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ZAŁOŻENIA
Nowoczesność
28 lipca 2016 roku na stronie domowej międzynarodowej konferencji MuseumNext pojawiła się informacja, że na planowanym na grudzień wydarzeniu wystąpi brytyjski artysta i aktywista Neil Harbisson. Harbisson nie jest tak po prostu kolejnym mówcą, jednym z tych, którzy z wrodzoną lub wyćwiczoną gracją i swobodą potrafią w atrakcyjny sposób prezentować nawet skomplikowane tematy.
Od rzeszy kobiet i mężczyzn, sformatowanych przez konferencyjny model TEDx i wyuczonych lekkości wprost z bitew słownych sceny startupowej, różni go jeden istotny szczegół. Neil jest założycielem
Cyborg Foundation i kiedy występuje publicznie i mówi o cyborgach, nie tylko opowiada o swojej
pasji, ale też udowadnia ją samym sobą – bo od ponad dekady nosi wszczepioną w czaszkę antenę.
Cierpiąc od urodzenia na ślepotę barwną, dzięki antenie potrafi rozróżniać kolory, jednak nie za pomocą wzroku, lecz słuchu. Antena jest sztucznym dźwiękowym okiem (wiem, że okropnie to brzmi,
ale tak właśnie jest) – czujnik kolorów wykrywa częstotliwości dźwięków i przesyła je do czipa z tyłu
głowy. Przechodzący przez kości czaszki sygnał pozwala Harbissonowi rozpoznawać barwy.
Zmieniłem też sposób patrzenia na jedzenie – mówił Harbisson w 2012 roku podczas wystąpienia na
konferencji TEDx. – Umiem tak dobrać produkty, żeby powstała moja ulubiona piosenka. (śmiech) Zmieniając ich kompozycję, tworzę nową kompozycję muzyczną. Wyobraźcie sobie restaurację, serwującą sałatki à la Lady Gaga. (śmiech) Może nastolatki zaczęłyby jeść warzywa. Koncerty Rachmaninowa jako
danie główne. Bjork i Madonna na deser. Wspaniale byłoby zjeść w takiej restauracji.

Kiedy piszę te słowa, nie wiem, o czym Harbisson ma mówić podczas nowojorskiej konferencji MuseumNext. Być może o alternatywnych sposobach percepcji zbiorów muzealnych (swoją drogą, ciekawe
byłoby posłuchać kolorów Malewicza lub Pollocka). A może powie o czymś zupełnie innym albo też
jego występ ma jedynie podkreślić awangardowość wydarzenia. Nowy Jork, prawdziwy cyborg na
scenie i przyszłość muzeów – to wszystko wizerunkowo bardzo zgrabnie się łączy.
Przemieszanie sposobów percepcji u Neila Harbissona to dobra metafora sporego problemu, jaki
mamy dziś z jednoznaczną odpowiedzią na pytania związane z Internetem i kulturą. Wieki humanistycznych, socjologicznych, psychologicznych czy artystycznych debat na temat pojęcia „kultura” nie
przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. Ma to swoje dobre i złe strony, przy czym te złe ujawniają się
głównie wtedy, gdy władza zabiera się za określanie, czym jest prawdziwa kultura. Jesteśmy przecież
przyzwyczajeni do wieloznaczności tego pojęcia, a statystycznie – w perspektywie społecznej – pewnie nawet specjalnie nas ona nie obchodzi.
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W przypadku techniki/technologii jest już jednak nieco inaczej – tutaj narzędzia i rozwiązania powinny
poddawać się opisowi w sposób jednoznaczny i bezpośredni. Wiadomo, czym jest rower, telewizor,
ekran komputera, a protokół TCP/IP umożliwiający wymianę danych między komputerami czy napędzająca sieć WWW usługa http mają bogatą oficjalną dokumentację jako globalny standard. Jednak
nawet w tym tak konkretnym i obiektowym świecie nie da się uciec od metafor, często formatujących
nasze rozumienie. Na przykład rozróżniamy powszechnie dwa stany istnienia informacji i treści: analogowy i cyfrowy. Każdy z nich może zostać opisany językiem technicznym: analogowość jako sygnał
ciągły i niepodzielny, cyfrowość – jako sygnał dyskretny, składający się z uporządkowanych elementów. Zazwyczaj jednak w dyskusjach o współczesnej kulturze nie odwołujemy się do tych definicji i
wybieramy błędne metafory: analogowe to coś, czego nie da się odczytać za pomocą komputera i
oprogramowania, cyfrowe – to cała reszta. Czy to źle? Pewnie nie, chociaż przez takie uproszczenia
tracimy z oczu pewną część rzeczywistości. Gdyby Harbisson zaprosił nas na obiad, to zajadając sałatkę z łososiem, my widzielibyśmy tylko kolory, podczas gdy jemu po głowie chodziłyby basy z przebojów Lady Gagi.
Wydaje mi się ważne i wartościowe, żeby spojrzeć na temat działalności instytucji kultury w Internecie, odrzucając popularne metafory i uproszczenia i korzystając z narzędzi poznawczych oferowanych
przez współczesną humanistykę zainteresowaną mediami. To na pewno lepsze rozwiązanie niż budowanie refleksji na bazie marketingowej nowomowy, która dziś, zamiast humanistyki, wychowuje sektor kultury. Wycofana za wysokie mury świata akademickiego myśl humanistyczna z trudem przebija
się do świadomości osób decydujących o strategiach instytucji kultury i całym sektorze, może też
dlatego, że tak często odwołuje się do niewygodnych pojęć władzy, kontroli czy podmiotowości.
Oprócz tego nie da się jej wprost przełożyć na codzienną rzeczywistość muzeów, bibliotek czy domów
kultury. Ale do krytycznego na nią spojrzenia i zastanowienia się, co jest w niej dobre, a co złe, nadaje
się z całą pewnością. Proponuje alternatywny wobec marketingu język, nawet jeśli niespecjalnie konkretny lub za bardzo zniuansowany. Rozwijane w ramach badań humanistycznych teorie mediów –
żeby nawiązać tutaj do określenia Floriana Cramera, o którym więcej za chwilę – „suck but are useful”.
Nawet zwykła historia techniki może być dla nas czymś więcej niż tylko źródłem barwnych anegdot
do opowiadania na konferencjach. Przykład? W 1968 roku amerykańskie agencje antymonopolowe
zmusiły firmę IBM do oddzielenia usług sprzedaży sprzętu komputerowego od sprzedaży oprogramowania – dotąd obie usługi sprzedawane były w ramach niepodzielnej oferty. Decyzja ta dawała pewną
wolność użytkownikom komputerów i umożliwiła rozwój nowego sektora gospodarki. Internet dziś
jest dla wielu emanacją tej pierwotnej wolności ludzkiej komunikacji i twórczości, jednak – jak możemy
zauważyć – ten dawny monopol powraca z wielką siłą. Dominujące globalnie Facebook, Twitter czy
usługi przechowywania danych w chmurze z Google to przecież ukryte pod warstwą estetycznych
interfejsów monopole łączące oprogramowanie, sprzęt i ogromne centra danych. Z takiej perspektywy popularna chmura to tylko myląca metafora. I nawet jeśli nie chcemy rezygnować z użytecznych
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i darmowych usług i narzędzi, to warto mieć świadomość, że uczestniczymy w pewnym oszustwie, a
proces, którego jesteśmy częścią, ma już swoje historyczne analogie. Kiedy to sobie uzmysławiamy,
świat pod powierzchnią ekranu komputera czy tabletu nie wydaje się już taki poukładany.
Zostańmy jeszcze na chwilę przy historii. Poza masą problemów związanych z definiowaniem kultury
czy nazywaniem mediów po imieniu mamy jeszcze jeden kłopot. Nie bardzo wiemy, w jakim punkcie
ewolucji społecznej i kulturowej jesteśmy, trudno nam jednoznacznie wskazać miejsce na osi czasu,
które mogłoby pokazać nasz obecny status. Jak bez takiego fundamentalnego określenia podnosić
problem nowoczesnej instytucji kultury, nowoczesnej przecież zawsze wobec czegoś? Kiedy czytamy
o tym, w jaki sposób XIX-wieczne muzea wnosiły do zainteresowania naturą, kulturą, historią i dziedzictwem scjentystyczny porządek, dostrzegamy, jak racjonalnie planowana ekspozycja wykorzystująca rozkład sal w ogromnych gmaszyskach czy pierwsze badania nad publicznością tworzyły zupełnie
nową jakość wobec XVIII-wiecznych gabinetów osobliwości – i właśnie w tym chcemy widzieć nowoczesność. Kiedy w kwietniu 1968 roku zebrani w Nowym Jorku przedstawiciele i przedstawicielki
sektora kultury oraz ludzie z IBM rozmawiali wspólnie o wykorzystaniu komputerów w muzeach, również w pewien sposób definiowali nowoczesność – zatem konferencję tę możemy umieścić na osi
czasu jako ważny etap modernizacji sektora. Poruszane podczas konferencji Computers and their potential applications in museums tematy, takie jak sieciowanie muzeów i wymiana danych o obiektach,
analiza danych kulturowych, wspierany komputerowo dizajn czy wsparcie edukacji za pomocą rozwiązań IT reprezentowały technooptymizm i rzeczywiste możliwości techniczne końcówki lat 60. oraz
proponowały nowoczesne uzupełnienie XIX-wiecznego paradygmatu muzeum. Czy dziś jesteśmy w
stanie – chociażby krótko – wyjaśnić, na czym ma polegać nowoczesność współczesnych instytucji
kultury oraz nadać jej jakiś czasowy kontekst? W odniesieniu do czego mielibyśmy to zrobić?
Przecież nowoczesne wcale nie musi oznaczać „nowe” – to co nowoczesne może być po prostu awangardowe, wykraczające poza krótką perspektywę, niezachowawcze, otwarte na zmiany. Niestety nowoczesność utożsamiana jest zbyt często ze stosowaniem nowych rozwiązań technicznych, nie ma
też bardziej radykalnej i skuteczniejszej metody na podważenie tej prostej koncepcji, jak zderzenie się
z doświadczeniem pokolenia naszych dzieci. Za każdym razem, kiedy słyszę o konferencji czy szkoleniu organizowanych w modelu „nowoczesne technologie w instytucjach kultury”, zastanawiam się, dla
kogo tak naprawdę są one nowoczesne – czy dla osób pracujących w tych instytucjach, czy dla najmłodszych odbiorców ich oferty edukacyjnej lub artystycznej. Można w końcu wyobrazić sobie warsztaty, w których to nie dorośli pokazują dzieciom edukacyjny potencjał Minecrafta, ale dzieci stają się
przewodnikami po tym świecie dla pracowników i pracownic instytucji kultury. Nowoczesność nie
musi też wcale oznaczać wdrażania kolejnych multimediów do ekspozycji muzealnej czy organizowania kursów blogowania w bibliotece osiedlowej, ale może polegać na spotkaniu twarzą w twarz z historycznym obiektem czy ciekawym człowiekiem bez pośrednictwa interfejsu cyfrowego. – „To chyba
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jakieś nowoczesne muzeum – może za pięć lat powiedzieć moja córka po powrocie z wycieczki szkolnej. – Można było wszystkiego dotknąć i nie było żadnych ekranów!”
Kiedy synonimem nowoczesności w sektorze kultury staje się „stosowanie nowych mediów” czy „lepsze odpowiadanie na wyzwania kultury cyfrowej”, mamy do czynienia z dużym nieporozumieniem.
Nowoczesność w takim przekazie to zawsze coś, co należy poznać, osiągnąć, zdobyć, wdrożyć. Nowe
rozwiązania i strategie są traktowane jako dodatek do tradycyjnego, konserwatywnego kształtu i działalności instytucji i mają sprawić, że będzie ona up to date. Oznacza to dopasowywanie się do – uznawanych za zewnętrzne – warunków bardzo różnie rozumianej kultury. Cytowany w raporcie Nowoczesna instytucja kultury (2011), dyrektor jednej z poznańskich instytucji mówił:
Synonimem nowoczesności jest jakieś dopasowanie do tej rzeczywistości, która otacza tę instytucję kultury, czyli że ta instytucja działa tak, żeby zaspokajać wymogi czasu, że tak powiem. Instytucja kultury
odpowiada na jakieś konkretne potrzeby ludzi i samej kultury, te potrzeby się zmieniają (s. 5).

Z takiej perspektywy kultura cyfrowa i sieciowe społeczeństwo w przedziwny sposób otaczają instytucję, wpuszczającą od czasu do czasu w przestrzeń swojej działalności odrobinę nowinek technicznych, aby tylko nie stracić z oczu uciekającego horyzontu technologicznego. W strukturze organizacyjnej pojawia się dział nowych mediów zamiast działu IT, a w bibliotece osiedlowej ktoś w końcu
zakłada konto na Facebooku jako dodatek do działań informacyjnych. Jednak czy naprawdę chcemy
myśleć, że nowoczesność przychodzi do tych instytucji z zewnątrz? Że kultura cyfrowa to coś, do
czego muszą one dopiero dołączyć?

Trzecie miejsce
W 1989 roku Ray Oldenburg opublikował książkę, w której zaproponował pojęcie „trzeciego miejsca”
– przestrzeni pośredniej między sformalizowaną i komercyjną sferą pracy a bezpieczną intymnością
domu. „Trzecie miejsce” ma być czymś pośrodku, trochę jak pub albo kawiarnia, gdzie z jednej strony
czujemy się swobodnie i możemy spędzać czas „bezproduktywnie”, ale z drugiej trudno tam wejść w
samej pidżamie, bo obowiązują przecież pewne standardy świata pozadomowego.
Teorię Oldenburga nie raz próbowano wykorzystać w opisywaniu i sankcjonowaniu pozycji instytucji
kultury w społeczeństwie. Zaburzają one przecież klasyczny kapitalistyczny porządek stref domu i
pracy. Co więcej, w odróżnieniu od nich są otwarte i inkluzywne, mogą być miejscami spotkań, o ile
oczywiście dysponują odpowiednim zapleczem.
Nie wiem, czy Oldenburg zgodziłby się na to, aby do katalogu „trzecich miejsc”, obok pubów i centrów
handlowych, włączyć świeżo wyremontowane biblioteki i muzea wychodzące z ofertą poza swoje
mury. Na ile bowiem instytucje kultury mogą gwarantować tak istotną dla idei „trzeciego miejsca”
swobodę komunikacji, spotykania się i jak głęboko są w stanie redukować rozmaite formalności, które
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regulują ich pracę? Nie da się przecież zmienić tego, że w bibliotece – a już na pewno w samej czytelni
– musi być cicho, a biegające po salach muzeum dzieci czy głośno rozmawiający dorośli przeszkadzaliby innym zwiedzającym. Poza tym tak wiele firm przyjmuje pewne cechy „trzecich miejsc” w celu
zwiększenia sprzedaży: oddziały banków przypominają kawiarnie, a „galerie” handlowe imitują małe
miasta, nieraz przy tym brutalnie eksploatując pracowników. Wyjątkowość „trzecich miejsc” rozmywa
się coraz bardziej.
Jednak teoria Oldenburga może zostać nieco przekształcona. Podoba mi się w niej, że tym, co wydziela nową przestrzeń integracyjną, jest zawieszenie pewnych dominujących reguł. A przecież instytucje kultury to miejsca zawieszenia reguł. Muzea, biblioteki czy archiwa muszą funkcjonować w ramach reguł rynku (utrzymywać budżet czy kontrolować wydatki), ale mając misję publiczną, nie działają według rynku i robią wiele rzeczy, które z punktu widzenia zasad komercyjnych nie mają sensu.
Według innych reguł określają swój sukces, inaczej również definiują, na czym polega własność. Odbiorca jest dla nich nie tyle klientem, co kimś pomiędzy gościem a użytkownikiem.
Nowoczesność instytucji kultury rozumiem właśnie jako zdolność do zawieszania niektórych dominujących reguł. Nie jest to wyjątkowo krytyczna propozycja, bo ignoruje całą tradycję badania nieprzezroczystości i polityczności instytucji kultury i dziedzictwa, a także ich funkcjonowania jako narzędzi
polityki państwa. Ale zależy mi na prostej, pozytywnej propozycji – na pomyśle, jak można budować
nowoczesność bez przyjmowania bezkrytycznie wartości proponowanych przez rynek i bez ślepej pogoni za nowinkami technicznymi. Budować ją też nie po to, żeby się dostosować, ale po to, by móc
zaproponować coś własnego i nowego. W kolejnych rozdziałach będę wracał do tego pomysłu i postaram się pokazać, jak w ten sposób rozumiana nowoczesność może się przejawiać w praktyce.

