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Plan prezentacjiPlan prezentacji

•• Badania zachowaBadania zachowańń informacyjnych uinformacyjnych uŜŜytkownikytkownikóów w nauce w w nauce 
o informacji i bibliotekoznawstwie o informacji i bibliotekoznawstwie –– slajd 3slajd 3

•• Koncepcja Koncepcja SenseSense--MakingMaking w badaniach uw badaniach uŜŜytkownikytkownikóów w 
informacji i bibliotek informacji i bibliotek –– slajd 5slajd 5

•• Podstawowe zaPodstawowe załłooŜŜenia filozoficzne podejenia filozoficzne podejśścia cia SenseSense--
MakingMaking oraz ich konsekwencje dla pojoraz ich konsekwencje dla pojęćęć z zakresu inib z zakresu inib 
(informacja, zachowania informacyjne) (informacja, zachowania informacyjne) –– slajd 7slajd 7

•• NajwaNajwaŜŜniejsze postulaty metodologiczne niejsze postulaty metodologiczne SenseSense--MakingMaking
dotyczdotycząące badace badańń ludzi w ogludzi w ogóóle oraz zachowale oraz zachowańń
informacyjnych uinformacyjnych uŜŜytkownikytkownikóów bibliotek w szczegw bibliotek w szczegóólnolnośści ci ––
slajd 15slajd 15

•• Wykorzystane opracowania Wykorzystane opracowania –– slajd 23slajd 23
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Badania zachowaBadania zachowańń
informacyjnych uinformacyjnych uŜŜytkownikytkownikóów w 
w nauce o informacji w nauce o informacji 
i bibliotekoznawstwiei bibliotekoznawstwie
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Konteksty teoretyczne i praktyczneKonteksty teoretyczne i praktyczne

•• Badania uBadania uŜŜytkownikytkownikóów w –– dwa paradygmaty: dwa paradygmaty: 
–– (1) zorientowany na systemy (1) zorientowany na systemy 
–– (2) koncentruj(2) koncentrująący sicy sięę na una uŜŜytkownikuytkowniku

•• Od kilkunastu lat Od kilkunastu lat –– tendencje tendencje 
„„humanizacyjnehumanizacyjne”” w badaniach w badaniach 

•• Rozpoznanie wzorcRozpoznanie wzorcóów i uwarunkowaw i uwarunkowańń
zachowazachowańń informacyjnych uinformacyjnych uŜŜytkownikytkownikóów w →→
podstawa dla doskonalenia i rozwoju uspodstawa dla doskonalenia i rozwoju usłług ug 
oferowanych przez bibliotekoferowanych przez bibliotekęę
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Koncepcja Koncepcja SenseSense--MakingMaking
w badaniach uw badaniach uŜŜytkownikytkownikóów w 
informacji i bibliotekinformacji i bibliotek
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SenseSense--MakingMaking = koncepcja, metoda, = koncepcja, metoda, 
paradygmat, podejparadygmat, podejśście, ujcie, ujęęcie ..cie ..

•• Pierwotnie sformuPierwotnie sformułłowana w latach 70. i 80. XX wieku przez owana w latach 70. i 80. XX wieku przez 
BrendBrendęę DervinDervin, a nast, a nastęępnie modyfikowana i wsppnie modyfikowana i wspóółłtworzona tworzona 
rróówniewnieŜŜ przez innych uczonych, rozwijana po dzieprzez innych uczonych, rozwijana po dzieńń
dzisiejszydzisiejszy

•• NaleNaleŜŜy do paradygmatu y do paradygmatu „„humanistycznegohumanistycznego”” ((humanhuman--
orientedoriented, , useruser--orientedoriented))

•• Funkcjonuje na trzech poziomach abstrakcji, jest: Funkcjonuje na trzech poziomach abstrakcji, jest: 
–– metateorimetateoriąą, systemem za, systemem załłooŜŜeeńń ontologicznych i epistemologicznych ontologicznych i epistemologicznych 

dotyczdotycząących rzeczywistocych rzeczywistośści w ogci w ogóóle oraz natury ludzkiej; le oraz natury ludzkiej; 
–– metodologimetodologiąą, obejmuj, obejmująąccąą wynikajwynikająące z metateorii postulaty co i jak ce z metateorii postulaty co i jak 

nalenaleŜŜy baday badaćć, w jaki spos, w jaki sposóób obserwowab obserwowaćć rzeczywistorzeczywistośćść, gromadzi, gromadzićć, , 
analizowaanalizowaćć i interpretowai interpretowaćć dane, budowadane, budowaćć teoriteorięę; ; 

