomitej książce Hypertext Trzecie, przeredagowa
ne i uzupełnione wydanie tej książki postaram się omówić w następnym nu
merze PB. Tymczasem natomiast chcę zasygnalizować znakomitą [*****  
książkę na podobny temat [4], czworga autorów [Qualitative research... 
(2005)], odnoszącą się wprawdzie do etnografii, ale traktującą przede wszyst
kim o hipertekście jako o języku oraz narzędziu porozumienia, także nauko
wego.

Tak jak i Landów, autorzy nie wprowadzają rozróżnień pomiędzy hipertek
stem a hipermediami, orzekając, że jest to wielosemiotyczna (multijęzyko- 
wa) forma przekazu z systemem linków, a więc możliwych połączeń wewnętrz
nych oraz zewnętrznych i wymagająca interaktywności. Zwłaszcza za sprawą 
linków i semiotycznej wielości, nadaje się do wspierania edukacji (nie wszyscy 
tak myślą) i coraz częściej: nauki. Nie tylko etnografii. Przj^ołany jest w tek
ście przykład filozofii, gdzie hipertekstowy układ treściowy w kształcie pira
midy, zawiera wewnętrzne linki -  odniesienia od wyższych do niższych pozio
mów (struktur) treściowych.

W  tekście jest też mowa o przekazach fikcjonalnych, u nas nazywanych 
Liternetem. Otóż sieciowe utwory literackie, uwolnione od fabularnej sekwen- 
cyjności, realizują się w odbiorze poprzez wybór którejś z zaoferowanych ście



żek fabularnych, lub w postaci v^^szukiwania fabuł z całej „mapy” fabularnej, 
albo przez swobodne zestawienia autonomicznych segmentów treściowych. 
A już inna sprawa, że wiele tekstów w sieci -  zarówno fikcjonalnych, jak też 
informacyjnych -  zupełnie nie uwzględnia językowych i stylistycznych cech 
hipertekstu, lecz konstytuuje się tak, jak w druku, tyle że do czytania na mo
nitorze.

Autorzy próbują zmierzyć się z mitem hipertekstowej nielinearności, która 
oczywiście jest, ale nie tak kategoryczna, jak wielu uważa. Jeśli bowiem 
w odbiorze następuje wybór jakiejś ścieżki treściowej, to wszak od tego mo
mentu tworzy się przecież sekwencja, następstwo -  inaczej nie byłoby żadnego 
sensu. Z drugiej strony: przecież tekst pisemny też można odbierać nie w jed
nej sekwencji, „przeskakując” np. do przypisów, lub wybierając hasła w słow
niku bądź w encyklopedii. Układ sekwencyjny ma książka, rozdział, strona, 
ale treść w nich zapisana -  nie.

Istotne napięcia w funkcjonowaniu przekazów hipertekstowych wynikają 
ze sprzeczności pomiędzy swobodą odbioru, a koniecznością doprowadzenia 
do intencjonalnych konkluzji nadawczych, bo inaczej nie byłoby komunikacji. 
No więc jednak jakieś sugestie nadawcze być muszą, natomiast trzeba zacho
wać balans pomiędzy nimi a odbiorczą swobodą w przyjęciu. Od siebie zaś 
dodam, że to jest ewidentny dowód, że hipertekst nie nadaje się do transmisji 
dłuższych, w pełni jednoznacznych sekwencji treściowych.

W  tekście pisemnym argumentacja lub przekaz treści następuje kolejno, 
krok po kroku. W  hipertekście natomiast -  gniazdowo, sieciowo, poprzez „te
matyczne drzewo”. Autor, nadawca, pełni rolę raczej przewodnika, aniżeli au
tokratycznego mentora. To znaczy, że jest/musi być nowy sposób kreacji sen
su.

Wśród tych bardzo ciekawych refleksji nie zauważyłem jednak nawiązania 
do multisemiotycznego charakteru hipertekstu. Jest złożony (z pisma, obra
zów, animacji, dźwięków); zgoda -  ale jak? Czy tak jak język kina bądź telewi
zji, więc synkretycznie, raz-na-zawsze, nieodwracalnie? Otóż nie! Poszczegól
ne ścieżki językowe mogą wszak być eliminowane, zawieszane, a treść jest 
nadal transmitowana. To jest zatem złożenie inne (niż synkretyczne), miano
wicie h o m o l o g i c z n e .  Ale takiej opinii tam nie ma.