Postcyfrowość
W pewien piątek 1924 roku nagłówek brytyjskiego tabloidu „Tamworth Herald” obwieścił nadciągającą nad Stany Zjednoczone katastrofę. „Krzyżówki zniewoliły Amerykę!” – pisano, dopowiadając przy
tym, że zadały „ostateczny cios sztuce konwersacji” przy rodzinnych stołach, w pracy podczas przerw
obiadowych i oczywiście w komunikacji publicznej. Popularność krzyżówek prowadzić miała także do
zguby słowników, które masowo wypożyczano z lokalnych bibliotek i niemiłosiernie kartkowano w
poszukiwaniu rzadkich słów. Panika moralna wzniecana przez prasę lat 20. nie miała specjalnie solidnych podstaw, bo krytykanckie gazety w celu zwiększania sprzedaży nakładu same publikowały własne krzyżówki. Jednak obrona kultury konwersacji jest dziś ciekawym komentarzem do popularnych
stwierdzeń codziennej chałupniczej socjologii. „Ta cała technologia czyni z nas socjopatów” – stary
obrazek z takim tekstem, przedstawiający pasażerów pociągu zaczytanych w gazetach, krąży od lat w
Internecie. Dziś już nie przez gazety, ale smartfony, tablety i czytniki ebooków upadać ma szlachetna
sztuka rozmów i zacieśniania więzów międzyludzkich.
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Jak to często bywa, bijący na trwogę nie chcą zauważyć pewnych prawidłowości, które negatywną
interpretację takich sytuacji wywracają do góry nogami. Miejskie podróże do pracy i z pracy, dojazdy
do szkół i uczelni to dla wielu osób jedyny czas, który spędzić mogą z ofertą instytucji kultury. Chociaż
w zapośredniczony jakimś interfejsem sposób, ale zawsze. Oczywiście nie jestem fanem długich dojazdów czy kolejek w poczekalniach ani nie sądzę, że tradycyjna oferta instytucji kultury dostępna na
miejscu jest w jakiś sposób uboższa od jej cyfrowej wersji. Po prostu chciałbym opuścić bańkę interpretacyjną, w której tak łatwo utknąć, a która sprowadza się do zestawu prostych tez o upadku cywilizacji i dziwnej nostalgii za dawnymi czasami świetności kultury, których nigdy nie było. O takim podejściu i jego nieefektywności pisał w książce Nowa widownia. O promocji w kulturze (2015) Sławomir
Czarnecki, przywołując pewną scenę filmową. Zdarza nam się narzekać na współczesną kulturę:
Tak jak bohaterowie filmu Woody’ego Allena O północy w Paryżu, którzy uważali, że: „kiedyś już było
lepiej”, że: „dawny Paryż” i „ach, ta bohema”. Gdy przenieśli się w czasie do tego wymarzonego, dawnego
Paryża, odkryli ze zdumieniem, że ludzie z tych czasów tęsknią za lepszymi czasami, które były wcześniej,
z kolei w tych lepszych lepszych czasach ludzie tęsknili za…

Jeśli szukamy języka, aby pisać o współczesnych instytucjach kultury działających w takich właśnie
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warunkach, możemy skorzystać z pojęcia postcyfrowości (post-digitality/post-digital). „A term that
sucks but might be useful” – jak pisze sam jego autor, wspomniany już wcześniej Florian Cramer (What
is ‘Post-digital’?, 2014). To samo zresztą można powiedzieć o całej teorii stawianej wobec codziennych
praktyk sektora kultury. Jednak propozycję Cramera, lepiącego postcyfrowość z obserwacji i doświadczeń pisarza, artysty, medioznawcy i filozofa, należałoby uzupełnić bardziej branżowym wkładem – w
końcu nie interesuje nas tutaj krytyka kultury w ogóle, tylko perspektywa działalności jej sformalizowanych instytucji. Wkład ten dostarczyć może muzeolog Ross Parry ze swoją koncepcją postcyfrowego muzeum. I tak rozdział ten posłuży mi do omówienia propozycji teoretycznych obu badaczy i
pokazania, że mają one dużą wartość dla uzdrawiania podejmowanych przez nas dyskusji.
Wróćmy najpierw do sytuacji z metra, pociągu czy tramwaju. Wagon pełen ludzi, część zapatrzona w
smartfony lub tablety, na wyświetlaczach raz po raz pojawiają się kolorowe treści. Niektórzy słuchają
w słuchawkach muzyki lub audiobooków. W czasie jazdy wzrok szuka oparcia, nikt przecież nie chce
gapić się na współpasażerów. W ten sposób powstaje przestrzeń, w której funkcjonuje oferta instytucji kultury. Treści przygotowane przez muzea, biblioteki, archiwa czy galerie pojawiają się w mediach
społecznościowych, zdigitalizowane obiekty kultury trafiają na popularne lub niszowe portale albo
stają się podstawą memów. Aplikacje, takie jak DailyArt, proponują wybrane reprodukcje… Ale oferta
instytucji kultury komunikowana jest także poza ekranem telefonu czy tabletu: plakaty zapraszające
na wydarzenia organizowane w lokalnych muzeach i galeriach widać na wyświetlaczach reklamowych,
czasem treści te trafiają też na bilbordy, psujące przestrzeń miasta.
Trudno opisać ten stan komunikacji kultury za pomocą prostych, popularnych pojęć. Spróbujmy tylko
po to, żeby udowodnić, że się nie da. Czy ludzie w metrze siedzący z nosem w smartfonie są offline
czy online? Czy w ogóle jeszcze istnieje stan bycia poza Siecią? Czy nalepiony na szybie metra plakat
zachęcający do odwiedzenia wystawy jest naprawdę offline, skoro znajduje się na nim adres strony
internetowej, gdzie otrzymać można poszerzone informacje o wydarzeniu? I czy rzeczywiście jest analogowy (w sensie retorycznym), skoro stworzono go za pomocą komputera, posiada swój oryginał w
postaci alfanumerycznej (dyskretnej), a do jego przygotowania wykorzystano zdigitalizowane fotografie ze zbiorów muzeum? Nigdzie tu nie ma miejsca na offline, offline jest dla wykluczonych lub wybranych. Ci ostatni są rzadkimi szczęśliwcami, których status społeczny i majątkowy pozwala na ignorowanie nieustannego bycia na bieżąco.
I dalej, wyjdźmy z metra i przejdźmy się po historycznej części miasta, najlepiej ze słuchawkami na
uszach i aplikacją-audioprzewodnikiem na telefon. Fragmenty nagrań historii mówionej słyszymy za
każdym razem, kiedy wchodzimy w określoną historyczną strefę. Bez wątpienia mamy do czynienia z
cyfrową treścią kultury, ale czy rzeczywiście jest ona schowana pod płaskim ekranem komórki? Przemieszczamy się, wykorzystujemy wzrok i słuch do eksploracji historycznego otoczenia, nie zwracając
zupełnie uwagi na ekran smartfona. Czy w takiej sytuacji da się wskazać widoczną granicę między
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doświadczeniem cyfrowym a analogowym?
Postcyfrowość to teoretyczna odpowiedź na to poznawcze i językowe pomieszanie. W wymiarze
ogólnym (u Cramera) będzie przeciwstawiana mylącym uproszczeniom, czasem po prostu po to, aby
je odrzucić. Nie ma już offline i online, a różnica między cyfrowym a analogowym ma znaczenie wyłącznie w wymiarze technicznym, gdzie rozróżniamy sygnał dyskretny i sygnał ciągły. Co więcej, coś,
co jest cyfrowe, wcale nie musi być innowacyjne i wyjątkowe – czas, kiedy digitalizacja kultury była
rewolucją, już minął. Cyfrowe może być złe i zepsute, jak glitch, jak zakłócenia czystego sygnału, rozpikselowane reprodukcje złej jakości, prostackie memy czy umieszczone w Wikipedii błędne informacje wymieszane z poprawnymi. Od kiedy cyfrowość stała się przede wszystkim sloganem marketingowym, nie ma sensu się nią przejmować, chyba że jest się teoretykiem mediów lub inżynierką oprogramowania.
Postcyfrowość odrzuca także ideę nowych mediów. Jak – wracając do sytuacji w metrze – mielibyśmy
rozdzielać obecne tam media na stare i nowe? Czy rysunki, wycięte z przedwojennych zdigitalizowanych gazet i publikowane na Facebooku, to media nowe czy stare? Gdybyśmy nawet mogli udzielić
odpowiedzi na to pytanie, i tak nic nam ona nie da. Jedyna wartość z przytoczenia koncepcji nowych
mediów opiera się na tym – pisze Cramer – że możemy dostrzec, jak rozwiązania z mediów określanych jako nowe kopiowane są do tych starych. Przykładem może być idea otwartego źródła (open
source), która ze świata oprogramowania rozlała się poza interfejs komputera i z powodzeniem radzi
sobie nie tylko w świecie sprzętu jako open hardware w projektach takich, jak Raspberry PI czy Arduino, ale też w zjawiskach takich, jak nowy ruch zinów. Cramer proponuje alternatywę wobec pary
nowe-stare media: to media korporacyjne, mainstreamowe, dominujące i komercyjne oraz media oddolne, alternatywne, o charakterze DYI (ang. Do It Yourself). Warte dyskusji jest zatem nie zestawianie
ze sobą problemu historycznego następstwa poszczególnych mediów, ale ich statusu wobec wolności,
otwartości czy reguł kapitalizmu określających to, co się opłaca, a co nie. Kiedyś uznawano, że stare
media mają status korporacyjny, a Internet ma ogromny potencjał wolnościowy i egalitaryzacyjny, dziś
jednak, wobec dominacji Facebooka czy Google’a, ten podział nie może być prawdziwy.
Dla porządku należy jeszcze wyjaśnić, czym ma być przedrostek post w koncepcji postdigitalności. To,
po pierwsze, wskazanie na historyczny okres po digitalizacji, to znaczy czas, w którym digitalizacja jest
standardem i można powiedzieć, że każda biblioteka, muzeum, archiwum czy galeria są cyfrowe, czyli
korzystają z możliwości, jakie dają przetwarzanie i komunikacja sygnału dyskretnego. Po drugie, post
wskazuje nie tyle na bezpośrednie chronologiczne następstwo okresu masowej digitalizacji, ale na jej
kontynuację już w odmienionej postaci. Post jak w postkolonializmie czy postpunku, ale nie w posthistorii.
Jak widać, termin ukuty przez Cramera dosyć dokładnie czyści pole interpretacyjne. Za pomocą jed-
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nego pojęcia jesteśmy w stanie uporządkować język i bezpiecznie ominąć bezowocne dyskusje o nowych i starych mediach, analogowej i cyfrowej postaci oraz świecie online i offline. Przy okazji odsuwamy też od siebie niebezpieczeństwo zachłyśnięcia się wszystkim co cyfrowe. Taka baza wystarczy
do tego, aby w nowy sposób zacząć myśleć o instytucjach kultury. Potrzeba jeszcze tylko odpowiednio
sprofilowanego uzupełnienia. I tutaj właśnie pojawia się artykuł The End of the Beginning: Normativity
in the Postdigital Museum (2013) oraz dostępny na YouTube ponadgodzinny wykład Rossa Parry’ego,
mówiącego o postdigitalnym muzeum, który poniżej streszczam, wskazując na najważniejsze wątki, i
odrobinę komentuję.
Teoria jest dobra – mówi Ross Parry – bo udostępnia język do mówienia o rzeczach, które nas interesują, i daje drogowskazy, w jaki sposób je badać i interpretować. Dlatego do swojej praktyki badacza
muzeów i społecznego funkcjonowania dziedzictwa dodał teorię postdigitalności, zresztą podobnie
jak Cramer, przepraszając za wprowadzanie do debaty neologizmu. Nowe pojęcie potrzebne mu było
do tego, aby uchwycić i nazwać wywołane Internetem i digitalizacją zmiany zachodzące w branży
muzealnej w ciągu ostatniej dekady. Podstawą źródłową jego badania były wywiady z przedstawicielami i przedstawicielkami brytyjskich muzeów i galerii, pracującymi w działach nowych mediów lub zajmujących się tą sferą działalności instytucji. Analizował też oficjalnie dostępne oraz wewnętrzne dokumenty określające misję tych instytucji i ich strategie wykorzystywania najnowszych rozwiązań
technicznych oraz to, jak rozumieją one najnowsze technologie. Fundamentem jego refleksji nad muzeami stała się koncepcja normatywności – pojęcie wywodzące się z nauk biologicznych, które w naukach o organizacji i zarządzaniu oznacza pewną pozytywną, naturalną dla określonej instytucji właściwość. Czy Internet i nowe narzędzia cyfrowe są już normatywną częścią instytucji kultury? Ross
Parry twierdzi, że tak – i pokazuje dowody, które pozwalają mu mówić o muzeum postdigitalnym.
„Digital is being managed into institutions normatively – przekonuje Parry – digital has been naturalized”.
Jeszcze dekadę temu narzędzia i usługi cyfrowe były dla sektora nowością, czymś, co pochodzi z zewnątrz, co należy poznać z bezpiecznej odległości i ewentualnie przystosować do własnych celów. W
prezentacji Parry’ego pojawiło się zestawienie tytułów prac doktorskich z muzeologii, inicjowanych w
okresie 2000–2010 i po 2010 roku: w zestawieniu widać wyraźnie, jak zmieniło się formułowanie
problemów związanych z cyfrowością i ich relacji do klasycznych zadań muzeów. Dysertacje z pierwszej dekady XXI wieku opisywały cyfrowość nie tylko jako nowość, ale też coś, co jest na zewnątrz
muzeum, gotowe, żeby ewentualnie włączyć je do jego działań. Po 2010 roku nikt już nie chce pisać
o takim dystansie:

digital research (2000-2010)

postdigital research (2010-)

The potential of mobile media for curating

Exploring the anomalies and creativity between museums

everyday meanings

and pop music culture
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The consequences of displaying sacred mu-

Developing a methodology for measuring the impact of mu-

seum objects online

seum’s social media

How to sustain public-facing digital resources

Understanding workflow in the production of cross-platform

in the museum

and convergent media

Zbierając materiał do swoich badań, Parry szukał takich miejsc w organizacji i pracy muzeów, które
udowodniłyby jego tezę o naturalizacji cyfrowości. Znalazł je i zebrał w trzy struktury, charakterystyczne dla każdego muzeum:
•

struktura dominacji – określająca, czym ma być cyfrowość dla muzeum, jaką ma pełnić rolę w
jego misji i w jego strukturze;

•

struktura legitymizacji – w której przyznaje się cyfrowości określone miejsce i zasoby w ramach instytucji oraz określa, jaka ma być jej rola w wypełnianiu konkretnych zadań muzeum;

•

struktura nadawania znaczenia – jakie znaczenie nadaje się cyfrowości przy formułowaniu planów rozwoju muzeum.

Zdaniem Parry’ego naturalizacja cyfrowości w sektorze muzealnym już nastąpiła, cyfrowość nie jest
już dodatkiem, ale integralną częścią instytucji. Przejawia się to między innymi w treści oficjalnych
dokumentów opisujących misję muzeów – we wspomnianym artykule powtarzającym tezy wykładu
Parry opisuje, jak oficjalne dokumenty British Museum publikowane od 2004 roku zawierały coraz
więcej odniesień do misji muzeum w Internecie, a koncepcja roli strony internetowej zmieniała się od
wizytówki udostępniającej podstawowe informacje aż do nieustannie zyskującej na znaczeniu
„bramy” do zbiorów. Także konkretne zmiany organizacyjne dowodzić mają zasadności tezy Parry’ego.
Dostrzegł on na przykład, że w ostatnich latach wiele muzeów zamykało swoje działy lub pracownie
„nowych mediów” i robiło to nie po to, aby usunąć cyfrowość ze swojej struktury i ją outsourcować,
ale dlatego, że każdy dział wykorzystuje już cyfrowe metody i narzędzia oraz pracuje z cyfrowymi
zbiorami, więc powoływanie osobnej pracowni nie ma sensu. I dalej, strategie publikowane przez muzea przestają z czasem zawierać rozdziały poświęcone strategii cyfrowej, bo jej elementy są obecne
we wszystkich „tradycyjnych” zadaniach muzeum, a sama instytucja staje się czymś w rodzaju wielomedialnej platformy, równie intensywnie działającej w przestrzeni fizycznej, jak i w interfejsie WWW.
Postcyfrowość Cramera i naturalizacja cyfrowości w sektorze muzealnym, dostrzeżona przez
Parry’ego, to dwa mocne argumenty za nowym językiem mówienia o kulturze i dziedzictwie. Ich propozycja może być zresztą użyteczna nie tylko dla sektora kultury.
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ZBIORY
Fikcje dostępu
Mamy nawyk łączenia wartości z rzadkością [scarity], ale świat cyfrowy podważa to połączenie

– pisze James Gleick w książce The Information: A History, A Theory, A Flood (2011). I wyjaśnia: można
być właścicielem jakiejś pracy Jacksona Pollocka albo posiadać niezwykle rzadkie i cenne znaczki
Mauritius „Post Office”, ale nie można być właścicielem informacji. Zdigitalizowane wersje tych obiektów, dostępne w Google Image Search, trafiają do milionów ludzi. W takiej przestrzeni rzadkość przestaje być wartością. Liczyć ma się tylko informacja. Materialny nośnik jest bez znaczenia…
Jasne. Jeśli o mnie chodzi, wolałbym mieć jakiegoś Pollocka niż tylko oglądać go sobie w przeglądarce.
Perspektywa Gleicka to jednak fantastyczna inspiracja do głęboko krytycznego spojrzenia na klasowy
i materialny kontekst digitalizacji. Pollock czy bezcenne znaczki z Mauritiusa to oczywiście przejaskrawiony przykład, ale problem da się ująć, przywołując bliższe nam sytuacje. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych bywają przecież często przedstawiane jako działania demokratyzujące dostęp
do dziedzictwa, wiedzy, informacji. Oderwanie obiektów od ich materialnych nośników ma ułatwiać
dotarcie z nimi do tych, którzy z różnych względów nie mogą pojawić się w muzeum lub archiwum.
Może też dawać wyliczone konkretnie oszczędności, tak jak w broszurze promocyjnej wydanej przez
Narodowe Archiwum Cyfrowe:
Narodowe Archiwum Cyfrowe oszacowało, jakie korzyści finansowe płyną z digitalizacji dziedzictwa archiwalnego i tworzenia archiwów cyfrowych. Kwota 83 milionów złotych wskazuje wielkość bariery, jaką
stwarza dostęp do zasobów archiwalnych w sposób tradycyjny, a także stanowi ważny wskaźnik do oceny
wsparcia rozwoju kapitału społecznego w Polsce poprzez digitalizację i udostępnienie dziedzictwa kulturowego online.