–– oraz opartoraz opartąą na metateorii i metodologii na metateorii i metodologii metodmetodąą, opisem konkretnych , opisem konkretnych 
technik i narztechnik i narzęędzi badawczych.dzi badawczych.
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Podstawowe zaPodstawowe załłooŜŜenia filozoficzne enia filozoficzne 
podejpodejśścia cia SenseSense--Making Making 
oraz ich konsekwencje dla pojoraz ich konsekwencje dla pojęćęć
z zakresu inib (informacja, z zakresu inib (informacja, 
zachowania informacyjne) zachowania informacyjne) 
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RzeczywistoRzeczywistośćść

•• czczęśęściowo uporzciowo uporząądkowana, czdkowana, częśęściowo ciowo 
chaotyczna chaotyczna 

•• ustawicznie ewoluuje, zmienia siustawicznie ewoluuje, zmienia sięę
•• jest niecijest nieciąąggłła, pea, pełłna na luk/szczelin (luk/szczelin (gapgap))
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CzCzłłowiek owiek 

•• kompleks kompleks „„ciaciałłoo--umysumysłł--serceserce--duch w czasieduch w czasie--
przestrzeni, przesuwajprzestrzeni, przesuwająący sicy sięę od przeszod przeszłłoośści, ci, 
poprzez terapoprzez teraźźniejszoniejszośćść, ku przysz, ku przyszłłoośści, ci, 
zakotwiczony w materialnych warunkachzakotwiczony w materialnych warunkach””

•• z jednej strony okrez jednej strony okreśślony i ograniczony przez lony i ograniczony przez 
okolicznookolicznośści i dziaci i działłajająące na niego sice na niego siłły, z drugiej y, z drugiej ––
zdolny do przekraczania zewnzdolny do przekraczania zewnęętrznych i trznych i 
wewnwewnęętrznych uwarunkowatrznych uwarunkowańń
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Ludzkie Ludzkie ŜŜycieycie
•• GapGap--bridgingbridging = konstruowanie racjonalnych i/lub = konstruowanie racjonalnych i/lub 

emocjonalnych emocjonalnych „„mostmostóóww”” nad szczelinami, unad szczelinami, uśświadomione wiadomione 
lub intuicyjne lub intuicyjne „„przekraczanie lukprzekraczanie luk”” w nieciw nieciąąggłłej i ej i 
dynamicznej rzeczywistodynamicznej rzeczywistośści. Odbywa sici. Odbywa sięę to poprzez to poprzez 
jednostkowe i spojednostkowe i społłeczne: eczne: 
–– sensesense--makingmaking oraz oraz sensesense--unmakingunmaking, czyli czynienie , czyli czynienie śświata wiata 

zrozumiazrozumiałłym, nadawanie i ym, nadawanie i „„odbieranieodbieranie”” mu sensu, mu sensu, 
interpretowanie i reinterpretowanie i re--interpretowanie rzeczywistointerpretowanie rzeczywistośści ci 

–– tworzenie opowietworzenie opowieśści, narracji ci, narracji –– verbingverbing

•• W obliczu wszechobecnej i nieustannej zmiany, ludzie sW obliczu wszechobecnej i nieustannej zmiany, ludzie sąą
zmuszeni do zmuszeni do ciciąąggłłegoego rewidowania posiadanego obrazu rewidowania posiadanego obrazu 
śświata i tworzenia wciwiata i tworzenia wciąŜąŜ na nowo, na swna nowo, na swóój uj uŜŜytek, ytek, 
porzporząądku w chaosiedku w chaosie
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Informacja Informacja 

•• NieNie jest absolutnym, niezmiennym czy obiektywnie jest absolutnym, niezmiennym czy obiektywnie 
istniejistniejąącym bytem, cym bytem, „„rzeczrzecząą””, kt, któórrąą momoŜŜna na 
przekazywaprzekazywaćć ((information transferinformation transfer). ). 

