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Komunikacja nie może już być pojmowana jako wysyłanie przekazu, który wychodzi od nadawcy, by dojść do odbiorcy. Trzeba bowiem zrozumieć, że krążenie komunikatów na nośnikach warunkujących ich treść jest przedmiotem ciągłych (re)interpretacji ze
strony użytkowników i aktywnych odbiorców-czytelników. Stereotypy, które zakładają komunikację czysto telegraficzną, pochodzące ze starych prac nad przekazywaniem informacji, nie odpowiadają aktualnemu stanowi nauki1.
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Druga połowa XX i początek XXI w. to okres ogromnych zmian technologicznych, mających duży wpływ na sposoby i formy komunikacji społecznej – w tym naukowej, jak również na rozwój działalności informacyjnej.
Rewolucja informacyjna, w której centrum obecnie jesteśmy, charakteryzująca się przede wszystkim rozwojem technologii – a zatem zwiększonych możliwości przepływu informacji, przekształca się w rewolucję informacyjno-komunikacyjną, w której zwracamy uwagę już nie tylko na
sam przekaz czy formy rozprzestrzeniania informacji, lecz także na relacje między ich nadawcami i odbiorcami oraz na kompetencje informacyjne i medialne społeczeństwa.
Zachodzące zmiany odnoszą się jednak także do innych aspektów:
sięgają samych podstaw ludzkiej egzystencji. O ile w poprzednich epokach komunikacja i wymiana informacji były czymś wtórnym wobec ludzkiego życia – wobec myślenia i działania, wartości i edukacji, fundamentów kultury i moralności – dzisiaj wkraczają we wszystkie jego wymiary.
Stają się wartością samą w sobie. Dlatego coraz częściej nie mówi się już
o człowieku wyposażonym w wysoką komunikacyjną sprawność, lecz
przede wszystkim o konieczności posiadania przez niego komunikacyjnej świadomości tego, że bez uzdrowienia społecznej komunikacji trudno sobie wyobrazić korzystny bieg dziejów. Z tego powodu refleksja teoretyczna na ten temat oraz badania związane z analizą zjawisk społecznych
w świecie nowych mediów, komunikacji i informacji stają się przedmiotem dociekań wielu dyscyplin naukowych, a przede wszystkim socjologii,
1

B. Ollivier, Nauki o komunikacji, tł. I. Piechnik, Warszawa 2010, s. 368.
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psychologii, kognitywistyki, filozofii, biblio- i informatologii, informatyki, nauki o zarządzaniu, językoznawstwa i wielu innych.
Prezentowana publikacja jest rezultatem rozważań nad współczesnymi obliczami komunikacji i informacji prowadzonych przez specjalistów –
naukowców i praktyków wielu dziedzin. Jej głównym celem jest prezentacja różnorodnych poglądów na temat człowieka i jego roli w świecie
współczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz relacji
komunikacyjnych. W niniejszej książce zamieściliśmy 33 artykuły przedstawiające kwestie komunikacji i informacji z różnych perspektyw badawczych. Dla ułatwienia lektury zgromadzony materiał uporządkowaliśmy
w sześciu grupach tematycznych.
Część pierwsza przedstawia koncepcje i aspekty badań komunikacji
w perspektywie kognitywistyki oraz filozofii. Czytelnik znajdzie tu teksty dowodzące, że głównym determinantem procesu komunikacji są komórki mózgowe, a każda informacja, która dociera do mózgu, podobnie
jak każda jego aktywacja w postaci emocji lub myśli, prowadzi do subtelnych zmian struktury połączeń neuronowych. Zmiany te wywołują
z kolei różne reakcje organizmu i skojarzenia pozwalające na interpretację informacji czy stanów mentalnych. By można było mówić o efektywnej komunikacji, konieczne jest jednak zarówno dostosowanie przekazu
do podstawowych kryteriów wymaganych przez układ sensoryczny człowieka, jak również poprawne przygotowanie komunikatu, nie tylko pod
względem merytorycznym, ale także z zachowaniem wysokich kryteriów
estetycznych.
Druga grupa artykułów dotyczy problemów języka mediów w kontekście oddziaływania na odbiorcę, a także jego estetyki i semiotyki. Autorzy poszczególnych artykułów zwracają uwagę na zmiany zachodzące
w przekazach generowanych i transmitowanych w przestrzeni Internetu,
z których wiele stanowi przykład użycia swoistego rodzaju języka mającego określone zasoby „leksykalne”, reguły „gramatyczne”, a nawet własny zestaw „gatunków mowy”. Powszechne stosowanie takich zabiegów,
jak: metaforyzacja, metonimizacja tradycyjnych nazw przedmiotów i zjawisk, zmiana zakresu tradycyjnych nazw czy ich specjalizacja, prowadzi
do zacierania granic między funkcją poznawczą, estetyczną czy perswazyjną przekazów. Zmusza także do redefinicji ontyczności tekstu i dyskursu oraz uniemożliwia postrzeganie tekstów elektronicznych w oderwaniu od ich materialnych nośników.
Część trzecia obejmuje zagadnienia ukazujące współczesne oblicza
kultury kształtowanej pod wpływem nowych technologii – folkloru internetowego, teatrów, muzeów, Kościołów i cmentarzy w środowisku no-
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wych mediów. Prezentowane teksty skupiają się wokół odpowiedzi na
pytanie, czy i w jakim stopniu szeroko rozumiane instytucje kultury wykorzystują nowoczesne media, by za ich pośrednictwem docierać do swoich odbiorców i budować z nimi nowy rodzaj więzi, a jednocześnie nie
zniechęcać do tradycyjnego uczestnictwa w kulturze.
Czwarta i piąta grupa artykułów to rezultat badań i dyskusji prowadzonych głównie przez informatologów i bibliotekoznawców. W części
czwartej zawarto materiał dotyczący sieciowych systemów informacyjnych – ukazujący je w aspekcie rozwoju sposobów prezentacji zawartych
w nich treści, narzędzi wyszukiwawczych i implementacji systemów oraz
jakości zasobów internetowych. Z kolei w grupie piątej zebrano rozważania dotyczące użytkowników informacji: kształtowania ich postaw, przełamywania ograniczeń w dostępie do informacji i mediów, także w środowisku osób chorych i z niepełnosprawnościami, zagadnienia promocji
bibliotek i czytelnictwa oraz kształtowania kompetencji informacyjnych
i medialnych społeczeństwa.
Ostatnia – szósta część – prezentuje zagadnienia komunikacji wewnętrznej w organizacjach, szczególnie w aspektach dzielenia się wiedzą,
kształtowania wizerunku firmy i identyfikacji sytuacji kryzysowych. Autorzy dowodzą tu m.in., że konflikty w obszarze sposobów myślenia są
źródłem wytracania energii organizacji, atomizacji zespołu i niższej efektywności. Starają się dokonać także analizy pozytywnych zjawisk wpływających na rozwój przedsiębiorstw i instytucji społecznych oraz wskazać
czynniki, które korzystanie oddziałują na efektywność pracy zespołowej
oraz poprawę komunikacji interpersonalnej na linii przełożony – podwładny, pracownik – klient zewnętrzny, pracownik – pracownik.
Dziękując wszystkim Autorom za udział w powstaniu niniejszej książki, mamy nadzieję, że będzie ona początkiem wymiany poglądów na temat
współczesnych społecznych aspektów komunikacji i informacji w szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie.
Ewa Głowacka
Małgorzata Kowalska
Przemysław Krysiński