Z drugiej strony, okazać się może, że digitalizacja cementuje pewne nierówności czy ograniczenia, a
przynajmniej bardzo dobrze się do nich dostosowuje. Przecież czytnik ebooków może być opisywany
nie tylko jako kolejne narzędzie ułatwiające lekturę, ale także jako pewna konieczność dla tych, którzy,
nie posiadając w mieszkaniu miejsca na tradycyjne książki drukowane, muszą korzystać z oferty cyfrowej. Digitalizacja działałaby tu w taki sam sposób, w jaki działa w przypadku widzów, którzy na
wielkim ekranie oglądają transmisje przedstawień z National Theatre. Ilu z nich, zamiast siedzieć w
kinie, wolałoby być na miejscu, ale po prostu nie stać ich na bilet i spędzenie weekendu w Londynie?
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Podobnie muzeum cyfrowe może być, pewnie nieco złośliwie, interpretowane w kategoriach zakrywania problemu, jakim są na przykład wysokie ceny biletów wstępu na tradycyjną ekspozycję lub niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy takim podejściu to, co cyfrowe,
zdigitalizowane, oderwane od cennej materialnej postaci, staje się w jakiś sposób wybrakowane. I
kontakt z tak wybrakowanymi obiektami zaczyna przypominać oglądanie u znajomych zdjęć z ich miesięcznej podróży do ciepłych krajów, kiedy samemu przez cały luty siedziało się w małej klitce na
przedmieściach i wyjeżdżało z domu jedynie do pracy.
Okazuje się więc, że ocenianie społecznych skutków digitalizacji dziedzictwa, a nawet, co jest przecież
bardziej praktycznym problemem, budowanie założeń badań recepcji zbiorów cyfrowych, może prowadzić nas do niespecjalnie pozytywnych, a nieoczywistych wniosków. Pisze o tym Maria Popova w
artykule Accessibility vs. access: How the rhetoric of „rare” is changing in the age of information abundance
(2011), w którym krytykuje na przykład retorykę dostępności. Bo przecież co naprawdę znaczy to, że
nasze zbiory, tak mozolnie zdigitalizowane i udostępnione w Internecie, są dostępne? Czym jest dostęp i jaka jest jego wartość?
Dostęp, w perspektywie zdigitalizowanych zbiorów, to raczej pewna możliwość lub obietnica, a nie
twardy fakt, którym warto wykazać się przed grantodawcami lub opinią publiczną. Dostęp zawsze jest
potencjalny, dopóki ktoś z niego nie skorzysta. To trochę jak z grą komputerową, której kod leży sobie
spokojnie na twardym dysku. Kod staje się grą dopiero, kiedy ktoś go uruchomi i zacznie wchodzić w
reakcje z jego regułami.
Popova wskazuje jeszcze na coś więcej: nie da się outsourcować dostępu, to znaczy wykupić sobie
uwagi odbiorców i czasu, jaki przeznaczą na skorzystanie ze zbiorów cyfrowych. Żeby dostęp mógł
stać się wartością, a nie jakąś nie do końca sprecyzowaną obietnicą, muszą zostać przekroczone trzy
podstawowe bariery:
•

bariera poznawcza – dostęp nie jest możliwy bez świadomości, że określone zbiory istnieją i
można z nich skorzystać;

•

bariera użyteczności – dostęp pozostaje fikcyjny nawet, kiedy jesteśmy świadomi istnienia
określonych zbiorów, ale ta świadomość nic nam nie daje, nie odnosi się do naszych potrzeb,
zainteresowań, kompetencji czy możliwości (na przykład prawnych, jak w przypadku czasopism udostępnianych za paywallem);

•

bariera motywacji – paraliż uwagi wynikający z nadmiaru dostępnych treści powoduje, że potrzebujemy dodatkowej motywacji i dodatkowego pośrednictwa, aby sięgnąć po określony zasób.

Być może trzy wskazane przez Popovą bariery mogą się nawet ułożyć w schemat zgrabnego planu
strategii instytucji publikującej zbiory cyfrowe, w której dział PR otrzyma zadania upowszechnienia
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informacji o istnieniu zbiorów i wartościach, jakie daje korzystanie z nich, osoby opracowujące plan
digitalizacji uwzględnią wyniki badania potrzeb odbiorców, a dział IT dopracowuje użyteczność strony
repozytorium publikującego skany. Takie podejście zderza się niestety z twardą rzeczywistością modelu grantowego i praw autorskich, która skutecznie zmniejsza społeczną użyteczność projektów digitalizacyjnych i nie ułatwia przekraczania barier dostępu. Digitalizuje się bowiem i udostępnia nie tyle
to, co jest potrzebne i atrakcyjne dla odbiorców, ale to, na co są środki i co można legalnie opublikować. W konsekwencji nieustannie tłumaczyć się trzeba z braku lub konieczności ograniczania dostępu
do dużej części użytecznych dla użytkowników zbiorów. To przecież strasznie irytujące, kiedy po wyszukaniu w bibliotece cyfrowej interesującego nas tytułu trafiamy na informację, że wersja cyfrowa
dostępna jest jedynie na miejscu lub po zalogowaniu. Potencjalny dostęp nie jest tu żadną wartością,
jak więc można przedstawiać go w raportach jako pozytywny efekt wydawania publicznych pieniędzy?
No dobrze, ale jeśli już odbiorcy trafią do udostępnianych przez instytucję treści, to może przynajmniej
zadziała jakiś efekt demokratyzacyjny? Jak pisała w 2007 roku Andrea Witcomb (The Materiality of
Virtual Technologies: A New Approach to Thinking about the Impact of Multimedia in Museums), rozwój
technologii cyfrowych sprawia, że dziedzictwo staje się bardziej polifoniczne i mniej zależne od „ekspertów”, a w konsekwencji na jego bazie o wiele swobodniej niż w przestrzeni muzeów i galerii mogą
być kształtowane wartości i budowane interpretacje. Taka wizja digitalizacji nie tylko jako pewnego
procesu technicznego, ale także zmiany społecznej przypomina nieco interpretacje Internetu z tego
samego okresu. Dziś, w epoce komercjalizacji Webu, Snowdena, alt-rightu i baniek filtrujących, nikt
nie chce pamiętać o tym, że w drugiej połowie lat 90. jedną z naczelnych metafor Sieci była „globalna
biblioteka”, a po 2004 roku prawie każdy (ja też) zachwycał się możliwościami, jakie miało dać otwarcie się na „twórczy wkład użytkowników”. I chociaż przez ten czas Internet rzeczywiście zrewolucjonizował dostęp do wiedzy (kto dziś czyta drukowane teksty naukowe?), Wikipedia (co prawda z coraz
większym trudem) wciąż udowadnia, że kolektywne budowanie wiedzy online ma jakiś sens, a open
source jest standardem w programowaniu – to skutecznie odeszliśmy już od wizji Sieci jako wielkiej
wyrównywaczki szans i siły jednoznacznie demokratyzującej. Mimo to digitalizacja dziedzictwa wciąż
przedstawiana jest w ten sposób, a w środowiskach działających na rzecz większej dostępności zbiorów – nawet entuzjastycznie.
Rzeczywiście, jest się z czego cieszyć, bo pozwala ona nie tylko dotrzeć do treści, które do tej pory
były niedostępne lub dostęp do nich wymagał wielkiego nakładu sił i środków, ale też otwiera nowe
możliwości interakcji z dziedzictwem dzięki cechom postaci cyfrowej, szczególnie możliwości bezstratnego i bezkosztowego kopiowania i swobodnego przetwarzania, także za pomocą działających
automatycznie algorytmów. Z drugiej strony, oczekiwany efekt demokratyzujący możliwy jest wyłącznie dla niewielkiej części przechowywanych w instytucjach zbiorów – według danych z 2015 roku,
zebranych przez program ENUMERATE od ponad tysiąca instytucji europejskich (Survey Report on
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Digitisation in European Cultural Heritage Institutions), zdigitalizowanych jest około 23 procent zbiorów,
a udostępnionych 32 procent zdigitalizowanych kolekcji i materiałów born digital. Dodatkowo zbiory
nowsze, bardziej aktualne i zazwyczaj społecznie użyteczne są zamknięte ze względu na prawa autorskie – wykres digitalizacyjnej czarnej dziury opublikowany przez Europeanę to dobra wizualizacja tego
stanu:

Źródło: The missing decades: the 20th century black hole in Europeana, CC0]

Efekt demokratyzujący podważany jest jednak nie tylko przez ograniczoną dostępność zbiorów cyfrowych. Przy odpowiednio krytycznej interpretacji sam proces digitalizacji nie jest demokratyczny i
ujawnia rozmaite mechanizmy władzy. W sektorze dziedzictwa takie podejście to nic nowego, od
dawna przecież dyskutuje się problemy tak oczywiste, jak kwestia własności zbiorów w muzeach prowadzonych przez dawne państwa kolonialne, jak i mniej oczywiste, związane z mechanizmami opisywania i interpretowania obiektów. Joel Taylor i Laura Kate Gibson w tekście Digitisation, digital interaction and social media: embedded barriers to democratic heritage (2017) zwracają uwagę, że na takie
krytyczne podejście zasługuje również digitalizacja, przy czym stwierdzają wprost – i chciałbym to też
zrobić za nimi – że zazwyczaj nie jest tak, że współczesne instytucje intencjonalnie marginalizują niektórych odbiorców lub przekłamują fakty, narzucając opisy i interpretacje zbiorów. Jednak pewne
funkcje władzy i kontroli są zawsze obecne nie tylko w samym procesie digitalizacji, ale też w tym, jak
się go opisuje i jak interpretuje się jego znaczenie.
Szkodliwą, a nawet śmieszną utopią byłoby oczywiście oczekiwanie pełnej demokratyzacji procesu
digitalizacji. Oznaczałoby to nie tylko odrzucenie określonych standardów, ale też podważenie kom-
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petencji osób i instytucji pracujących przy zbiorach. Przecież nawet w archiwach społecznych, tworzonych często poza instytucjami i prowadzonych przez, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, amatorów, nie ma pełnej swobody w zakresie planowania i prowadzenia digitalizacji. Badane przeze mnie
polskie archiwa społeczne, budowane wokół bibliotek gminnych czy małych lokalnych organizacji pozarządowych, zazwyczaj nie przypominają „wspólnot digitalizujących”, mają raczej dość wyraźnych
liderów i jasny podział kompetencji i praw w ramach poszczególnych działań. W przypadku projektów
o większym zasięgu, takich jak GLAM-Wiki w Wikimedia Commons czy serwisie MyViMu, kompetencje i władza rozdzielane są już mniej arbitralnie, ale wciąż nie ma mowy o pełnej dowolności wyboru
zbiorów czy metod ich opisywania, które mogą być wymuszane choćby przez konstrukcję interfejsów
oprogramowania. Ono jest przecież czynnikiem formatującym udostępnianie i recepcję zbiorów cyfrowych. Wyszukiwarka Google Image Search pozwala na przeszukiwanie zbiorów licznych bibliotek,
archiwów i muzeów cyfrowych, łącząc w jednym ogólnym interfejsie zasoby wielu zróżnicowanych
instytucji. Korzystanie z reprodukcji cyfrowych w takiej przestrzeni nie wymaga w ogóle świadomości
tego, kto i w jakim celu udostępnił określony obiekt – liczy się jego dostępność, ewentualnie jakość
pliku. W społecznościowych inicjatywach oddolnej digitalizacji zachodzić może też dość szczególny
proces prowadzący do ich homogenizacji i w efekcie odrzucania lub ignorowania tych zbiorów, które
nie pasują do popularnego wzorca, na przykład pokazujących historię rodzinną lub intymną zamiast
historii politycznej i wojskowej. Zjawisko to, zwłaszcza w kontekście polskich zbiorów i inicjatyw digitalizacyjnych, zasługuje na osobne badania i krytyczną interpretację.
Problem demokratycznego charakteru dziedzictwa cyfrowego, chociaż niepowodowany intencjonalnie przez instytucje sektora, jednak istnieje i objawia się na wielu poziomach. Badać go można, analizując, jakie zbiory zostały udostępnione i jak je opisano, ale to nie wystarczy. Niekiedy decyzja o digitalizacji wynika nie tylko z wolnego wyboru instytucji czy organizacji pozarządowej otrzymującej na
to finansowanie, ale jest ograniczana ideologią programu grantowego, który może preferować określone zasoby i interpretacje. Na przykład instytucje państwowe prowadzące politykę historyczną finansować będą digitalizowanie tych zbiorów, które dokumentują jednoznacznie pozytywne wydarzenia lub fakty z dziejów narodu. Takie formatowanie ujawniać się może zresztą zdecydowanie na wyższym poziomie decyzyjnym. Jeśli prawo autorskie jest czynnikiem w istotny sposób wpływającym na
digitalizację dziedzictwa, to przyjęcie określonych rozwiązań prawnych może ją blokować choćby w
imię prawa własności lub ułatwiać w imię traktowania cyfrowego dziedzictwa jako bazy dla innowacji
i rozwoju gospodarczego. Naturalnie takie procesy ujawniają się nie tylko po stronie grantodawców i
instytucji – przecież tak wiele zależy od cech i kompetencji odbiorców, do których kierowane są zdigitalizowane zbiory. Bariera wykształcenia, umiejętności cyfrowych i języka to tylko niektóre z ograniczeń.
Wszystko to sprawia, że digitalizacja i udostępnianie zbiorów online nie mogą być przedstawiane jako
prosta komunikacja instytucji z odbiorcami. Można za to opisać ją, co proponują Joel Taylor i Laura
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Kate Gibson, za pomocą metafory kodowania i dekodowania:

Źródło: Digitisation, digital interaction and social media: embedded barriers to democratic heritage, CC BY

Jak widać, nie tylko instytucje i odbiorcy pełnią pewne role w tym schemacie, obiekty także nie są
transparentne. W 2008 roku niemieckie Bundesarchiv przekazało do repozytorium Wikimedia Commons reprodukcje cyfrowe 80 tysięcy fotografii, w tym wiele pochodzących z czasów III Rzeszy. Ponieważ zaimportowane zbiory posiadały oryginalne, współczesne im podpisy, przy każdym pliku automatycznie umieszczono informację:
Dla potrzeb dokumentacyjnych Niemieckie Archiwum Federalne często zachowuje oryginalny opis fotografii, który może być niepoprawny, wynikać z uprzedzeń, być przestarzały lub politycznie skrajny.

Nieadekwatne i manipulacyjne opisy fotografii to przynajmniej problem, który przy minimalnie krytycznym podejściu da się rozpoznać. Jednak wiele digitalizowanych obiektów wiążą ukryte historie,
na przykład te o przemocy i wyzysku w koloniach, będące źródłem także dóbr kultury dla państwkolonizatorów!
Bez wątpienia digitalizacja dziedzictwa jako proces techniczny i zjawisko społeczne wymaga krytycznych interpretacji, podobnych do tych rozwijanych wobec klasycznych ekspozycji muzealnych, organizacji i praktyk archiwów, wobec książki czy fotografii jako medium. Nawet bez znajomości rozbudowanych teorii warto przyjąć, że opowieść o digitalizacji jako sile demokratyzującej dziedzictwo ma
poważne wady i warto ją traktować raczej jako metaforę, nie ignorując przy tym konkretnych pozytywnych efektów masowych inicjatyw digitalizacyjnych. Nie tylko badania i edukacja, ale też same
instytucje zmieniają się pozytywnie dzięki digitalizacji, a na horyzoncie pojawiają się zupełnie nowe
możliwości interakcji z dziedzictwem.
Jeśli przyjęcie krytycznej interpretacji oznacza niezgodę na „fikcję dostępu”, oznaczać musi także krytyczne podejście do badań efektów upowszechniania zbiorów w Internecie.