•• Nie jest teNie jest teŜŜ bezwzglbezwzglęędnie prawdziwa lub fadnie prawdziwa lub fałłszywa, szywa, 
stanowi bowiem odzwierciedlenie rzeczywistostanowi bowiem odzwierciedlenie rzeczywistośści, ci, 
lecz tylko w opinii ekspertlecz tylko w opinii ekspertóów z danej dziedziny i w w z danej dziedziny i w 
danym czasie, czyli jest danym czasie, czyli jest jednjednąą z wielu moz wielu moŜŜliwych liwych 
„„opowieopowieśścici”” o o śświecie wiecie ((verbingverbing). ). 

•• Z punktu widzenia odbiorcy, a ten jest Z punktu widzenia odbiorcy, a ten jest 
najwanajwaŜŜniejszy, niejszy, stanowi subiektywnstanowi subiektywnąą konstrukcjkonstrukcjęę, , 
tzn. cokolwiek tzn. cokolwiek „„poinformujepoinformuje”” uuŜŜytkownika jest ytkownika jest 
informacjinformacjąą. . 
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Zachowania informacyjne Zachowania informacyjne 
•• Zachowania informacyjne sZachowania informacyjne sąą jednjednąą ze strategii ze strategii sensesense--makingmaking. . 

–– Tworzenie sensu, interpretacja rzeczywistoTworzenie sensu, interpretacja rzeczywistośści odbywa sici odbywa sięę na wiele na wiele 
sposobsposobóów, nie tylko poprzez intelektualne poznanie fragmentu w, nie tylko poprzez intelektualne poznanie fragmentu 
śświata. wiata. „„Czynnikami sprawczymiCzynnikami sprawczymi”” rróównie dobrze mogwnie dobrze mogąą bybyćć odczucia, odczucia, 
ciaciałło, zewno, zewnęętrzne uwarunkowania a nawet przypadek i kaprys. trzne uwarunkowania a nawet przypadek i kaprys. 

•• Efekty poszukiwania i wykorzystania informacji Efekty poszukiwania i wykorzystania informacji nie musznie musząą bybyćć
popoŜŜyteczneyteczne, co cz, co częęsto milczsto milcząąco i bezrefleksyjnie zakco i bezrefleksyjnie zakłłada siada sięę w w 
teorii i praktyce inib, czasami mogteorii i praktyce inib, czasami mogąą bybyćć nieprzydatne lub wrnieprzydatne lub wręęcz cz 
szkodliwe.szkodliwe.

•• Nie naleNie naleŜŜy zatem, tak w badaniach jak i w dziay zatem, tak w badaniach jak i w działłalnoalnośści ci 
bibliotekarskiej:bibliotekarskiej:
–– umiejscawiaumiejscawiaćć zachowazachowańń informacyjnych wyinformacyjnych wyłąłącznie w sferze cznie w sferze 

kognitywnej, kognitywnej, 
–– oczekiwaoczekiwaćć, , ŜŜe zawsze be zawsze bęęddąą racjonalne, zaplanowane, celowe i racjonalne, zaplanowane, celowe i 

linearne, tj. sekwencyjne, z okrelinearne, tj. sekwencyjne, z okreśślonymi kolejnymi etapami lonymi kolejnymi etapami 
postpostęępowania. powania. 
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Repertuar moRepertuar moŜŜliwych zachowaliwych zachowańń
informacyjnych obejmuje:informacyjnych obejmuje:

•• nie tylko ognie tylko ogóólnie rozumiane poszukiwanie, przekazywanie i lnie rozumiane poszukiwanie, przekazywanie i 
wykorzystanie informacji (wykorzystanie informacji (information seeking, transfer and information seeking, transfer and 
useuse), lecz r), lecz róówniewnieŜŜ w szczegw szczegóólnolnośści: ci: 
–– w kontekw kontekśście napotykania/pozyskiwania informacjicie napotykania/pozyskiwania informacji ((information information 

encounteringencountering) ) 
•• aktywne, celowe pozyskiwanie informacji; aktywne, celowe pozyskiwanie informacji; 
•• intuicyjne/odruchowe lub rutynowe gromadzenie informacji; intuicyjne/odruchowe lub rutynowe gromadzenie informacji; 
•• przypadkowe zbieranie informacji w czasie innych dziaprzypadkowe zbieranie informacji w czasie innych działłaańń; ; 

