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Niepostrzeżenie lnternet stal się głów'
nym meclium informacyjnym. To, co mialo
być ',zabawl<ą i pomocą'' naukowców, a
potem medium młodzieżow;lm, urosło
clo rangi najwaznie|szego Źróclła wszelkiej
wiecl4y o świecie. Może nie clla najstar-
szego pol<olenia, moze nie clla wąskiego
grona specjalistów, czerpiących informa-
cje z publikacji naukor,r4lch (choć nawet
te umieszczane są w sieci), ale na pewno
staĄlsĘczny odbiorca mediów najczęściej
clziś sięga po wiaclomości z portali interne-
tot4ych i już nikt' nawet najpowazniejsze
ltuly prasowe i wiell<ie wyclawnictwa
nie mogą pozwo|ić sobie na ignorowanie
przestrzeni światowej sieci.

Stainla Augtasza...?
W lnternecie stapia|ą się bowiem w

jedno wszystkie klasyczne media, a co
za Ązm idzie' również wszelkie formy ich
prezentacji' Można po $m wstępie uznać,
że lnternet to w gruncie rzecry nic innego
|ak Ązll<o kolejny nowy kanał clystrybucji
informacji, ale sprawa nie wyclaje się tak
ocąĄVista.

Po pierwsze, z racji obecnego w sieci
ogromnego pluralizmu i niespoĄzkanej w
,,realu'' wolności rnrypowieclzi, Internet pe-
len jest nie llko wartościowych treści, ale
także,,bruclów'', przeinaczeń' pomówień,
wulgaryzmów i po prostu l<łamstw. Po clru-
gie - pogoń za aktualnością powoduje, że
coraz więce.i informacji obecnych w sieci
jest kopiowanych - ws4yscy ocl wszyst-
kich wzajemnie ściągają, bez rzetelnego

sprawdzenia prawclziwości przedstawia-
nych treści, co powoclu|e, że w necie fak$l
często mieszają się z fikcją. To naprawclę
wielkie wyzwanie clla wyclawców chcą-
cych zachować rzetelność warsztatową i

jednocześnie sprostać wyzwaniom nowo-
czesnego meclium.

Mozna z cluĄm prawclopoc1obień'
stwem założyĆ' iż obecna sytuacja
zmierza ku stopniowemu wyłonieniu
się z megaogromnego gąszczu portali
informacyjnych węższego grona tych
najbarclziej wiarygoclnych, aktualnych i

naiczęściej oclwieclzanych przez inter-
nautów' Widoczne jest to juz choćby na
polskich stronach, gclzie interneto\^4tl,,toń''

ruszeniu'', cąlli pomysłowości i al<Ąłvno-
ści tzw. zwyl<łych użytkowników sieci'

Tak c4y inaczei, sieć okazała się zna-
l<omitą platformą komunikacji, a nowe
meclium - Internet - raclyl<alnie zmienilo
możliwości clziennikarstwa. Tym, co je
zclecyclowanie oclróżnia ocl l<lasycznych
mecliów, jak choćby gazety' to czas real<cji
na zaistniale wyclarzenia oraz prakĄicznie
nieograniczona pojemność możl iwych clo
zamieszczenia informacji. Poza $rm jest
to forum, l<tóre w zasadzie jest całkowi'
cie powierzone autorom zewnętrznym,
którzy są jeclnocześnie użytl<ownikami

-,,oclbiorcami" sieci.
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sieó łządza.ll
został poclzielony przez kilku glównych
dostawców informacji - reszta portali
stanowi llko margines statystyl(i.