17

Badania nad wykorzystaniem zbiorów cyfrowych
To na pewno nie jest tak, że Web dla instytucji kultury to dziś przestrzeń nieznana, a działania w niej
nie mogą być racjonalnie zaprojektowane. Tu i ówdzie widać co prawda różnice kompetencji i budżetów, pewnie także ambicji, ale dla tego, o czym chciałbym teraz napisać, nie ma to większego znaczenia. Różnice te, nieraz dość radykalne, mimo wszystko niwelują się, kiedy przychodzi do oceniania
efektów obecności instytucji online. Mała lokalna biblioteka, posiadająca własną stronę domową, czy
wielkie muzeum z rozbudowanym serwisem internetowym, tak różne także w dostępie do komercyjnych systemów analityki Webu, spotykają się w pewnym momencie w tym samym punkcie. Kiedy
przychodzi czas pisania raportów lub formułowania planów na przyszłość, opartych o wiarygodne
dane i oceny, okazuje się, że nie bardzo jest na czym się oprzeć. Web wciąż niewiele mówi o użytkownikach i użytkowniczkach kultury.
Jest w tym chyba coś pocieszającego – że mimo coraz lepszych narzędzi śledzenia i personalizowania
zebranie danych ilustrujących wykorzystanie zbiorów cyfrowych opierać się musi na dobrej woli osób
wypełniających ankiety albo uczestniczących w wywiadach czy fokusach. Można zbierać informacje
o odsłonach czy sesjach – to standardowe dane ze standardowej analityki Webu, można też wyciągać
dane z mediów społecznościowych, gdzie użytkownicy, często nieświadomie, zostawiają po sobie tak
wiele cyfrowych śladów. Można też sięgać do wypowiedzi, analizować treść komentarzy i próbować
na tej podstawie opisywać interakcje z ofertą instytucji online. Wciąż jednak tak fundamentalna, jakościowa wiedza o motywacjach, celach i jakości wykorzystania udostępnianych zbiorów czy publikowanych informacji nie jest łatwo i automatycznie dostępna.
Co ciekawe, w zderzeniu z niemal już przymusem nieustannego wykazywania popularności swoich
działań i projektów online ten brak wiedzy nie zawsze jest problemem. Po pierwsze, zazwyczaj jest
tak, że zleceniodawca raportu z realizacji projektu, a więc instytucja finansująca działania, w regulaminie nie wskazuje wprost metod oceny jego zasięgu. W ten sposób akceptować może i raporty wykazujące po prostu liczbę sesji i odsłon jakiegoś portalu, pozyskaną z systemu Google Analytics, jak i
wypowiedzi użytkowników serwisu, oceniających jego jakość i użyteczność. Po drugie, brak standardów w tym zakresie powoduje, że instytucje oceniające swoje projekty mogą dowolnie interpretować
zdobyte dane. Prowadzi to nieraz do bardzo daleko idących uproszczeń, jeśli nie do mniej lub bardziej
świadomych manipulacji. I tak na przykład 10 tysięcy sesji w ciągu roku publikowania strony internetowej zbudowanej w ramach grantu staje się po prostu 10 tysiącami „osób, które skorzystały z naszej
strony”. Można też preferować podawanie liczby odsłon zamiast liczby sesji ze względu na to, że te
pierwsze są zawsze liczniejsze i lepiej wyglądają w statystykach, chociaż definicja sesji skuteczniej, a
nawet trochę jakościowo, oddaje fakt skorzystania ze strony WWW przez danego użytkownika:

Sesja

Grupa interakcji zachodzących w witrynie w danym przedziale czasowym. Jedną sesją będzie wejście
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na stronę główną serwisu, przejście na podstronę, wpisanie frazy do wewnętrznej wyszukiwarki i
kliknięcie w wynik. Jedna sesja łączy w sobie wszystkie następujące po sobie interakcje użytkownika
w witrynie i domyślnie kończy się po 30 minutach nieaktywności użytkownika.
Od-

Pojedynczy przypadek wczytania (lub ponownego wczytania) strony przez przeglądarkę. W jednej

słona

sesji może być wiele odsłon.

Użyt-

Liczba identyfikowanych za pomocą niepowtarzalnych identyfikatorów odbiorców witryny, generu-

kownik jących odsłony w ramach sesji.

Proste porównanie tych definicji wystarczy, by dostrzec, że opisywanie popularności strony internetowej na podstawie odsłon jest bardziej atrakcyjne niż na podstawie sesji. Jedna sesja może mieć w
sobie wiele odsłon – a więc z konieczności trzeba raportować mniejsze efekty. Do tego odsłona może
być bardzo krótka, a nawet mieć przypadkowy charakter. Kiedy użytkownik wchodzi tylko na jedną
stronę serwisu i po chwili ją opuszcza, liczba odsłon zrównuje się z liczbą sesji (i wynosi 1).
Mała liczba odsłon w sesjach wskazuje na to, że użytkownicy raczej nie zagłębiają się w treść strony.
Chociaż nie zawsze to musi być problem (na przykład dla strony informującej o wydarzeniu czy strony,
z której można pobrać jakąś publikację), to w przypadkach portali czy serwisów publikujących wiele
treści nie jest to pozytywny wynik. Oczywiście pominięcie tych danych w raporcie jest dla instytucji
korzystne – wygodniej wykazać się liczbą odsłon niż ją podważać, informując o niewielkiej głębokości
odwiedzin.
Dużym problemem w traktowaniu na serio tych danych jest także to, że różne systemy w różny sposób
je generują. Analityka Google Analytics różni się w szczegółach od analityk proponowanych przez
dLibrę czy dMuseion – polskie oprogramowanie do publikowania zbiorów bibliotek i muzeów cyfrowych. Podobnie informacje o zasięgu strony na Facebooku nie mogą być prosto porównane z informacjami o odsłonach strony publikowanej poza infrastrukturą serwisu Marka Zuckerberga.
Tych kilka przykładów pokazuje, w jaki sposób instytucja może kreować rzeczywistość na bazie danych, które – co by o nich nie powiedzieć – w systemie Google Analytics gromadzone są na bardzo
racjonalnych zasadach. Powodem błędu jest jednak nie system gromadzenia, ale mylna lub zmanipulowana interpretacja danych. Oczywiście podobną magię uprawiać można w przypadku danych z mediów społecznościowych – interpretowanie polubień jako wskaźników popularności i użyteczności
strony na Facebooku jest poważnym błędem, skoro dostępne są inne dane, choćby o zasięgu strony
czy interakcjach z poszczególnymi treściami na niej publikowanymi. I tak wykazywać można, że strona
ma 5 tysięcy polubień, przedstawiając to jako sukces, pomimo że jej zasięg nie przekracza tysiąca
osób, a interakcje z treściami są szczątkowe. Ale tych ostatnich danych już się nie podaje.
Bezwzględnie istnieje potrzeba wypracowania nowych metod analityki działań instytucji kultury w
Internecie. Poza danymi z klasycznej analityki Webu (tej od odsłon i sesji), mamy do dyspozycji trochę
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innych danych i metod – to podstawa do tego, aby myśleć o nowych rozwiązaniach, pozwalających
na zracjonalizowanie oceny efektywności działań instytucji kultury w Internecie.

Strona i sfera
Zanim jednak sięgnie się po konkretne metody i dane, dobrze jest przemyśleć to, jak z nich skorzystać.
Załóżmy, że instytucja X chciałaby racjonalnie zaprojektować badanie wykorzystania swoich zbiorów,
publikowanych za pomocą serwisu muzeum cyfrowego. Do dyspozycji – i do wykorzystania niemal
od razu – ma ona gotowe narzędzia, takie jak Google Analytics czy systemy analityki mediów społecznościowych. Z każdego z nich można wyciągnąć różne dane i potem próbować je porównywać i zestawiać, agregować w taki sposób, aby pozwoliły na zbudowanie jednej, spójnej interpretacji.
Steven M. Schneider i Kirsten A. Foot w artykule Web sphere analysis: An approach to studying online
action (2005) zaproponowali interesujące podejście do projektowania badań aktywności ludzi w przestrzeni Webu. Założyli, że da się to zrobić, a nawet po części te aktywności wyjaśnić, za pomocą badania obiektów (web objects). Obiekty to linki, treści, formularze, poszczególne strony WWW, elementy interfejsów, protokoły – wszystko to, co buduje tło dla aktywności użytkowników Webu. A
zatem nie ma tu mowy o tym, żeby jakaś konkretna strona WWW mogła być wirtualnym centrum,
przestrzenią, która jest najważniejsza i z jakiegoś powodu wyjątkowa. To już sugeruje nam, żebyśmy
– planując raport na temat wykorzystania zbiorów cyfrowych – przestali myśleć wyłącznie o tym, jakie
wyniki oglądalności generuje nam oficjalna strona naszego muzeum cyfrowego. I dalej, jeśli zaczynamy
doceniać bardzo zróżnicowane obiekty webowe i nie przyjmujemy, że nasza strona WWW ma mieć
wśród nich wyjątkowe i centralne miejsce, możemy zacząć posługiwać się metaforą sfery webowej
(web sphere) i to ją badać oraz traktować jako podstawę dalszych interpretacji. Schneider i Foot tak
definiują to, czym jest sfera webowa:
Konceptualizujemy sferę webową nie jako zestaw witryn, ale jako zbiór dynamicznie definiowanych zasobów cyfrowych, obejmujących wiele witryn uznanych za istotne lub związane z centralnym wydarzeniem, koncepcją lub tematem, często połączonych hiperlinkami. Granice sfery webowej są ograniczone
wspólną orientacją tematyczną i ramą czasową. (s. 2)

Sfera webowa, ograniczająca zasięg badania, jest dynamiczna, bo badając ją, nieustannie odkrywać
możemy nowe obiekty, które należałoby do niej włączyć. To, że umieszczamy je w jednej sferze, oznacza, że łączy je temat oraz określony zakres czasowy. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne obiekty
w sferze nie muszą być połączone linkami – do wspólnego zbioru dodać można także obiekty niemające żadnych połączeń z innymi obiektami, ale zbliżone treścią czy funkcją.
Załóżmy, że muzeum X publikuje online zbiory dotyczące historii Krakowa (skany fotografii, dokumentów, artefakty materialne itp.). Do sfery webowej dla tego tematu wejdzie nie tylko oficjalna strona
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muzeum cyfrowego, ale też serwisy pomniejszych projektów i inicjatyw – także amatorskich i oddolnych – dotyczących dziejów tego miasta. Znajdą się tam również blogi, fora internetowe, strony i społeczności na Facebooku, filmy na YouTube, zdjęcia na Flickr.com czy hasła w Wikipedii. Po określeniu
granic sfery można zacząć charakteryzować jej poszczególne obiekty oraz relacje między nimi. Tutaj
w końcu pojawia się przestrzeń na zastosowanie twardych metod analityki webowej – sprawdzenie
odsłon stron, liczby wyświetleń filmów, dynamiki edycji haseł w Wikipedii itp. Do tego przyda się
zastosowanie elementów badań jakościowych: kategoryzacja treści, próba określenia ich jakości, znaczenia dla określonych grup odbiorców czy wartości merytorycznej.
Scharakteryzowanie sfery i rozpoznanie, jakie miejsce i rolę posiada w niej muzeum cyfrowe, może
pozwolić odkryć, że jej wartość nie musi bazować na raczej niewysokiej liczbie odsłon i sesji. Okazać
się może przecież, że:
•

więcej o wartości muzeum cyfrowego świadczyć będzie liczba linków kierujących do niego i
kontekst ich publikowania (na przykład wskazywanie strony muzeum jako źródła profesjonalnej wiedzy na temat określonych zasobów czy źródła dobrej jakości cyfrowych kopii);

•

zapotrzebowanie na określone zasoby, które ujawnia się w analizowanych dyskusjach i komentarzach na forach czy na Facebooku, może być zrealizowane przez dostępne już zbiory
muzeum cyfrowego, jeśli tylko byłyby one łatwiej odnajdywalne czy opublikowane w lepszej
jakości.

Bardzo rozbudowanym systemem analizy wartości zbiorów cyfrowych dziedzictwa, wykorzystującym
podejście zbieżne z koncepcją web sphere, jest Balanced Value Impact Model Simmona Tannera
(2012). Tam osią badania wpływu zbiorów cyfrowych są wszelkie obserwowalne i mierzalne efekty
(outcomes), powstałe w wyniku obecności (dostępności) określonych obiektów cyfrowych. W analizie
wpływu pod uwagę bierze się jednak tylko te efekty, które demonstrują określoną zmianę w życiu
odbiorców zbiorów cyfrowych lub też w potencjalnych możliwościach, jakie im dają (s. 4). Trudno
oczekiwać, że tak skomplikowany system ewaluacji będzie wykorzystywany jako alternatywa regularnych raportów na temat popularności i efektywności zbiorów czy działań cyfrowych, prowadzonych
przez instytucję kultury. Planując takie raporty, warto jednak przyjąć stojącą za nim metodę i zrezygnować z kurczowego trzymania się własnej strony WWW i polegania wyłącznie na prostych statystykach oglądalności. Nasza strona WWW i nasze działania online nie istnieją w próżni, a Web to
przecież dynamiczna sieć nieustannych relacji.

Wiedza dostępna od zaraz?
Plan badań wykorzystania zbiorów cyfrowych może mieć dowolnie ambitne założenia, jednak możli-
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wości ich przeprowadzenia zależą przede wszystkim od dostępności metod, pozwalających na pozyskanie konkretnych danych i zamienienie ich na wiedzę w ramach procesu analizy i interpretacji. Nie
byłoby dobrze, gdyby przyjęcie sferowego podejścia i podkreślanie ograniczonej użyteczności metod
badania miało być czymś w rodzaju „ucieczki do przodu” i instytucja wykazywałaby jedynie, że tak
naprawdę nic konkretnego o jej efektywności online nie da się powiedzieć.
Z drugiej strony, niebezpieczna jest zbytnia ufność we własne możliwości przeprowadzenia zaawansowanych badań. Nie chodzi nawet o to, że pracownicy i pracownice instytucji sami mieliby projektować pytania w ankietach online lub samodzielnie interpretować nieraz zagmatwane dane z mediów
społecznościowych. Nawet jeśli w budżecie znajdują się fundusze na profesjonalne przygotowanie
badania, jego skuteczność może być ograniczona.
Barbara Maria Morawiec do swojej książki Biblioteki cyfrowe. Tworzenie – zarządzanie – odbiór (2016)
przeprowadziła badanie ankietowe użytkowników i użytkowniczek Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej i
Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Kwestionariusz opublikowano za pomocą oprogramowania LimeSurvey, a link do ankiety umieszczony został na stronach obu tych bibliotek cyfrowych, a także w
sekcji „Wiadomości” strony Biblioteki Jagiellońskiej oraz na stronach krakowskich bibliotek na Facebooku (s. 110). Ankieta prowadzona była od 1 marca do 15 kwietnia 2015 roku. Jak informuje autorka,
w badaniu wzięło udział 267 osób, przy czym jedynie 102 (38 procent) wypełniły ankietę do końca i
to odpowiedzi tych osób wzięto pod uwagę przy analizowaniu wyników. Oprócz tego sama autorka
zwróciła uwagę, że linki do ankiety umieszczone na stronach bibliotek cyfrowych „nie wygenerowały
dużego zainteresowania ankietą”, a większość odpowiedzi pochodziła z linków publikowanych na Facebooku oraz bezpośrednich zaproszeń wysyłanych mailem. Zestawienie odpowiedzi ujawniło, że
większość osób wypełniających ankietę była w wieku 18–26 lat (43 procent), ale autorka, interpretując dane, nie połączyła tego wyniku z metodą rozpowszechniania linku do badania, przecież wyraźnie
preferującą osoby młode.
Obciążenie wyników przez sposób budowania próby to nic przyjemnego – cała energia włożona w
organizację badania idzie na marne. To jednak nie jedyne niebezpieczeństwo – równie frustrujące jest
zgromadzenie zbyt małej liczby odpowiedzi. Nie wiadomo, ilu użytkowników miały obie badane biblioteki w marcu i kwietniu 2005 roku (dane nie są dostępne na stronach), jednak trudno oczekiwać,
aby jakakolwiek biblioteka cyfrowa chciała budować swoją strategię z uwzględnieniem wyników ankiety, na którą odpowiedziało nieco ponad 100 osób. Chyba że miałaby dostęp do rozbudowanych
(otwartych) odpowiedzi i analizowała je w perspektywie jakościowej, wówczas dałoby się może wskazać nowe, nieoczywiste problemy czy zaproponować nowe elementy serwisu na bazie sugestii użytkowników.
Nie zawsze też proponować trzeba bardzo skomplikowane ankiety. W serwisie udostępniającym cyfrowe reprodukcje zbiorów Narodowego Muzeum Nowej Zelandii (Te Papa Tongarewa), na stronach
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poszczególnych obiektów umieszczony jest prosty formularz, który aktywuje się w momencie pobierania pliku na dysk twardy komputera. Użytkownik może zadeklarować cel wykorzystania pobieranej
reprodukcji, wybierając jedną opcję z rozwijanej listy, może też napisać kilka słów więcej na ten temat.
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Źródło collections.tepapa.govt.nz/Object/43920/download

Warto zwrócić uwagę na szczególne cechy tej ankiety:
•

jest krótka, zawiera dwa pola, w tym jedno z nich można wypełnić, wybierając opcję z listy
dostępnych odpowiedzi;

•

aktywuje się wyłącznie przy pobieraniu pliku – bada więc intencje użytkowników, którzy nie
tylko przeglądają, ale też pobierają do dalszego wykorzystania zbiory muzeum;

•

pytania są proste i bezpośrednie.