–– w kontekw kontekśście reagowania na informacjcie reagowania na informacjęę ((responding to informationresponding to information) ) 
•• poszukiwanie kolejnych informacji; poszukiwanie kolejnych informacji; 
•• dzielenie sidzielenie sięę informacjinformacjąą, rozpowszechnianie, tworzenie dokument, rozpowszechnianie, tworzenie dokumentóów, w, 

przekazywanie informacji innym; przekazywanie informacji innym; 
•• unikanie lub ignorowanie informacji; unikanie lub ignorowanie informacji; 
•• niezgodniezgodęę albo niewiaralbo niewiaręę w informacjw informacjęę; ; 
•• ukrywanie lub niszczenie informacji. ukrywanie lub niszczenie informacji. 
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Zachowania informacyjne: Zachowania informacyjne: 
wytyczne dla badawytyczne dla badańń i dziai działłalnoalnośści ci 

•• W badaniach zachowaW badaniach zachowańń informacyjnych informacyjnych nie powinno sinie powinno sięę
ograniczaograniczaćć wywyłąłącznie do jednego ich typucznie do jednego ich typu, czyli najcz, czyli najczęśęściej ciej 
dzisiaj dzisiaj –– osadzonego w sytuacji problemowej, osadzonego w sytuacji problemowej, 
inspirowanego przez potrzeby celowego poszukiwania inspirowanego przez potrzeby celowego poszukiwania 
informacji, bo w efekcie otrzymamy jednostronny lub wrinformacji, bo w efekcie otrzymamy jednostronny lub wręęcz cz 
zafazafałłszowany ich obraz. szowany ich obraz. 

•• Dyskusyjne jest rDyskusyjne jest róówniewnieŜŜ wartowartośściowanie zachowaciowanie zachowańń
informacyjnychinformacyjnych, skoro wszystkie spe, skoro wszystkie spełłniajniająą lub moglub mogąą
spespełłnianiaćć swoje zadanie, tj. powodowaswoje zadanie, tj. powodowaćć, i, iŜŜ śświat staje siwiat staje sięę na na 
powrpowróót zrozumiat zrozumiałły dla czy dla człłowieka/uowieka/uŜŜytkownika. ytkownika. 
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NajwaNajwaŜŜniejsze postulaty niejsze postulaty 
metodologiczne metodologiczne SenseSense--MakingMaking
dotyczdotycząące badace badańń ludzi w ogludzi w ogóóle le 
oraz zachowaoraz zachowańń informacyjnych informacyjnych 
uuŜŜytkownikytkownikóów bibliotek w bibliotek 
w szczegw szczegóólnolnośścici
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1. Nale1. NaleŜŜy unikay unikaćć mocnych mocnych zazałłooŜŜeeńń a a 
prioripriori, zw, zwłłaszcza dotyczaszcza dotycząących faktcych faktóów, w, 
regularnoregularnośści, trwaci, trwałłych struktur, ych struktur, 
zwizwiąązkzkóów przyczynowow przyczynowo--skutkowychskutkowych

•• Na przykNa przykłład: ad: 
–– Nie naleNie naleŜŜy z gy z góóry decydowary decydowaćć jakie czynniki jakie czynniki 

ssąą istotne w kontekistotne w kontekśście zachowacie zachowańń
informacyjnych, tzn. informacyjnych, tzn. –– w tradycyjnej w tradycyjnej 
terminologii terminologii –– stanowistanowiąą zmienne niezalezmienne niezaleŜŜne i ne i 
zalezaleŜŜne, a nastne, a nastęępnie pnie „„jedyniejedynie”” potwierdzapotwierdzaćć
lub obalalub obalaćć istnienie relacji miistnienie relacji mięędzy nimi. dzy nimi. 
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Dlaczego? PoniewaDlaczego? PoniewaŜŜ::

•• pojawia sipojawia sięę „„niebezpieczeniebezpieczeńństwostwo”” tautologiitautologii, , 
samopotwierdzania sisamopotwierdzania sięę teoriiteorii

•• obraz obraz śświata posiadany przez badacza niejednokrotnie rwiata posiadany przez badacza niejednokrotnie róóŜŜni ni 
sisięę od obrazu od obrazu śświata uwiata uŜŜytkownika, jednakytkownika, jednakŜŜe obydwa e obydwa 
powstajpowstająą w wyniku prw wyniku próób b „„radzenia sobieradzenia sobie”” z lukami i z lukami i 
zrozumienia rzeczywistozrozumienia rzeczywistośści, i jako takie sci, i jako takie sąą rróównoprawnewnoprawne; ; 
ekspertem w ekspertem w śświecie uwiecie uŜŜytkownika jest przede wszystkim on ytkownika jest przede wszystkim on 
sam, nie zasam, nie zaśś badajbadająący go uczony cy go uczony 