Welcy gracze
I nowl dzlennikarze

Wictać przy tej ol<az1i' że również w ln'
ternecie rządzą wiel|<ie przedsiębiorstwa
meclialne, które firmują najwa.zniejsze
witryny informacyjne - albo otwarcie, jak
choćby gazeta.pl lub poprzez uclział finan-
sowy i zarządzający w portalu o nazwie
niekojarącej się z ol<reślonym koncernem
wydawniczym. Proces pewnego rodzaju
,,porząclkowania'' portali informacy.inych w
sieci oznacza także l<oniec clługiego etapu
eksperymentów z clziennikarstwem onłine
i |ego profesjonalizację. Nie przeszkaclza
to ocąrwiście utrzymyłvaniu się wielkiej
popularności takich l<anałów informacyj'
no'społecznościowych jal< Facebool< czy
YouTube, opiera|ących się na ''pospolitym

Dlatego redakcje portali informacyj-
nych są w zasadzie szkieletowe. Etatowi
reclaktorzy, których jest zwykle zaleclwie
kilku, poza tworzeniem ,,szkieletu" ga-
zety, czyli umieszczaniem newsów po'
choclzących z agenc.ii prasowych i prasy
regionalnej, zajmują się przecle wsąystl<im
ad'justacją materiałów oraz komunikacją z
autorami zewnętrznymi'

Światowa sieć wvwv' otwiera przed
wspólczesnymi c1ziennikarzami wprost
nieograniczone możliwości researchu
Ż4 godziny na dobę, dzięki dostępowi
clo internetowych zasobów clanych,
archiwów i źrócleł z całego świata. Jecl-
nocześnie dostęp tal<i posiadają nie Ąllko
oni, wylączność w świecie internetowym
właŚciwie nie istnieje, dlatego c4ynnikiem
decycluiącym o powodzeniu portalu infor'
macy'jnego staje się jego aktualność - kto
pierwszy ten... wygrywa.
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BibliÓteld od zawsze były Źrócllem wieclzy i wsparciem clla

eclul<acji, zarówno formalnei, jał< i pozaformalnej. Dziś bibliotel<i
nabieraią jeszcze większego znaczenia, poniewaz rozwój gospo-
darc4y, ekonomiczny i c;rwilizacyjny zmusza społeczeństwa do
uczenia się przez całe \cie. Ten sam rozwój powocluje również
zmianę form, metocl i narzęclzi stosowanych w bibliotece XXl
wieku, ale także oczekiwań uąytkownilów. Nowoczesna biblio'
teka ma W akb/Wny sposób zaspokajać potrzebę wieclzy. Nie
powinna być źróclłem $lko informacji naul<owej - ale również
biznesowej, obywatelskiej, publicznej czy ctotycącej Ącia
codziennego. oclpowieclzią na takie zapotrzebowanie jest
bibliotel<a cyfrowa - wirtualne centrum informacji.

W ramach projel<tu: ,,Rozbudowa infrastruktury informa-
lcznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środo-
wisl<owych" (inZin)' który współfinansowany iest ze śroclków
Programu operacy.jnego Innowacyjna Gospodarka, w lnsĄltucie
El<oiogii Terenów Uprzemysłowionych powstała Bibliotel<a Cy'
frowa. Oferuje ona pracownikom naukowym insltutu clostęp
clo cyflowo przetworzonych zasobów bibliotecznych IETU, które
obejmują glównie naul<i przyroclnicze i techniczne oraz prace
badawcze.

Po4ycje bibliotel<i obe.imują m.in. takie ctyscypliny naukowe
jaI<: biotechnologia, ekotoksyl<ologia, inĄnieria rolnicza, naul<i

o zarząc{zaniu' polityka regionalna, prawo, zdrowie publicz_
ne, ekologia, ochrona śroclowiska i są clostępne w formie

plil<ów PDF. Daje
to możliwość m.in.
wyszukiwania fraz
tel<stowych, latwego
clostępu clo księgo-
zbiorów, a przecle
ws4ystkim możliwość
korzystania z zaso-
bów w dowolnym i

właściwym miejscu
oraz czasie. W przy-
szlości w bibliotece
udostępniane bęctą
tal<że mapy, zclięcia'
multimeclia oraz ma-
terialy edukacyjne.
leclną z pierwszych

Zićlona Liga. @X
Biblioteka Cy-

frowa IETU dostępna jest w Internecie pocl aclresem: http;//
bc.ietu.katowice.pl. Zapraszamy także clo oclwieclzenia strony
projel<tu: www.in2in.pl. (RED)