Wiosną 2017 roku Te Papa opublikowało dodatkową ankietę, której celem jest zdobycie wiedzy na
temat koniecznych usprawnień w projekcie i działania serwisu muzeum cyfrowego. Ankieta została
udostępniona za pomocą darmowego narzędzia (formularz w Google Drive), jej wypełnienie ma zajmować do 10 minut, a respondenci mają szansę na wygranie vouchera o wartości 50 dolarów nowozelandzkich do wydania w Amazonie.
Problemy ze skalą zbieranych danych dałoby się może ominąć, gdyby instytucje sektora podjęły
współpracę przy budowie wspólnej analityki wykorzystania zbiorów. Wymagałoby to nie tylko podstawowej integracji danych z poszczególnych instytucji, dziś zrealizowanej już w serwisie Federacji
Bibliotek Cyfrowych, ale też na przykład zorganizowania wspólnej, ogólnopolskiej inicjatywy jakościowego badania użytkowników i użytkowniczek, może nie tylko za pomocą ankiet online. Wspólnie łatwiej byłoby wypromować badanie i zgromadzić więcej danych, przy czym dotyczyć by one musiały
raczej ogólnych metod korzystania ze zbiorów niż wykorzystania konkretnej biblioteki, muzeum czy
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archiwum cyfrowego.

Źródła danych
Opis źródeł danych wykorzystania zbiorów cyfrowych i efektywności serwisów je udostępniających
zasługuje na osobne opracowanie. Warto jednak przynajmniej wymienić dostępne sposoby zdobywania informacji o użytkownikach i użytkowniczkach oraz ich zachowaniu w serwisie. Niniejsze zestawienie prezentuje je wraz z krótką charakterystyką, przy czym dla wygody używam w nim pojęcia
repozytorium, które w tym przypadku rozumiem jako dowolny serwis internetowy instytucji, którego
celem jest udostępnianie zbiorów cyfrowych i ich opisów.

Metoda

Opis

Zliczanie odsłon, użyt- klasyczna analityka z narzędzi takich jak Google Analytics czy Piwik lub logów repokowników i sesji

zytorium

Zliczanie pobrań pliku

dane informujące o pobraniu konkretnych plików, dostępne w specjalnej konfiguracji

reprodukcji cyfrowej

Google Analytics

Analiza stron referen-

dane informujące o stronach linkujących do strony repozytorium i podstron konkret-

cyjnych

nych zbiorów

Analiza zapytań z we-

analiza potrzeb użytkowników przeszukujących repozytorium, pomocna przy sku-

wnętrznej wyszuki-

teczniejszym opisywaniu zbiorów i tworzeniu słowników kontrolowanych

warki
Analiza pozycji w in-

analiza pozycji repozytorium bądź stron wybranych obiektów pod kątem pozycji w

deksie Google

Google i konkurencyjnych linków

Analiza zapytań z Goo- analiza fraz, które po wpisaniu do wyszukiwarki Google’a przeniosły użytkowników
gle Console Search

na stronę repozytorium

Google Trends

badanie popularności określonych zapytań do wyszukiwarki Google, pozwalające
zbudować kontekst dla liczby wejść na stronę repozytorium dla określonej frazy oraz
ułatwiające użyteczne opisywanie zbiorów

Google Alerts

pozyskiwanie informacji o pojawieniu się konkretnych fraz w aktualnościach Google
(Google News), użyteczne w badaniu obecności instytucji i jej projektów w mediach

Facebook: analityka

zróżnicowane dane o interakcjach użytkowników z treściami publikowanymi na stro-

stron

nie, o zasięgu, profilu demograficznym odbiorców itp.

Facebook: Open Graph ogólne statystyki dla linku upowszechnianego na Facebooku
Debugger
Facebook: dane pu-

publiczne dane opisujące funkcjonowanie określonych treści w przestrzeni Facebo-

bliczne
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oka, agregowane i analizowane w komercyjnych usługach analityki mediów społecznościowych, w tym treści wpisów i komentarzy, materiały wizualne
Twitter: analityka

przyrastające w czasie dane dotyczące odsłon wpisów publikowanych w ramach

konta

konta, odsłon strony głównej konta, wzmianek i liczby obserwujących

Twitter: dane pu-

publiczne dane opisujące funkcjonowanie określonych treści w przestrzeni Twittera,

bliczne

agregowane i analizowane w komercyjnych usługach analityki mediów społecznościowych, w tym treści tweetów

Wikipedia: dane doty-

przyrastające w czasie dane dotyczące liczby odsłon, liczby edycji, liczby obserwują-

czące haseł

cych i rozmiaru treści haseł (zob. przykład cat vs dog)

Wikipedia: odsłony ha- dane dotyczące odsłon haseł wikipedystycznych zawierających media z określonej
seł z mediami (Ba-

kategorii Wikimedia Commons

GLAMa 2)
Wikipedia: linki ze-

wyszukiwanie linków do repozytorium zamieszczanych w hasłach Wikipedii

wnętrzne
Wikipedia: wykorzy-

dane dotyczące obecności wybranych plików z Wikimedia Commons w Wikipedii i

stanie mediów (Glamo- siostrzanych projektach
rous)
Cytowania

dane dotyczące cytowań linkujących do repozytorium, dostępne na przykład dzięki
wyszukiwarce Google Scholar, Google Books, Scopus czy Web of Science

Wyszukiwanie obra-

wyszukiwanie alternatywnych kopii (wersji) zbiorów wizualnych publikowanych w

zem (Google Image Se- repozytorium
arch)
Dane wewnętrzne

dane o zamówieniach wersji produkcyjnej skanów, dane o zgłaszanych błędach,
wnioski, wypowiedzi zebrane w ramach badań fokusowych lub za pomocą ankiet
online itp.

Nawet tak skrótowa prezentacja źródeł danych pokazuje, że badając użycie zbiorów cyfrowych, mamy
do dyspozycji konkretne rozwiązania, z których większość jest darmowa i łatwa w użyciu. Do tego
komercyjne usługi analityki mediów społecznościowych oferują dziś bardzo zaawansowane raporty,
pozwalające na zdobycie wiedzy o działaniach innych instytucji z sektora czy na zaawansowaną charakterystykę odbiorców. Analityka Wikipedii i jej siostrzanych projektów jest użyteczna przede
wszystkim dla instytucji, które angażują się w projekty GLAM-Wiki. Szczegółowe instrukcje dotyczące
wykorzystania Google Analytics w badaniu wykorzystania zbiorów archiwów cyfrowych zaproponował w 2013 roku Michael Szajewski (Using Google Analytics Data to Expand Discovery and Use of Digital
Archival Content). Skorzystanie z wielu zróżnicowanych źródeł danych pozwala na uniknięcie błędu,
wobec którego zaproponowano metodę web sphere – błędu ograniczenia analizy wyłącznie do oczywistych danych z analityki repozytorium. Wyszukiwanie obrazem skutecznie zastosowano do przygo-
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towania raportu o Syndromie Żółtej Mleczarki, a dane z mediów społecznościowych warto uwzględniać nawet wówczas, kiedy instytucja nie jest w nich oficjalnie obecna.

Wpływ, wartość i brak celu
W grudniu 2016 roku w Glasgow odbyło się dwudniowe sympozjum poświęcone ewaluacji zbiorów
cyfrowych dziedzictwa. Jedną z propozycji wypracowanych na spotkaniu była zmiana podstaw oceny
efektywności publikowania kolekcji cyfrowych z badania ich wpływu społecznego na badanie wartości. W artykule Use And Impact Of Digital In Cultural Heritage: Insights From The Scottish Network Of
Digital Cultural Resources Evaluation (2017) czytamy:
Zmiany społeczno-gospodarcze wywołują zwiększoną presję na szkolnictwo wyższe i instytucje kultury,
zmuszając je do wykazywania wpływu (impact) ich zasobów i projektów cyfrowych. Związany z tym nacisk na prezentowanie wskaźników ilościowych budzi obawy wynikające z trudności w rozpoznawaniu
rzeczywistej wartości zasobów kultury oraz złożonych i zróżnicowanych sposobów, w jakich mogą one
wpływać na różnych odbiorców. Czy nie powinniśmy zrezygnować z badania wpływu i skoncentrować
nasze wysiłki na rozpoznawaniu wartości kolekcji cyfrowych?

Oczywiście głównym wyzwaniem przy przyjęciu nowego wskaźnika jest wykorzystywanie danych jakościowych w taki sposób, aby były one ze sobą porównywalne oraz aby sposób ich gromadzenia
zapewniał maksymalną możliwą obiektywność. Praca nad nowym wskaźnikiem w ewaluacjach kolekcji cyfrowych wymaga jednak zauważenia, że wartość korzystania z kultury nie zawsze jest racjonalnie
rozpoznawana, a nawet czasem nie ma potrzeby w ogóle o niej mówić.
Sporo gram na komputerze. Po co? Jak donoszą liczne publikacje prasowe, granie na komputerze bardzo
dobrze wpływa na zdolność podejmowania decyzji, przyswajanie wiedzy o świecie, kształtowanie postaw
społecznych, orientację w przestrzeni, umiejętność pilotowania dronów nad Afganistanem i walkę z chorobą Alzheimera. Zawsze, kiedy stykam się z tym zestawem argumentów (który przecież bardzo szanuję),
mam pewne wątpliwości. Jeżeli zaznałem któregokolwiek z tych dobrodziejstw i, na przykład, dzięki godzinom spędzonym w wirtualnych labiryntach szybciej znajduję drogę do wyjścia w centrach handlowych,
to doszło do tego raczej przypadkiem, bo przecież nie to było celem mojego grania. […] Sporo gram na
komputerze. Po co? A po co czytasz albo po co siadasz na widowni? Jak odpowiadać na takie pytania?
Najlepiej chyba tak: po nic. Kiedy patrzę na pierwszą scenę albo pierwsze zdanie, nie wiem jeszcze, dokąd
mnie zaprowadzą. Tym, czego najmniej teraz potrzebuję, jest widoczny od samego początku cel

– pisze w „Dwutygodniku” Paweł Schreiber (Po nic, 2017). Jest więc tak, że jakaś część osób przeglądających zbiory cyfrowe udostępniane przez muzea czy biblioteki robi to bez racjonalnego celu, tak
po prostu, bo można, bo to łatwe i darmowe. Robi to, nie wiedząc, do czego mogą przydać się im
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odnajdywane przypadkowo materiały. W przeglądaniu dobrze zaprojektowanych repozytoriów zbiorów dziedzictwa jest jakaś prosta przyjemność kontaktu z dawną kulturą, ludźmi z przeszłości, zapomnianą estetyką i językiem. Czy jakiekolwiek badania jakościowe lub ilościowe są w stanie uchwycić
tę przyjemność i związaną z nimi przypadkowość oraz wartości? Może po prostu trzeba o nie zapytać?
Badanie użytkowników i użytkowniczek bibliotek cyfrowych, które stało się podstawą książki Barbary
Marii Morawiec, zawiera pytanie o cel korzystania ze zbiorów online. Lista odpowiedzi proponuje do
wyboru cele: edukacyjny, naukowy, kulturalny, informacyjny, hobbystyczny i rozrywkowy. Można zaznaczyć także, że korzysta się z biblioteki cyfrowej „w innym celu” (s. 161). Podobnie w ankiecie przygotowanej dla Muzeum Narodowego w Warszawie (2017) na pytanie o to, do jakich celów chce się
wykorzystać serwis muzeum cyfrowego, można zaznaczyć takie odpowiedzi:
•

przeglądanie zdjęć z kolekcji,

•

do celów badawczych/naukowych,

•

w celach zawodowych/w celach związanych z pracą,

•

w celach związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą,

•

w celu weryfikacji, czy warto odwiedzić muzeum na żywo,

•

w celach prywatnych, na przykład udostępnienie na swoim blogu, wykonanie nadruków, publikacja w mediach społecznościowych,

•

w celu pozyskania informacji o eksponatach przed ich poznaniem „na żywo”,

•

w innych celach (jakich?).

A gdyby tak umożliwić odpowiedź „bez celu”? Czy dane zebrane z tego pytania nie miałyby wówczas
większej wartości, bo mogłyby wskazywać na to, że część odbiorców wchodzi na stronę przypadkowo
i warto rozważyć wdrożenie jakiegoś mechanizmu pozwalającego ukierunkować ich początkowe zaangażowanie?
Projektując badanie ankietowe wykorzystania zbiorów cyfrowych, warto też zwrócić uwagę na potencjalne błędy lub nieścisłości w projektowaniu odpowiedzi. Ponieważ odpowiadając na zacytowane
wyżej pytanie z ankiety MNW, można zaznaczyć aż trzy odpowiedzi, pojawia się problem ich interpretacji – jeśli ktoś pracuje na uczelni i, przygotowując artykuł naukowy, korzysta z cyfrowych zbiorów
muzeum, do opisu tego jednego celu może wybrać dwie odpowiedzi, których znaczenie w jego przypadku będzie identyczne (cele badawcze i cele zawodowe). Podobnie wspomniana już Barbara Morawiec w pytaniu ankietowym o miejsce korzystania z biblioteki cyfrowej proponuje odpowiedzi, takie
jak „w domu”, „w pracy”, „w bibliotece” czy „na uczelni”. Wypełniający tę ankietę bibliotekarze i bibliotekarki nie mieli łatwego zadania, kiedy musieli zdecydować, czy ze zbiorów cyfrowych korzystają
„w pracy” czy raczej „w bibliotece” (s. 169). Podobnie zresztą osoby pracujące na uczelni albo freelancerzy spędzający swój roboczy dzień w domu.
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Kiedy uda się pozyskać dane, bywa tak, że nie budują one specjalnie pozytywnej wizji skuteczności
instytucji online. Być może nawet jedną z dominujących w sektorze kultury i dziedzictwa emocji jest
frustracja wynikająca z ograniczonego zasięgu własnych działań i braku skuteczności w komunikacji.
To nic przyjemnego, kiedy nakładem znacznych sił i środków digitalizuje się, opracowuje i udostępnia
zbiory, po czym okazuje się, że nie są one masowo wykorzystywane. Warto zadać jednak pytanie: czy
powinno się wartość działań instytucji, a nawet wartość samych udostępnianych zbiorów, uzależniać
od ich popularności w Internecie? To nie jest dobry kierunek myślenia. W sektorze kultury oczekiwanie dużych zasięgów powinna przecież równoważyć świadomość misyjności instytucji i specyfiki udostępnianych zbiorów: zazwyczaj robią one to, co komunikacyjnie niespecjalnie się opłaca. Oczekiwanie, że biblioteki, archiwa czy muzea staną się gwiazdami Sieci, nie ma sensu. O ile ograniczony zasięg
nie wynika z ordynarnych zaniechań w komunikacji czy błędów w konstrukcji i użyteczności repozytorium, może nie ma się czym przejmować, przecież popularność nie jest w tym sektorze wyznacznikiem jakości. Dobrze byłoby, gdyby jeszcze instytucje nadzorujące sektor i finansujące projekty cyfrowe rozumiały specyfikę misji instytucji kultury w Internecie i w raportowaniu efektów poszczególnych działań racjonalnie proponowały oczekiwane wyniki.