•• aprioryczne zaaprioryczne załłooŜŜenia enia petryfikujpetryfikująą dynamiczndynamicznąą w swej w swej 
naturze rzeczywistonaturze rzeczywistośćść i zwracaji zwracająą nasznasząą uwaguwagęę ku ku 
przeszprzeszłłoośści, podczas gdy poszukiwanie i uci, podczas gdy poszukiwanie i uŜŜytkowanie ytkowanie 
informacji skierowane jest w przyszinformacji skierowane jest w przyszłłoośćść

•• fakty fakty nie istniejnie istniejąą obiektywneobiektywne, tzn. niezale, tzn. niezaleŜŜnie od podmiotu nie od podmiotu 
indywidualnego bindywidualnego bąąddźź zbiorowego zbiorowego 
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2. Nie nale2. Nie naleŜŜy y „„reifikowareifikowaćć”” rzeczywistorzeczywistośścici

•• Na przykNa przykłład: ad: 
–– ReifikacjReifikacjęę stanowi tradycyjna kategoryzacja stanowi tradycyjna kategoryzacja 

uuŜŜytkownikytkownikóów, tj. ich podziaw, tj. ich podziałł na grupy wedle na grupy wedle 
okreokreśślonych kryterilonych kryterióów (dow (dośświadczenie, wiadczenie, 
osobowoosobowośćść, p, płłeećć, rola spo, rola społłeczna, wiek, eczna, wiek, 
wyksztawykształłcenie, zawcenie, zawóód) oraz wynikajd) oraz wynikająące z niej ce z niej 
prpróóby przewidywania potrzeb i zachowaby przewidywania potrzeb i zachowańń
informacyjnych na podstawie przynaleinformacyjnych na podstawie przynaleŜŜnonośści do ci do 
pewnej kategoriipewnej kategorii
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Dlaczego? PoniewaDlaczego? PoniewaŜŜ::

•• w takim ujw takim ujęęciu uciu uŜŜytkownik biblioteki (aktor) jest ytkownik biblioteki (aktor) jest 
„„zamrozamroŜŜony w czasieony w czasie”” i i wyrwany z biewyrwany z bieŜąŜącego cego 
kontekstukontekstu, a przecie, a przecieŜŜ i czi człłowiek, i wpowiek, i wpłływajywająące na ce na 
niego okolicznoniego okolicznośści ustawicznie sici ustawicznie sięę zmieniajzmieniająą

•• ludzie ludzie nie funkcjonujnie funkcjonująą na zasadzie przyczynowona zasadzie przyczynowo--
skutkowejskutkowej, tzn. nawet poznanie, gdyby by, tzn. nawet poznanie, gdyby byłło to o to 
momoŜŜliwe liwe –– a nie jest, wszystkich ich uwarunkowaa nie jest, wszystkich ich uwarunkowańń
wewnwewnęętrznych i zewntrznych i zewnęętrznych, nie musi bytrznych, nie musi byćć
konkluzywne w odniesieniu do oczekiwanych konkluzywne w odniesieniu do oczekiwanych 
zachowazachowańń informacyjnych informacyjnych 
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3. Nale3. NaleŜŜy poszukiway poszukiwaćć powtarzalnych powtarzalnych 
wzorcwzorcóów, prawidw, prawidłłowoowośści, typci, typóów, relacji w, relacji w tym w tym 
co zmienneco zmienne, m.in. w, m.in. wśśrróód rd róóŜŜnych opowienych opowieśści ci 
((verbingsverbings) oraz strategii nadawania sensu) oraz strategii nadawania sensu

•• Owocne pod wzglOwocne pod wzglęędem metodologicznym, a takdem metodologicznym, a takŜŜe z punktu e z punktu 
widzenia implementacji wynikwidzenia implementacji wynikóów badaw badańń w projektowaniu w projektowaniu 
ususłług bibliotecznych sug bibliotecznych sąą na przykna przykłład: ad: 
–– kategoryzacja sposobkategoryzacja sposobóów, na jakie ludzie wykorzystujw, na jakie ludzie wykorzystująą informacjinformacjęę, by , by 

uczyniuczynićć śświat zrozumiawiat zrozumiałłym; ym; 
–– typologia rtypologia róóŜŜnych monych moŜŜliwych zachowaliwych zachowańń informacyjnych w oginformacyjnych w ogóóle lub w le lub w 

konkretnej plackonkretnej placóówce. wce. 