INFORMACYJNE PRZYSPOSOBIENIE STUDENTÓW

Książkę, omawiającą informacyjno-biblioteczne przysposobienie studen
tów [5], sygnuje jedna osoba [Teresa Y. Neely (2006)], jednak jako autorka 
główna, a nie wyłączna. Autorów bądź współautorów poszczególnych rozdzia
łów jest bowiem nieco więcej. Całość jest niesłychanie rzetelna, solidnie opra
cowana [***], ale tak dalece drobiazgowa, obfitująca w detale i definicje 
nieomal wszystkiego, że nudna jak flaki z olejem.

Amerykańskie stowarzyszenie bibliotek akademickich (ACRL) opracowa
ło i ogłosiło w 2000 r. standardy, określające konieczne umiejętności studenc
kie w zakresie korzystania z zasobów informacyjnych, nie tylko elektronicz
nych -  do wdrożenia w trybie przysposobienia biblioteczno-informacyjnego. 
Następnie zaś te standardy zostały włączone w rejestr składników, według 
których dokonuje się akredytacja uczelni.

Standardy określają następujące, obligatoryjne umiejętności: określenie 
istoty oraz zakresu poszukiwanych informacji -  krytycznego przyjęcia i przy
swojenia -  efektywnego wykorzystania -  dopasowania do potrzeb -  użytkowa
nia zgodnie z normami prawa i etyki. W  książce wszystkie te standardy są 
drobiazgowo analizowane i charakteryzowane, następnie opisuje się szczegó
łowo sposoby opanowania poszczególnych umiejętności. Tak drobiazgowo, że 
można z podręcznikiem w ręku realizować kolejne fazy oraz warianty przyspo



sobienia. Natomiast czyta się to z trudem i jeszcze trudniej przychodzi mi zre
ferować treść. Dlatego ograniczę się tylko do konkluzji ogólnych.

Charakterystyka okoliczności jest taka jak wszędzie. Studenci nie radzą 
sobie z wyszukiwaniem danych i oczywiście z posługiwaniem się nimi: przygo
towanie szkolne jest niewystarczające. Szczególnie kiepsko jest odbierana in
formacja wyspecjalizowana, dziedzinowa, a więc ta, która służy pisaniu roz
praw. Z tej właśnie opinii bierze się potrzeba wdrożenia przysposobienia, na 
różnych poziomach -  wstępnym i specjalistycznym -  dla opanowania umiejęt
ności, wyspecyfikowanych w standardach. Żeby zaś to zrobić skutecznie, po
trzebne są pierwej badania: analizy tych umiejętności w konkretnych zbioro- 
wościach studenckich.

Sygnalizowane formy przysposobienia też nie odbiegają od ogólnie zna
nych. Sugeruje się realizację ogólnego przysposobienia wstępnego w grupach, 
już to w bibliotece, bądź w instytutach, zaawansowanego natomiast -  już indy
widualnie, w bibliotece. Formą alternatywną są kursy, zaliczane według punk
tacji (jak ECTS). Swego rodzaju dodatek (zalecany!) stanowią zaś wymiany 
opinii z ekspertami i we własnym, studenckim gronie. Neely jest zdania, że 
nie da się tego przysposobienia zrealizować porządnie bez współpracy biblio
tek z instytutami i przyznaje, że z tą współpracą (znowu: jak wszędzie) bywa 
rozmaicie.

Dla biblioteki jest to trudne przedsięwzięcie organizacyjne. Dlatego inicja
cja i szeroka promocja przysposobienia na uczelni, musi być powinnością dy
rektora biblioteki. Do realizacji zaś trzeba wydzielić zespół instruktorów -  
najlepiej z działów udostępniania oraz informacji. Co z całą pewnością jest słusz
ne. A swoją drogą, miło usłyszeć, że są gdzieś w bibliotekach tak dobrze dopo
sażone kadrowo agendy usługowe, z których można przejąć pracowników, bez 
uszczerbku dla jakości usług.
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