Wspieranie ponownego użycia zbiorów cyfrowych
Na koniec poprzedniego rozdziału zaproponowałem racjonalny – jak mi się wydaje – punkt widzenia
na ocenę zasięgu zbiorów instytucji kultury w Internecie. O ile niski zasięg nie wynika z błędów popełnionych przez instytucję, to da się go zaakceptować, choćby odwołując się do jej misyjności, wykluczającej robienie tylko tego, co się komunikacyjnie czy wizerunkowo opłaca. Nie jest jednak przecież tak, że instytucje nie popełniają błędów, a niektóre z nich szczególnie mocno ograniczają zasięg i
ponowne wykorzystanie publikowanych zbiorów.
Nie ma sensu mówić, że coś jest w domenie publicznej, jeśli udostępniasz jedynie 72 dpi

– pisze Melissa Terras w notce Reuse of Digitised Content: So you want to reuse digital heritage content
in a creative context? Good luck with that (2014). Ten nieco złośliwy komentarz dobrze oddaje istotę
sprawy. Z jednej strony, instytucje, gdy upowszechniają swoje zasoby w Internecie, komunikują to,
odwołując się do bardzo pozytywnych wartości. Z drugiej jednak – sposób tego udostępniania nie
przystaje do zakładanych efektów. Ze skanem w jakości 72 dpi nie da się zrobić wiele więcej niż opublikować go na Facebooku, podobnie z najbardziej nawet wyjątkową i cenną fotografią z wielkim znakiem wodnym umieszczonym w samym jej centrum.
Skany niskiej jakości czy znaki wodne to nie jedyne bariery blokujące swobodę wykorzystania i zamykające szanse na ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych. Melissa Terras wymienia jeszcze kilka
podstawowych błędów i niedociągnięć, których opis i interpretację pozwoliłem sobie rozwinąć:
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•

złe, nieużyteczne interfejsy stron udostępniających zbiory, ograniczające możliwości sprawnego przeszukiwania i pobierania zdigitalizowanych obiektów;

•

niezrozumiałe licencje i nieczytelne zasady atrybucji wymagane przez instytucję przy ponownym wykorzystaniu zbiorów (jeśli instytucje te nie zamierzają zarabiać na swoich zasobach,
dlaczego miałyby ograniczać ich wykorzystywanie?, być może też czasem robią to nieświadomie, na przykład nakładając w dobrej wierze licencje Creative Commons na zbiory o statusie
domeny publicznej, które nie mogą być licencjonowane);

•

polityka nieufności wobec osób korzystających z udostępnionych zbiorów (być może warto
ostatecznie zaakceptować fakt, że publikowanie w Internecie własnych zasobów oznacza w
pewnym sensie rezygnację z kontroli nad nimi oraz konieczność przynajmniej tolerowania ich
niezależnego użycia);

•

historyczny charakter zbiorów udostępnianych przez część instytucji w naturalny sposób ogranicza możliwość ponownego wykorzystania w zadaniach wymagających bardziej współczesnych treści, estetyki, języka itp.; Terras sugeruje przy tym, że jeśli instytucja posiada prawa
majątkowe do nowszych zbiorów, może ich reprodukcje udostępniać na licencjach Creative
Commons i w ten sposób zwiększać aktualność własnej oferty.

Przy tym niektóre instytucje od razu dostają bonus do ponownego wykorzystania własnych zbiorów.
Digitalizacja dziedzictwa wbrew pozorom nie wyrównuje szans i instytucje małe, nieposiadające powszechnie rozpoznawanych zbiorów, głośnych nazwisk czy obiektów, już na starcie mają pod górę.
Nie każdy ma w kolekcji Vermeera i pokaźny budżet na eksperymenty z udostępnianiem reprodukcji
jego obrazów – porównywanie wszystkich instytucji do gwiazd branży, takich jak Tate Modern czy
Rijksmuseum, jest po prostu niesprawiedliwe.
Nie wszystkie ograniczenia da się też łatwo usunąć. Przykładowo, niejasny lub skomplikowany status
prawno-autorski udostępnianych zbiorów może powodować, że instytucja obawiać się będzie bezpośredniego wspierania ponownego ich wykorzystania. Do tego sektor kreatywny, który miałby być jednym z głównych odbiorców zbiorów, nie zawsze w pełni rozumie, jakie ograniczenia posiadają instytucje, nie tylko w sferze regulowanej przepisami prawa autorskiego. Dobrym przykładem może być
oczekiwanie udostępniania online bardzo dobrej jakości plików, nie do zrealizowania przez instytucje
nieposiadające odpowiedniego zaplecza webowego, zdolnego przetwarzać i publikować skany o dużej
wadze. Do tego wciąż, przynajmniej dla niektórych instytucji z sektora, na przykład organizacji pozarządowych nieposiadających stałego finansowania, sprzedaż plików produkcyjnych, a właściwie usług
ich przygotowania, to istotna pozycja w budżecie. Grafik lub graficzka, spiesząc się z realizacją zlecenia, poszukiwać będzie materiałów do pracy i wykorzysta raczej te zasoby, które są dostępne od ręki,
na przykład w komercyjnych bankach zdjęć, a nie będzie zamawiać kopii produkcyjnej skanu.
Naturalnie sektor kreatywny nie powinien być jedynym adresatem polityki wspierania ponownego
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wykorzystania zbiorów, nawet jeśli na poziomie ogólnej dyskusji o efektach digitalizacji wskazuje się
właśnie na niego, podkreślając przy tym, że dziedzictwo lub kultura mogą być skutecznym generatorem PKB. Do misji instytucji kultury należy przecież także wspieranie edukacji tak formalnej, jak i nieformalnej.

Metody wsparcia ponownego wykorzystania
Metody wsparcia ponownego wykorzystania proponować można na kilku poziomach działania instytucji.
Poziom zasad:
•

akceptacja nieautoryzowanego użycia i interpretowania udostępnianych obiektów;

•

akceptacja wykorzystania komercyjnego;

•

opracowanie zasad i mechanizmów reagowania na nadużycia.

Poziom rozwiązań technicznych:
•

publikowanie dobrej jakości plików;

•

użyteczny i przejrzysty interfejs witryny udostępniającej zbiory;

•

nowe mechanizmy wyszukiwania, na przykład wyszukiwanie konkretnym kolorem, paletą kolorów, orientacją (poziomą lub pionową) czy typem pliku; oprócz tego skorzystanie z mechanizmu automatycznego rozpoznawania twarzy przy opracowywaniu zbiorów do udostępnienia
ona dodanie filtra wyszukiwania obiektów z wizerunkami ludzi;

•

czytelna i łatwa do zrozumienia informacja o statusie prawno-autorskim, zachęcająca do wykorzystania pliku do własnych celów i informująca o ewentualnych wymaganiach wynikających z licencji.

Poziom organizacji zbiorów:
•

zwiększenie użyteczności opisów obiektów;

•

projektowanie czytelnych struktur kolekcji: przykładowo na stronach Europeany udostępniono kilka podstawowych, ogólnych kolekcji, nadrzędnych wobec kolekcji merytorycznych
(Art, Fashion, Music, Photography);

•

republikowanie wybranych zbiorów w zewnętrznych serwisach (Wikimedia Commons, Flickr
itp.);

•

udostępnianie danych o zbiorach za pomocą interfejsów programistycznych (API) i/lub w plikach w standardowych formatach (jak na przykład MetMuseum, które publikuje swoje dane
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w repozytorium GitHub).
Poziom współpracy:
•

inspirowanie i udział w projektach crowdsourcingowych oraz w projektach nauki obywatelskiej;

•

współpraca ze środowiskiem wikipedystycznym w ramach projektów GLAM-Wiki, w tym republikowanie obiektów w Wikimedia Commons czy organizacja spotkań edycyjnych;

•

współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami, uczelniami w zakresie udostępniania
zbiorów do wykorzystania w projektach edukacyjnych i kreatywnych;

•

organizacja wspólnych, międzyinstytucjonalnych projektów udostępniania zbiorów (na przykład wspólna aplikacja i serwis dla osób niepełnosprawnych, pozwalające na odsłuchiwanie
opisów obiektów z polskich muzeów i galerii).

Poziom badań:
•

rozpoznawanie zapotrzebowania (na przykład za pomocą analizy zapytań do wewnętrznej wyszukiwarki repozytorium lub fraz kierujących do witryny z Google);

•

analizowanie zapotrzebowania edukacyjnego, na przykład dzięki lekturze podstaw programowych;

•

analiza zapotrzebowania w oddolnych grupach entuzjastów (na przykład w grupach rekonstrukcji historycznej, szukających źródeł dokumentujących ubiory lub broń z epoki).

Wygląda na to, że realizacja przynajmniej części tych propozycji nie musi być wcale motywowana
staraniami o zwiększenie skali wykorzystania zbiorów. To po prostu dość oczywiste kroki usprawniające podstawowe korzystanie z witryny udostępniającej reprodukcje cyfrowe.
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OBIEKTY
Strona
Pod koniec października 1991 roku Tim Berners-Lee dyskutował ze swoimi współpracownikami z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) na temat zbudowania strony internetowej ośrodka.
To były same początki Webu, który miał wtedy jeszcze bardzo lokalny i środowiskowy charakter. Zaledwie miesiąc wcześniej pracujący na Stanfordzie fizyk Paul Kunz spotkał się z Bernersem-Lee w
CERN-ie, dzięki czemu Amerykanie mieli się dowiedzieć o istnieniu czegoś takiego jak WWW. W
efekcie w grudniu Web przestał być wyłącznie europejski, bo Amerykanie uruchomili swój pierwszy
serwer webowy, a w styczniu 1992 roku Berners-Lee, podczas swojego wystąpienia na konferencji
we Francji, połączył się z nim na oczach zgromadzonych widzów. Web stał się już prawdziwie World
Wide. Jednak zanim to nastąpiło, w swoim mailu opublikowanym na liście dyskusyjnej www-talk 31
października 1991 roku Tim Berners-Lee odpowiadał na pytanie o to, jaka według niego powinna być
dobra strona domowa (home page):
Dobry projekt strony domowej to sztuka – tak jak okładka magazynu lub karta informacyjna.

Nie bez przyczyny przywołuję tę historię i ten cytat w rozdziale poświęconym stronie internetowej.
Warto zwrócić uwagę na metafory, które przytacza Berners-Lee, wypowiadając się na temat projektu
strony domowej CERN-u. Okładka magazynu i karta informacyjna – to klasyczne papierowe formaty,
a w pojęciu home page (czy web page) na stałe tkwi odniesienie do strony jako metody organizacji i
porządkowania informacji. Tych papierniczo-biurowych metafor jest w interfejsach cyfrowych zresztą
dużo więcej, dość powiedzieć, że każdy plik można wrzucić do kosza umieszczonego na pulpicie lub
biurku (desktop) komputera. Ale jakie to ma znaczenie przy projektowaniu strony internetowej instytucji kultury?
Do niedawna myślenie o publikowaniu stron w WWW było zdominowane właśnie przez tę metaforę.
Katalog znaczników języka HTML, w którym pisze się strony, a przynajmniej w którym są one renderowane przez przeglądarkę, zawierał i zawiera wciąż elementy pozwalające w odpowiedni sposób
zbudować estetykę strony i oddać strukturę informacji, którą chcemy przekazać. Web miał być, jak to
powszechnie ogłaszano w drugiej połowie lat 90., globalną biblioteką i katalogiem stron obiecującym
wszystkim chętnym egalitarny dostęp do informacji i wiedzy. Metafora strony i książka jako paradygmat publikowania w Sieci później nieco osłabły, a ich miejsce zajęła metafora prezentacji i rekonstrukcji. Strona miała prezentować, a już nie tylko skutecznie informować, zachęcać do kliknięcia i zwracać
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na siebie uwagę. W efekcie już nie tylko amatorskie strony wypełniały animowane gify, migające teksty czy muzyka odtwarzająca się przy ładowaniu. I dalej, strony-rekonstrukcje starały się, nieudolnie
ze względu na ograniczenia języka HTML i możliwości przeglądarek, odtwarzać rzeczywistość. Kiedy
muzeum publikowało swoją stronę WWW, budowało ją w taki sposób, aby imitować spacer po
wszystkich salach i ekspozycjach. W 1999 roku w zasobach Webu pojawiła się strona Virtual Notre
Dame Cathedral (VNRD), dziś dostępna jedynie w kopii w Wayback Machine. VNRD oferowało użytkownikom i użytkowniczkom możliwość wirtualnego zwiedzania zrekonstruowanych w 3D wnętrz katedry.

Źródło: Wayback Machine, web.archive.org/web/19991219011311id_/http://vrndproject.com/

O ile VNRD było jak na swoje czasy dość zaawansowanym projektem, to myślenie o stronie jako rekonstrukcji rzeczywistości realizowane było także na znacznie prostszych zasadach. Wystarczyło
przecież dodać w tle strony motyw przedstawiający cegły (jeśli była to strona na przykład muzeum
zamkowego), zmienić fonty na te stylizowane na średniowieczne, a wszystko to uzupełnić animowaną
postacią rycerza machającego mieczem w prawym dolnym rogu przeglądarki. Swoją drogą szkoda, że
dziś tak wiele z tych wczesnych projektów nie jest już dostępnych, bo z pewnością przynależą one do
cyfrowego dziedzictwa. Warto też pamiętać, że profesjonalna debata na temat wykorzystania Webu
do upowszechniania dziedzictwa zaczęła się w połowie lat 90., od razu po pojawieniu się przeglądarek
działających w trybie graficznym, pozwalającym projektantom stron WWW ostatecznie zerwać z
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czarnym tłem tekstowych terminali, na których do tej pory przeglądano Web.
Być może jest tak, że przygotowując się do zbudowania (a raczej zamówienia na zewnątrz) strony
internetowej instytucji czy jakiegoś jej projektu, mamy gdzieś w głowie te dawne metafory. W trudnych dyskusjach o tym, co i jak ma wyglądać, odwołujemy się do konieczności przekazywania określonych informacji, promocji instytucji i w jakimś stopniu oddania jej charakteru w konstrukcji i dizajnie
strony, przy czym cały czas myślimy kategoriami, które czerpią inspiracje z druku i książki. Nie ma w
takim podejściu nic złego ani wstydliwego, to chyba dość naturalne przy wchodzeniu w aurę nie do
końca oswojonego medium. Warto sobie przypomnieć, jak w początkach telewizji widzowie ubierali
się odświętnie przed włączeniem telewizora, a wcześniej uczestnicy pokazów braci Lumière potrzebowali dużo czasu na zaakceptowanie tego, że aktorzy widziani na ekranie jednak nie są duchami.
Wydaje mi się, że problem pojawia się wtedy, kiedy zapominamy, że WWW – i w ogóle Internet – nie
jest już tym, czym był w połowie lat 90. lub nawet w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych. Sporo
się zmieniło i miało to rewolucyjny wpływ na skuteczność starych metafor, według których projektowano strony.

Nowe metafory
Zamiast na wielu stronach opisywać zmiany technologiczne i społeczne, które przez ostatnie dekady
sformatowały Internet do medium takiego, jakim jest współcześnie, lepiej poznać je, sprawdzając,
czym dziś jest lub czym może być strona WWW. Może też dzięki temu na etapie projektowania strony
dla instytucji kultury łatwiej będzie odejść od części sztywnych założeń i przez to praca stanie się
znośniejsza – zawsze przecież lepiej wiedzieć, kiedy dać za wygraną. Na końcu może też się okazać,
że wstępny pomysł na stronę warto wywrócić do góry nogami.
Tak więc wypracowana z trudem strona:
•

będzie przeglądana w masie różnych przeglądarek i na wielu różnych systemach, oczywiście
nie wszystkie przeglądarki wyświetlają ten sam kod strony w identyczny sposób;

•

będzie przeglądana na ekranach o radykalnie różnych rozmiarach – od telefonów komórkowych przez tablety i laptopy po telewizory i ekraniki nieszczęśnie podpiętych do Internetu
lodówek (nie chodzi przy tym o to, że należy jedynie zadbać o poprawne wyświetlanie się
strony w tak różnych rozdzielczościach – dla niektórych z nich pewne elementy treści okazują
się zupełnie bezsensowne: okazuje się na przykład, że umieszczanie na stronach mobilnych
przycisków do polecania treści w mediach społecznościowych nie ma sensu, bo nikt z nich nie
korzysta, a do tego zazwyczaj spowalniają one ładowanie strony);

•

ze strony korzystać będą naprawdę różne osoby – będą się różnić nie tylko wiekiem, wykształ-
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ceniem, obyciem w Sieci i kompetencjami cyfrowymi, ale też na przykład zdolnością do widzenia; po co osobie, która korzysta z przeglądarki czytającej (w sensie dosłownym, bo czytającej
na głos) strony internetowe, witryna o wspaniałym dizajnie, ale pozbawiona tekstu, bo wszystkie informacje wplecione są w grafikę lub wideo?; dodajmy do tego różnice kulturowe i nawet
wybór kolorów tła strony staje się wyzwaniem;
•

będzie przeglądana także poza domem i pracą – nie wszyscy mają nieustannie dostęp do WiFi,
olbrzymie pakiety danych mobilnych w swoich planach komórkowych i akurat nie jadą w pociągu, gdzie między stacjami znika sygnał komórkowy;

•

11 procent osób korzystających z Internetu (globalnie) korzysta z wtyczek do przeglądarki blokujących reklamy, przy czym nie zawsze rozróżniają one, czy migający gdzieś na stronie baner
to reklama jogurtu czy zaproszenie na festiwal muzyki improwizowanej; popularność adblocka
w 2016 roku zwiększyła się o 30 procent, a reklamy blokowane są tak samo intensywnie we
wszystkich grupach wiekowych;

•

dziś interfejsem do Webu jest wyszukiwarka Google, ludzie rzadko korzystają ze strony głównej serwisu, chyba że mają taki nawyk; misternie projektowana strona główna instytucji może
być ignorowana, skoro większość użytkowników wchodzić będzie bezpośrednio na konkretne
strony i robić to będzie przede wszystkim za pośrednictwem Google, więc – w jakimś sensie –
częścią projektu strony jest też jej pozycja i wizerunek w tej wyszukiwarce;

•

informacje zawarte na stronie będą odczytywane bez bezpośredniego na nią wejścia, tak jak
to jest na przykład na Facebooku, który automatycznie generuje podgląd konkretnej strony z
krótkim tekstem i zrzutem ekranu lub grafiką.