•• Przedmiotem zainteresowania jest wiPrzedmiotem zainteresowania jest więęc nie tyle uc nie tyle uŜŜytkownik ytkownik 
informacji jako taki, lecz jej poszukiwanie i wykorzystywanie, informacji jako taki, lecz jej poszukiwanie i wykorzystywanie, 
czyli czyli zachowania, procesy i poszczegzachowania, procesy i poszczegóólne lne „„praktykipraktyki””
informacyjneinformacyjne ((focusing attention on practices rather than focusing attention on practices rather than 
personspersons) ) 
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4. Operacjonalizacja za4. Operacjonalizacja załłooŜŜeeńń filozoficznych i filozoficznych i 
postulatpostulatóów metodologicznych w metodologicznych SenseSense--MakingMaking

•• Podstawowa technika badawcza = Podstawowa technika badawcza = wywiad wywiad SenseSense--MakingMaking, , 
zwany rzwany róówniewnieŜŜ the microthe micro--moment timemoment time--line interviewline interview. . 
–– Jest to rodzaj wywiadu swobodnego, otwartego i opartego na dialoJest to rodzaj wywiadu swobodnego, otwartego i opartego na dialogu gu 

pomipomięędzy rdzy róóŜŜnymi sposobami rozumienia rzeczywistonymi sposobami rozumienia rzeczywistośści/sytuacji. ci/sytuacji. 
Oczekuje siOczekuje sięę mimięędzy innymi, idzy innymi, iŜŜ respondenci zwrrespondenci zwróóccąą uwaguwagęę na na 
zagadnienia, ktzagadnienia, któóre nie byre nie byłły y „„zaplanowanezaplanowane”” przez badacza i ktprzez badacza i któóre re 
przekraczajprzekraczająą wstwstęępnie zarysowany zakres badapnie zarysowany zakres badańń. . 

–– Zestaw pytaZestaw pytańń zadawanych rozmzadawanych rozmóówcom zalewcom zaleŜŜy oczywiy oczywiśście od celu i cie od celu i 
tematu dociekatematu dociekańń, jednak, jednakŜŜe zawsze nalee zawsze naleŜŜy odniey odnieśćść sisięę do luki, czasu, do luki, czasu, 
miejsca, kontekstu, ruchu, oddziamiejsca, kontekstu, ruchu, oddziałłujująących sicych siłł oraz tego, co staoraz tego, co stałłe i co e i co 
zmienne. zmienne. 

•• Metodologia SenseMetodologia Sense--Making dopuszcza zarMaking dopuszcza zaróówno wno iloilośścioweciowe jak jak 
i i jakojakośścioweciowe opracowanie zgromadzonego materiaopracowanie zgromadzonego materiałłu u 
empirycznego. empirycznego. 
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5. Kiedy uj5. Kiedy ujęęcie cie SenseSense--MakingMaking jest jest 
szczegszczegóólnie przydatne?lnie przydatne?

•• Gdy chcemy w badaniach: Gdy chcemy w badaniach: 
–– zidentyfikowazidentyfikowaćć problemy, z ktproblemy, z któórymi borykajrymi borykająą sisięę

uuŜŜytkownicy biblioteki, ytkownicy biblioteki, zrozumiezrozumiećć jak je postrzegajjak je postrzegająą, , 
prpróóbujbująą rozwirozwiąązywazywaćć albo omijaalbo omijaćć, co im w tym , co im w tym 
przeszkadza, co pomaga itp.; przeszkadza, co pomaga itp.; 

–– odkryodkryćć, , do czego do czego „„przydaje siprzydaje sięę”” (b(bąąddźź nie) informacja nie) informacja 
wyszukana w bibliotecewyszukana w bibliotece, czy i w jaki spos, czy i w jaki sposóób jest b jest 
wykorzystywana, czy swykorzystywana, czy słłuuŜŜy rey re--interpretacji interpretacji 
rzeczywistorzeczywistośści; ci; 

–– skupiskupićć sisięę na tym, co na tym, co nierutynowe, nietypowe, nowe. nierutynowe, nietypowe, nowe. 
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Wykorzystane opracowaniaWykorzystane opracowania
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