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Bibliografia - u źródeł kumulatywnego 

wzrostu nauki (przed powstaniem peer 

review, narzędzi naukowych, 

eksperymentu, laboratorium itd.).







Cyfryzacja

• Cyfryzacja to kodowanie informacji lub 

procedur do bitów binarnych - czyli 1 i 0, 

które komputery mogą odczytywać i 

manipulować nimi.

Digitalizacja 

• Zmiany spowodowane różnymi formami 

cyfryzacji, wynikające z działania aplikacji, 

systemów i platform, a także wpływ 

cyfryzacji na działalność gospodarczą i 

społeczną.
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Digitalizacja a gospodarka 

Digitalizacja 

Nowe 

produkty

Dane 

Platformy 

Nowe procesy

Nowe modele biznesowe 

Serwityzacja

Kustomizacja

Sieci

Otwarta innowacja

Wewnętrzna organizacja

Relacje z dostawcami i klientami



Digitalizacja a gospodarka: skala, zakres, szybkość 

Skala Podstawowe produkty i procesy cyfrowe - dane i programowanie - mają 

niewielkie koszty zbliżone do zera. W połączeniu z globalnym zasięgiem 

Internetu umożliwia to firmom i platformom na zmianę skali produkcji i usług, 

szybką, mało czaso-i-pracochłonną i niezależną od miejsca.

Zakres Digitalizacja konwertuje funkcje fizycznej produkcji na bity, co pozwala na 

bezprecedensową złożoność produktów (np. smartfony) oraz rozbudowę, 

rekombinację i adaptację usług. Wspólne komponenty i produkty pochodzące z 

różnych źródeł umożliwiają osiągnięcie korzyści z zakresu, łączenia, 

przetwarzania i integracji zasobów cyfrowych.

Szybkość Technologia cyfrowa przyspiesza wszystkie procesy, umożliwiając łatwe 

przeszukiwanie, indeksowanie, wymianę, zapamiętywanie itd. 



Digitalizacja a (współ)rządzenie
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Digitalizacja a (współ)rządzenie

Narzędzia i technologie tworzenia polityki
• Narzędzia 

– wizualizacji

– eUczestnictwa

– zbierania opinii

– modelowania i symulacji

– analizy danych

– analizy sieci społecznych (SNA)

• Gry edukacyjne 

• Wizualizacja narzędzi argumentacji

• Sieci semantyczne i powiązane dane 



Digitalizacja a badania naukowe

• Otwarte:
– agenda badawcza (priorytety)

– mechanizmy finansowania

– dostęp 

– dane

– infrastruktury badawcze

– narzędzia naukowe (notatnik 
laboratoryjny, wspólne projekty, 
bibliografie, oprogramowania dla 
eksploracji tekstu)

– peer review

– licencje i prawa własności 
intelektualnej

– repozytoria naukowe

• Infrastruktura 

elektroniczna

• Nauka obywatelska

• Crowdsourcing 

• Zaangażowanie publiczne 

i nauka obywatelska 

• Transfer wiedzy



Digitalizacja a badania naukowe

.



Digitalizacja a badania naukowe (K. Kelly)

Nauka będzie tworzyć nowe 

poziomy znaczenia. 

Internet składa się z jednego 

quintilliona tranzystorów, 

biliona linków, miliona e-maili 

na sekundę. Zbliża się do 

poziomu ludzkiego mózgu i 

podwaja się co roku.



Digitalizacja a badania naukowe (K. Kelly)

• Kompilowane wyniki negatywne - negatywne wyniki są zapisywane i analizowane, a 
nie pomijane lub kasowane.

• Kombinatoryczna eksploracja - systematyczne tworzenie i testowanie na dużą skalę 
losowych wszystkich możliwych odmian rzeczy, np. ceramiki, cienkich folii, 
przewodników, protein itd.). 

• Wyszukiwanie ewolucyjne – nowa forma badań kombinatorycznych. Najlepsze wyniki 
kombinatorycznych eksploracji są mutowane i rozwijane celem ulepszeń.

• Wielokrotna macierz hipotezy - zamiast proponować serię pojedynczych hipotez, w 
których każda jest falsyfikowana, proponuje się macierz wielu hipotez.

• Wzbogacanie wzoru - oprogramowanie do wyszukiwania wzorców w chaotycznych 
wynikach.

• Sztuczna inteligencja, która sprawdza logikę coraz bardziej złożonego eksperymentu 
naukowego. 



Digitalizacja a badania naukowe (K. Kelly)

• Średnia liczba autorów publikacji nadal rośnie. Artykuły są stale „w 
toku” i rozwijają się.

• Głębokie symulacje - gdy nasza wiedza o złożonych systemach 
postępuje, konstruuje się ich bardziej złożone symulacje.

• Hiperanaliza. Integracja meta-analiz na wielką skalę. 

• Szukanie logiki w krzyżujących się ustaleniach, cytowaniach, 
założeniach, dowodach, pojęciach, teoriach, koncepcjach, metodach i 
podejściach. 

• Szukanie „białych plam”, gdzie dodatkowe badania byłyby najbardziej 
produktywne.



Digitalizacja a bibliografia

• Przejście od kultury tekstu do kultury audiowizualnej 

wstrząsnęło gmachem wiedzy, nauką, komunikacją 

naukową oraz bibliografią jako gatunkiem 

piśmiennictwa. 

• Każą one przemyśleć jej sens i zadania jako ogniwa w 

cyklu tworzenia, obiegu i stosowania wiedzy, 

naukowej i poza-naukowej. 



Digitalizacja a bibliografia

Jeśli bibliografia jest zbiorem opisów publikacji 

dokonanych za pomocą takich standardowych 

charakterystyk, jak m.in. autor, tytuł, słowa 

kluczowe, streszczenie, cytowania, czyli innym słowy 

„mapą”, jaka może być jej rola, gdy mamy dziś 

bezpośredni dostęp do „terytorium”, czyli samych 

publikacji (otwarty dostęp)?



Digitalizacja a bibliografia

Jeśli rolą bibliografa – obok autora, wydawcy i bibliotekarza 
– jest być „odźwiernym” i pośrednikiem między 
zasobami wiedzy a jej użytkownikami, jak powinniśmy 
obecnie rozumieć tę rolę? 

Czy bibliografie nie chwytają tylko pewnych elementów 
publikacji, przeoczając przy tym inne ważne składniki 
(styl, dane, podejścia itd.)?

Czy powszechne przeszukiwanie przez słowa kluczowe nie 
czyni bibliografii niepotrzebną?



Digitalizacja a bibliografia

• Jeśli dla stworzenia Googlowego tłumacza słowniki i 

gramatyki – te podstawy badań językoznawczych –

okazały się niepotrzebne, jeśli raporty tematyczne piszą 

maszyny, czy jaki los czeka bibliografię?

• Czy bibliograf nie powinien posunąć się o ogniwo (lub 

ogniwa) dalej w „łańcuchu wartości” tworzenia wiedzy i 

przeobrazić się w „meta-analityka”, „eksploratora tekstu”, 

„syntetyka”?



Digitalizacja a bibliografia
Czy przewidywane przez Kevina Kelly przeobrażenia badań naukowych nie 

zachwieją publikacją (artykułem) jako podstawową jednostką opisu 
bibliograficznego?

Jak obrócić na korzyść bibliografii efekty digitalizacji w gospodarce, rządzeniu 
i badaniach naukowych:

• Sieci 

• Platformy 

• Kustomizacja

• Crowdsourcing

• Wizualizacja

• Analiza danych

• Sieci semantyczne i powiązane dane, itd. itp.?