•

informacja o niektórych stronach w ogóle nie dotrze do odbiorców ze względu na skomplikowane i działające na szeroką skalę algorytmy filtrujące, bazujące między innymi na dotychczasowych wyborach (kliknięciach) użytkowników i wzmagające efekt tak zwanej bańki filtrującej
(filter bubble);

•

jeśli na stronie znajdują się jakiekolwiek formularze przesyłające dane, nowoczesne przeglądarki będą ostrzegać przed tymi adresami (i niewykluczone, że wkrótce je blokować), które nie
wykorzystują bezpiecznych szyfrowanych połączeń przy przesyłaniu do bazy danych od użytkownika.

Te wyzwania raczej dyskwalifikują stare metafory strony książkowej, banera czy rekonstrukcji. A nawet
jeśli nie, to przynajmniej mocno nadwyrężają ich wartość. Nie można już oczekiwać, że tworząc stronę
instytucji, da się udostępnić wszystkim bez wyjątku tylko jeden skończony i integralny projekt.
Wobec opisanych wyżej zmian pojawiają się nowe metafory dla tego, czym strona WWW ma być. Na
przykład:
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•

SPA (single page application) – nowoczesne przeglądarki, język HTML5 i rozmaite biblioteki
Java Script umożliwiają dziś budowę stron internetowych w modelu SPA: strony internetowe
w tym przypadku to aplikacje, które zamiast coś statycznie prezentować, raczej coś generują
na podstawie interakcji z użytkownikiem lub użytkowniczką i zazwyczaj nie wychodzą poza
główny adres domeny;

•

te same treści, dostępne na stronie internetowej, mogą być publikowane także za pomocą
aplikacji działającej na telefonie komórkowym lub tablecie;

•

strona internetowa może być też minimalistycznym interfejsem do bazy danych, jakiegoś katalogu lub zbioru, z którego korzysta się, już nie ręcznie wpisując określone zapytania, ale zadając pytania w sposób automatyczny przez interfejsy programistyczne (API); z wielu zbiorów
cyfrowych korzystać można, wysyłając zapytania przez protokół OAI-PMH czy przez dowolne
API (mechanizm jest taki: łączymy się ze stroną i pobieramy dane, przy czym wcale nie obchodzi nas, jaki ma ona dizajn, gdzie umieszczono logo i jaki jest obrazek w nagłówku);

•

strona internetowa może być też nagłówkiem (zajawką): drapieżna strategia Facebooka polega
na koncepcji, w której każda strona internetowa staje się obiektem w bazie danych tego serwisu – nie jest tam kopiowana, ale podstawowe informacje o niej są pobierane i przetwarzane,
dziś wiele osób nie wchodzi na strony internetowe w ogóle, wystarczą im krótkie zajawki, które
widać na streamie; nową metaforą strony mogą być więc też metadane w schematach Open
Graph (dla Facebooka) czy Twitter Cards (dla Twittera); oprócz tego profile instytucji w mediach
społecznościowych to też strony internetowe, nad którymi wydawca nie ma jednak pełnej
kontroli;

•

widżet może być też kolejną metaforą strony WWW – skoro mogę umieścić na blogu okienko
wyszukiwarki Federacji Bibliotek Cyfrowych, wydawca FBC nie będzie miał żadnej kontroli
nad tym, w jakim kontekście ta część jego serwisu jest prezentowana i używana;

•

niektóre strony WWW z powodzeniem funkcjonować mogą jako pliki książek elektronicznych
do przeglądania na czytnikach, użytkownicy, którzy nie chcą czytać długich tekstów w przeglądarce, mogą w prosty sposób wygenerować sobie plik epub czy mobi, ściągnąć go na czytnik i przeglądać w sposób, który pozwoli im skupić się na treści.

Ponieważ tradycyjna postać strony WWW przeżywa dziś dość poważny kryzys, mogą pojawiać się
oczekiwania, że zamiast lub w uzupełnieniu klasycznych stron instytucja kultury opracuje i udostępni
własną aplikację na urządzenia mobilne. Mobilny dostęp to już dawno nie jest nisza oczekiwana przez
garstkę młodych i najbardziej zaawansowanych technicznie użytkowników Internetu z wielkich miast.
Co więcej, trend zdecydowanie nie hamuje – zdaniem analityków w latach 2016–2021 nastąpić ma
siedmiokrotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych. Ale to wciąż nie oznacza, że instytucje powinny
budować własne aplikacje.
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Aplikacje – niepotrzebny kłopot
Najpoważniejszym argumentem przeciwko publikowaniu przez instytucje kultury własnych aplikacji
jest graniczące z pewnością przypuszczenie, że nie znajdą one swoich użytkowników. W 2016 roku w
roczniku „Muzealnictwo” (t. 57) pojawił się artykuł Aplikacje mobilne w muzeach, moda czy potrzeba?
autorstwa Alicji de Rosset i Katarzyny Zielonki. Autorki, na co dzień pracujące w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), przedstawiają opłakane skutki mody na nowoczesność
w sektorze kultury i efekt braku racjonalnego podejścia do możliwości, jakie daje współczesny Internet i rozwiązania cyfrowe. Tym efektem jest radykalnie niska liczba instalacji aplikacji stworzonych
przez polskie muzea: tylko dla 8 spośród 51 aplikacji była ona wyższa niż 1000 osób, a aż 26 aplikacji
z zestawienia zainstalowano nie więcej niż 100 razy. Badanie przeprowadzone zostało w maju 2016
roku dla sklepu Google Play (oferującego aplikacje dla telefonów i tabletów działających na systemie
Android). Rok później liczby użytkowników tych aplikacji nie zwiększyły się radykalnie.
Można oczywiście starać się podważyć metodę takiego badania. Nie jest ona przecież pozbawiona
wad. Po pierwsze, nie będąc wydawcami aplikacji, dysponujemy jedynie zakresem liczby jej instalacji
(500–1000), umieszczonym na ogólnodostępnej stronie domowej w serwisie Google Play. W przypadku porównywania zakresów instalacji dwóch aplikacji: z przedziałów 1000–5000 oraz 5000–
10000 różnice mogą być naprawdę niewielkie. Po drugie, definicje rozmaitych analityk instalacji dostępne dla wydawców nie mówią wcale wprost o liczbie instalacji, ale na przykład o liczbie urządzeń
mobilnych, które w ciągu ostatnich 30 dni były online i posiadały zainstalowaną daną aplikację. Po
trzecie, nie znamy kontekstu powstania konkretnej aplikacji ani opinii użytkowników, które są przecież
publicznie dostępne na stronie. Mimo tego nie da się uznać, że statystyki polskich aplikacji muzealnych są dobre.
Dlaczego te aplikacje nie są w ogóle używane? Autorki opracowania z „Muzealnictwa” twierdzą
wprost, że:
Muzea najczęściej nie są przygotowane do tego typu wdrożeń – brakuje im doświadczenia i wiedzy na
temat potrzeb odbiorców oraz swoich własnych, zarówno w zakresie planowanych treści i funkcjonalności, koniecznego nakładu pracy, jak i stosowanych technologii. Zdają się w związku z tym na oferty firm,
kupując produkty gotowe, nieprzystosowane do sposobu funkcjonowania instytucji (często stanowiące
zamknięty, niedający się rozbudować czy zintegrować z innymi narzędziami produkt) lub skomplikowane
i kosztowne narzędzia, których funkcjonalności nie będą w pełni wykorzystywane. Niejednokrotnie są to
produkty po prostu niepotrzebne, zamówione w przekonaniu, że takie są wymogi nowoczesnego muzeum. Zdarza się, że instytucje – przekonane przez firmy – od razu zamawiają aplikacje na wiele systemów, zamiast przygotować program na najbardziej popularną platformę i po weryfikacji popularności i
potrzeb ewentualnie poszerzyć ofertę. (s. 238)
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Aplikacja jest więc traktowana nie jako racjonalnie zaprojektowane narzędzie mające spełniać określone zadania, ale raczej symbol statusu instytucji, a przecież zdecydowanie nie na tym polegać powinna nowoczesność w sektorze kultury. Nieużywane aplikacje są zresztą tylko jednym z objawów
tego trendu.
Second Krakow jest doskonałą platformą komunikacji i świetnym narzędziem do budowania nie tylko
promocji miasta, ale również zacieśniania więzi wśród jego mieszkańców oraz entuzjastów. Tym samym
znikają bariery geograficzne, a pojawia się forum wymiany opinii, na którym użytkownicy nie tylko się
widzą, ale również mogą na bieżąco kreować wydarzenia dziejące się w świecie rzeczywistym

– mówiła w 2007 roku przedstawicielka projektu „Kraków w Second Life”. Oczywiście dziś, w 2017
roku, wszyscy jesteśmy mądrzy i wiemy, że Second Life jako przestrzeń komunikacji jest martwa, przynajmniej dla zastosowań w sektorze kultury. Jednak nawet bez tej wiedzy 10 lat temu można było
krytycznie spojrzeć na udostępniane przez firmę Linden Lab środowisko i zastanowić się, czy koszty
wirtualnej rekonstrukcji krakowskiego rynku będą choćby porównywalne z zyskami promocyjnymi i
merytorycznymi. Do tego zakładanie, że jeśli zbudujemy projekt, to jego użytkownicy nie tylko łatwo
się znajdą, ale też od razu zaczną „wymieniać opinie” i „kreować wydarzenia”, było naiwnością tak w
2007, jak i jest w 2017 roku. A jeśli poświęcanie czasu i środków na budowę nieużywanych aplikacji
nie jest wynikiem błędów w planowaniu i krytycznej ocenie własnych możliwości instytucji, ale efektem systemu projektowego i konsekwencją pokusy łatwej modernizacji? Zuzanna Stańska z firmy Moiseum, twórczyni aplikacji Daily Art (450 tysięcy użytkowników), przyznaje:
Są dwa momenty, w których zgłaszają się do nas instytucje kultury. Pierwszy – kiedy mają już finansowanie na jakąś aplikację, i drugi – kiedy dopiero się o nie starają. Często jest tak, że pomysł dostosowuje się
do założeń grantu. Tymczasem, żeby stworzyć dobrze działającą, użyteczną dla użytkowników i instytucji
aplikację, trzeba zrobić szeroko zakrojone badania i porządnie wszystko wcześniej przemyśleć. Zastanowić się nad grupami docelowymi, funkcjonalnościami, które mają być dla użytkowników użyteczne, nad
promocją projektu, finansowaniem go po zakończeniu grantu. Niestety przez system finansowania kultury
i myślenie, że „nowoczesną” apką da się wszystko załatwić, bo przecież ludzie korzystają z telefonów,
dużo projektów na dłuższą metę nie ma sensu.

System projektowy narzuca logikę tymczasowości: wniosek zostaje zaakceptowany, powstaje produkt, po czym finansowanie się kończy. W przypadku projektów cyfrowych, które wymagają nieustannej opieki i rozwijania, choćby ze względu na konieczność dostosowywania ich do nowych warunków technicznych, ten model działania nie może się sprawdzić. W takim stylu pracy nad projektami, zakładając chęć racjonalnego planowania, należałoby przecież złożyć kilka wniosków grantowych: pierwszy na zbadanie rynku, drugi na projekt i budowę aplikacji, a trzeci na jej długookresowe
utrzymanie i rozwijanie. Do tego dochodzi konieczność przygotowania treści i danych, które będą
przetwarzane w aplikacji.
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Tak więc wydawanie własnych aplikacji przez instytucję powinno być traktowane jako ewenement, a
nie oczekiwany standard. Bliższe koncepcji nowoczesnej instytucji kultury będzie udostępnianie
otwartych zasobów i danych, które mogą być swobodnie wykorzystywane przez zewnętrzne firmy
także do budowy aplikacji. Alicja de Rosset i Katarzyna Zielonka wskazują na konkretne narzędzie
prawne, które może ułatwić instytucjom podjęcie decyzji o uwolnieniu własnych danych:
Wejście w życie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego powoduje, że każdy
podmiot może wykorzystać dane. Najczęściej pozyskiwane od muzeów informacje dostępne są w aplikacjach związanych z turystyką. Szerszy kontekst prezentacji powoduje, iż tego typu rozwiązania są chętniej
wykorzystywane przez odbiorców. Zatem udostępnienie danych i ponowne ich wykorzystanie w konsekwencji są korzystne dla instytucji, ponieważ wspomagają promocję muzeów i ich oferty. Niestety, dane
muzeów w Polsce mogą być wykorzystywane w niewielkim stopniu z uwagi na brak przygotowania technicznego; nieliczne instytucje posiadają strony internetowe/bazy danych mogące automatycznie generować dane za pomocą API. (s. 239)

O otwartych danych i API przeczytać można w jednym z kolejnych rozdziałów. Przeciwko budowaniu
aplikacji i za pójściem w innym kierunku da się znaleźć jeszcze inne argumenty:
Publiczność muzealna – czy to obecna na miejscu w ich siedzibach czy łącząca się z nimi zdalnie – zaczęła
oczekiwać doświadczeń, które mogą być porównywalne z korzystaniem z codziennych technologii, takich
jak Facebook, Amazon, Uber czy inne wyłącznie cyfrowe platformy (born digital platforms). Tak podwyższone oczekiwania w połączeniu z wynikami badań opisującymi stagnację na rynku aplikacji mobilnych i
ich wątpliwą wartość inspirują nas do przemyślenia dotychczasowych doświadczeń z aplikacjami i odkrywania nowych propozycji dla przestrzeni muzeów

– pisze Jeffrey Inscho z laboratorium innowacji muzealnych prowadzonego przez Carnegie Museums
of Pittsburgh (No App Required: Toward a Utilitarian Museum Mobile Experience, 2017). Wspomniana
przez niego stagnacja na rynku aplikacji to nawiązanie do danych wskazujących, że wszystkie najbardziej popularne globalnie aplikacje mobilne pochodzą od Google’a i Facebooka. Raczej nie ma więc
szans na to, aby aplikacje tworzone w instytucjach kultury zdobyły naprawdę dużą liczbę użytkowników. Wątpliwa wartość aplikacji muzealnych, o której pisze Jeffrey Inscho, dokumentowana jest natomiast w danych dotyczących używania aplikacji mobilnych przez osoby odwiedzające muzea, teatry
i inne instytucje kultury oraz ogrody zoologiczne, zrealizowanych w ramach trustu badawczego The
National Awareness, Attitude & Usage Study of Visitor-Serving Organizations (NAAU). Dane zebrane
w 2017 roku od ponad 100 tysięcy Amerykanów wskazują na to, że:
•

przed wizytą źródłem informacji o instytucji i jej ofercie jest dla odwiedzających przede
wszystkim strona internetowa instytucji (także w jej postaci mobilnej), media społecznościowe
oraz informacje i doświadczenia przekazywane przez znajomych; aplikacje mobilne przegrywają w tym zestawieniu nawet z prasą;
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•

podczas wizyty „na miejscu” najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji są media społecznościowe, mobilna strona internetowa, sugestie i polecenia innych zwiedzających oraz
broszury, a aplikacje mobilne nieznacznie wygrywają w zestawieniu z tradycyjnymi stronami
WWW.

Planując budowę aplikacji, można zapomnieć, że publiczność korzysta już swobodnie z innych źródeł
informacji i wiedzy. Z niektórymi trudno jest rywalizować – żadna instytucja kultury nie zaproponuje
skutecznej alternatywy dla Facebooka, a przecież aplikacja Facebooka na telefony komórkowe z powodzeniem nadaje się do planowania wizyty w muzeum lub dzielenia się wrażeniami z pobytu. Okazuje się też, że odwiedzający nie bardzo mają ochotę instalować aplikacje, skoro mają w telefonie
przeglądarki stron WWW. Zamiast inwestować czas i fundusze w rozwój własnej aplikacji, wystarczy
zadbać o to, aby strona instytucji prawidłowo wyświetlała się na ekranach mobilnych.

Dane
Układ alfabetyczny w encyklopedii czy katalogu książek w bibliotece był prawdziwą rewolucją w dostępie do wiedzy. Kiedy w XVII wieku stał się już standardem, niektórzy wciąż krytykowali go za bezbożny charakter. Wadą moralną spisów alfabetycznych miało być odrzucenie porządku natury. Nie
godziło się przecież w bibliografiach publikacji o sprawach duchowych streszczać pod książkami o
sprawach ziemskich, a w muzeach święte artefakty układać razem z wytworami ludów uznawanych
za przynależne raczej naturze niż kulturze. Ten przykład dobrze pokazuje, że interfejsy dostępu do
wiedzy i informacji o dziedzictwie nie zawsze wdrażane są bez problemów i musi minąć trochę czasu,
zanim społecznie umówimy się, że są „naturalne”.
Chciałem o tym przypomnieć, zanim napiszę o danych. Dane to zbiory różnych wartości przyjmowanych przez różne zmienne. Takimi zmiennymi mogą być temperatura powietrza, data, tytuł książki,
pozycja punktu na mapie, definicje kolorów w pliku graficznym albo satysfakcja z zarobków, deklarowana przez pracowników i pracownice sektora kultury. Każda z tych zmiennych może przyjmować
różne wartości. Czasem są one w miarę obiektywne i ustandaryzowane, tak jak wysokość temperatury
w skalach Kelvina i Celsjusza, data według kalendarza gregoriańskiego albo szerokość i długość geograficzna. Ze względu na to można je łatwo przetwarzać i porównywać, aby uzyskać nową wiedzę.
Wartości innych zmiennych nie są już takie uporządkowane: zestawione razem wypowiedzi na temat
wysokości zarobków w sektorze kultury należy odpowiednio opracować, aby można je porównać.
Niekiedy nawet samo badanie zakładać może taką redukcję danych – czym innym będzie przecież
stworzenie ankiety, w której odpowiedź na pytanie o satysfakcję z wysokości zarobków możliwa będzie jedynie przez wybór odpowiedniej opcji z zamkniętej listy lub wskazanie wartości od 1 do 5.
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Redukowanie i przeinaczanie
Liczby bardzo sprawnie redukują rzeczywistość przy generowaniu danych. Ten proces można jednak
przezwyciężyć i robimy to właściwie naturalnie. Każdy, kto przed wyjściem z domu sprawdza temperaturę na zewnątrz, w błyskawiczny sposób interpretuje dane, a nawet przetwarza je na opowieść,
zupełnie odrzucając ich abstrakcyjność: odczytane na termometrze „5° C” zamienia się na „Załóż
czapkę, bo się przeziębisz”, a „17” na wyświetlaczu tramwaju wizualizuje 40-minutową drogę do domu
i możliwość przesiadki w określonym miejscu.
Niestety w sektorze kultury widać to bardzo dobrze w rozmaitych raportach grantowych. Obiektywne
„11546 sesji w roku” z analityki strony muzeum cyfrowego zamienia się w sprawozdaniu na „co miesiąc naszą stronę odwiedzało prawie 12 tysięcy osób” lub „miesięcznie zbiory muzeum w Internecie
oglądano 12 tysięcy razy”. Właściwie to dane być może wcale nie są abstrakcyjne, ponieważ mogą
funkcjonować tylko w jakimś kontekście i interpretacji, która bardzo szybko wykrzywia ich obiektywne znaczenie.
Do tej pory przytaczałem przede wszystkim przykłady danych liczbowych. Tymczasem dla sektora
dziedzictwa zdecydowanie większe znaczenie mają dane tekstowe. Niestety, tutaj też pojawia się problem obiektywizacji. Jedna z polskich bibliotek cyfrowych w opisach swoich zbiorów publikuje informacje o statusie prawno-autorskim: publikacje, które nigdy nie były nimi objęte lub wobec których
prawa już wygasły, opisywane są jako „Domena publiczna” i „domena publiczna”. Z punktu widzenia
użytkownika nie ma to większego znaczenia, o ile w ogóle orientuje się, czym jest domena publiczna
i poważa kwestię praw autorskich. Jednak gdybym chciał automatycznie pobrać informacje o zbiorach
tej biblioteki, musiałbym do działania programu, który by miał to zrobić, dodać zasadę, że „Domena
publiczna” i „domena publiczna” to jednak to samo. Języki haseł wzorcowych, tezaurusy i słowniki
kontrolowane, korpusy specjalistyczne do tłumaczeń prawnych czy technicznych to tylko niektóre
przykłady narzędzi, mających pomagać w obiektywizacji danych tekstowych.
W sektorze kultury równie często jak o danych, usłyszeć można o metadanych. Metadane to po prostu
informacje opisujące inne dane lub obiekty. Ten podział nie zawsze jest czytelny. Kiedy późną jesienią
za oknem widzimy 5° C i zastanawiamy się, czy to już czas, żeby założyć czapkę, korzystamy z danej
liczbowej, która reprezentuje pewien konkretny stan fizyczny: rozszerzanie lub kurczenie się cieczy
(rtęci). Gdybyśmy przez miesiąc codziennie rano spisywali wartość temperatury, to 5° C, 7° C czy -1°
C w połączeniu z poszczególnymi datami stałyby się metadanymi opisującymi cechy każdego dnia.
Nie tak daleko stąd do myślenia obiektowego, które jest jednym z paradygmatów współczesnej informatyki. Ciemne i zimne dni polskiego listopada byłyby tu obiektami klasy „dzień” o cechach (tożsamościach) takich jak „data” i „temperatura”.
W takiej perspektywie biblioteki są skrajnie zinformatyzowaną przestrzenią. Każdy tytuł w katalogu
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to przecież jakiś obiekt klasy „książka”, posiadający wyróżniające go cechy: tytuł, imię i nazwisko autora, datę wydania czy liczbę stron. Kiedy przychodzimy do biblioteki i prosimy o „jakąś książkę o
historii Gdańska”, wysyłamy – oczywiście w języku naturalnym – zapytanie o obiekty klasy „książka”,
które posiadają cechę „temat” = „historia Gdańska”. Podobnie, jeśli w katalogu bibliotecznym istnieje
metadana „temat” i przypisane są do niej takie wartości, jak „historia Gdańska”, dostaniemy informację
zwrotną. Kiedy jednak przyjdziemy do biblioteki z prośbą o „książkę do przeczytania w weekend”,
bibliotekarz lub bibliotekarka będą mieli problem, żeby cokolwiek nam zaproponować. O ile „historia
Gdańska” to dość obiektywna wartość metadanych, to „książka do przeczytania w weekend” jest już
bardzo relatywna i ma inne znaczenie dla gimnazjalisty, a inne dla studentki polonistyki tuż przed sesją.
Jak widać, żyjemy w świecie obiektów i metadanych, a to, co dzieje się dziś w związku z nimi w sektorze dziedzictwa, to tylko posługiwanie się możliwościami technicznymi, aby jeszcze lepiej z nich
korzystać.
Katalogi, indeksy, regesty, ewidencje, rejestry – w sektorze dziedzictwa źródeł danych do przetwarzania bywa wiele i nieraz tworzone są one zupełnie natywnie, bez specjalnego myślenia o tym, że budując je, próbuje się zmieścić skomplikowaną rzeczywistość w opisie zamkniętym w ścisłej strukturze
mniej lub bardziej abstrakcyjnych obiektów. Wciąż jednak niewiele instytucji decyduje się na ujawnianie i publikowanie zbiorów takich danych, uznając, że są to informacje wewnętrzne, a upublicznianie
ich nie przyniesie nikomu korzyści. Wystarczyć mają interfejsy dostępu do danych – inwentarz archiwalny, katalog kartkowy lub internetowy, wyszukiwarka.
Na początku tego rozdziału wspominałem o problemach z katalogami alfabetycznymi, które swego
czasu oskarżano o zaburzanie naturalnej, boskiej hierarchii bytów i zjawisk. Udostępnianie danych i
metadanych w sektorze kultury i dziedzictwa to także wyzwanie dla pewnej hierarchii, zakładającej,
że to konkretna instytucja ma dominującą rolę w kształtowaniu dostępu do swoich zbiorów i budowaniu ścieżek ich odkrywania. Ta dominująca rola jest już jednak od dawna fikcją, o ile przyjmujemy
tezę, że większość użytkowników i użytkowniczek zbiorów cyfrowych muzeów, archiwów i bibliotek
trafia na nie przez ogólną wyszukiwarkę Google, która ignoruje nie tylko hierarchię poszczególnych
kolekcji i obiektów, ale też ich źródło. Opisana w dalszych rozdziałach Mleczarka Vermeera linkowana
jest w Google Image Search nie tylko z oficjalnego źródła w Rijksmuseum, ale i z setek amatorskich
blogów i stron. Tak więc, broniąc się przed publikowaniem danych o swoich zbiorach, nie ma sensu
odwoływać się do fikcyjnego już dziś monopolu i złudnej dominacji. Udostępnianie danych w żaden
sposób nie osłabia pozycji instytucji jako gwaranta jakości informacji o zbiorach, a pozwala na coś, co
wydaje mi się jedną z największych obietnic dla sektora kultury.

Obietnica wspólnego interfejsu
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Dlaczego ludzie lubią wyszukiwarkę Google? Bo tam jest „wszystko”. Jeden interfejs pozwala w praktyce na dostęp do nieograniczonego zasobu informacji o informacjach. Oczywiście indeks wyszukiwarki ma swoje granice, ale nie da się też odczytać wszystkich wyników wyszukiwania dla wszystkich
możliwych fraz. Czym dokładnie jest Google? To baza metadanych opisująca inne zasoby sieci WWW:
strony internetowe, grafikę, dokumenty tekstowe, pdf-y, nagrania multimedialne. To zbiór o ogromnej
różnorodności, posiadający jednak pewne wspólne cechy. Na przykład adres URL, lokalizujący wybrany zasób w globalnej sieci oraz pokazujący sposób dostępu do niego (za pomocą protokołu http,
https czy ftp) i wskazujący na typ opisywanego zasobu – format pliku (html, txt, jpg itp.).
Niestety, tylko w niewielkim stopniu Google zwraca uwagę na to, czym dokładnie jest treść, którą
indeksuje. Jeśli prowadziłbym bloga z recenzjami książek, mógłbym dzięki usłudze Google Search
Console poinformować roboty indeksujące Google, że pojawiająca się we wszystkich notkach w tym
samym miejscu liczba od 0 do 5 wskazuje moją ocenę danej pozycji, a inne stałe elementy szablonu
notki informują o autorze książki, tytule czy wydawnictwie. Bez tego Google pozostanie głupie i uzna
te elementy za część treści tekstowej, którą potraktuje tak jak tekst recenzji. Jeśli jednak dostanie
odpowiednie znaczniki, mogę liczyć na to, że w wynikach wyszukiwania link do moich notek przyjmie
postać zgrabnej tabelki (tak zwanej karty informacyjnej). Google stara się rozpoznawać znaczenie indeksowanych informacji oraz łączyć je ze sobą dla wygody użytkowników:

Google uzupełnia wyniki wyszukiwania korzystając z otwartych zbiorów danych semantycznych takich jak choćby WikiData.

Tak samo jak w przypadku moich recenzji, tak i w przypadku zbiorów dziedzictwa i kultury Google
pozostaje bezbronne bez informacji z zewnątrz. Można wskazać robotom Google, że dana informacja
na stronie to zaproszenie na wydarzenie lub recenzja książki, mogą one nawet (dla wyszukiwarki Google Scholar) rozpoznawać datę powstania dzieła publikowanego w bibliotece cyfrowej, jego sygnaturę
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czy informację o liczbie stron, jeśli tylko znajduje się ona w którymś z pól metadanych Dublin Core.
Na szczęście nie jesteśmy skazani wyłącznie na Google. Istnieje wiele specjalistycznych wyszukiwarek, które pracują na niestandardowych danych i zasobach. Wyszukiwarki w bibliotekach cyfrowych
czy repozytoriach naukowych pozwalają przeszukiwać zbiory pod kątem wydawcy, daty publikacji,
języka czy sygnatury. Wyszukiwarki w archiwach cyfrowych potrafią przeszukiwać w nieraz skomplikowanej i nieoczywistej strukturze zbiorów. Niektóre umożliwiają tworzenie zaawansowanych zapytań do przeszukiwania pełnotekstowego, także w zbiorach otagowanych semantycznie, to znaczy takich, w których wyszukiwarce powiedziano, czym są i jaką pełnią funkcję wybrane fragmenty treści.
Jeśli brzmi to skomplikowanie, lepiej na własną rękę sprawdzić, jak to działa.
Dobrym przykładem wyszukiwarki semantycznej jest (mający już swoje lata) serwis Open Source Shakespeare. Dzięki temu, że zdigitalizowane i OCR-owane teksty Szekspira zostały odpowiednio otagowane, możemy szybko wygenerować listę wypowiedzi wybranej postaci i znaleźć w nich wybraną
frazę. Możemy też stworzyć zaawansowane zapytanie dla całego korpusu tekstów. Kiedy wspomniałem o obietnicy, jaką daje publikowanie przez instytucje dziedzictwa danych o zbiorach, miałem na
myśli właśnie tworzenie takich narzędzi. Ich profil, zaawansowanie oraz zadania mogą być różne, a
łączy je na pewno to, że nie mogą działać bez odpowiednich danych.
Europeana i DPLA (Digital Public Library of America) to dwa wielkie projekty integracji danych o zbiorach instytucji dziedzictwa. Same w sobie nie posiadają one żadnych treści, nie gromadzą ich, nie digitalizują i nie udostępniają na swoich stronach. Działają raczej jako punkty dostępu, agregujące w
jednym miejscu informacje pozyskane od tysięcy bibliotek, muzeów, archiwów, galerii i organizacji
pozarządowych. Użytkownicy, zamiast korzystać z wielu wyszukiwarek na stronach poszczególnych
instytucji, korzystają z jednej, która umożliwia zbiorcze przeszukiwanie. Nie jest to specjalnie nowa
idea. Od 2002 roku polskie biblioteki naukowe i akademickie przeszukiwać można en masse za pomocą wyszukiwarki NUKAT. Chociaż działa ona na nieco innych podstawach niż Europeana czy DPLA,
efekt jest podobny: rozproszone informacje stają się dostępne w jednym miejscu.

Odebrać i zrozumieć
Aby Europeana i DPLA mogły udostępniać jedną wyszukiwarkę do rozproszonych zbiorów, musiały
zostać spełnione trzy podstawowe warunki. Po pierwsze, instytucje dziedzictwa musiały udostępnić
informacje o swoich zbiorach. Po drugie, musiały udostępnić je w ustandaryzowanej postaci. Po trzecie, musiały udostępnić je w określony, ujednolicony sposób. Wymiana metadanych przypomina nieco
zwykłą rozmowę: aby z kimś porozmawiać, musimy znać jego język, wiedzieć, że porozumiewamy się
za pomocą głosu (lub gestów – w języku migowym) i, co oczywiste, mieć w ogóle chęć powiedzenia
czegokolwiek. Bez tego komunikacja nie będzie możliwa.
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Struktury gramatyczne języka wykorzystywane w rozmowie to protokół komunikacji, czyli metoda
wysyłania, przenoszenia i odbierania wypowiedzi. Jeśli jedna z rozmawiających osób będzie myliła
przypadki lub błędnie używała końcówek w rodzajach, to nic nie wyjdzie z takiej konwersacji. Podobnie jest w przypadku transferu metadanych z jednych cyfrowych zbiorów instytucji kultury do drugich:
zastosowany standardowy protokół pozwala jednej aplikacji zrozumieć, co wysyła druga. Zrozumieć
oczywiście nie w sensie rozumienia treści pozwalającego na jej swobodną interpretację, ale zrozumieć
przynajmniej tak, żeby wiedzieć, że dane pole metadanych opisuje tytuł, a inne nazwisko autora dzieła
i ten podział, obecny już na etapie wysyłania danych na zewnątrz, może przenieść do własnej bazy
danych.
Takim protokołem, bardzo często wykorzystywanym w upowszechnianiu zbiorów instytucji dziedzictwa jest Protokół Inicjatywy Otwartych Archiwów do Pobierania Metadanych (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, OAI-PMH). To standard przesyłania i odbierania wartości
metadanych w schemacie Dublin Core, będącym niczym innym jak powszechnie stosowanym zestawem pól informujących o cechach udostępnianych obiektów. Wybór standardu metadanych i umiejętne jego wdrożenie jest kluczowe przy racjonalnym planowaniu upowszechniania zbiorów online.
Aby to zrozumieć, warto wyobrazić sobie ćwiczenie, które jakiś czas temu zorganizowaliśmy podczas
warsztatów w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprosiliśmy
uczestników i uczestniczki do obejrzenia kilku fotografii historycznych, wyświetlanych projektorem
na ścianie. Pierwsze zadanie polegało na opisaniu ich własnymi słowami. Następnie poprosiliśmy, aby
te same fotografie opisać w bardziej uporządkowany sposób, nadając im tytuł, wpisując informację o
dacie i dodając zestaw słów kluczowych.
Oczywiście – co nietrudno zgadnąć – opisy różniły się między sobą. W efekcie pierwszego zadania
otrzymaliśmy kilkanaście zupełnie różnych opisów, przygotowanych w różnych stylach i o różnej długości, w których tylko od czasu do czasu pojawiały się wspólne frazy, takie jak wojna, Solidarność czy
Kraków. Drugie zadanie, zmuszające uczestników i uczestniczki ćwiczenia do posługiwania się podstawowym schematem, rzeczywiście dało zestaw opisów o tej samej liczbie pól metadanych. Niestety
treści, którymi je wypełniono, bardzo się od siebie różniły. Bo przecież nie tylko z punktu widzenia
wyszukiwarki w bazie danych NSZZ Solidarność to nie to samo co Solidarność, a II wojna światowa nie
jest tym samym co Druga wojna światowa.
Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, nie tylko w przypadku transferowania metadanych z jednego
punktu do drugiego, stosuje się schematy metadanych i standardowe protokoły z najpopularniejszym
OAI-PMH. Protokół ten, tak jak standard Dublin Core, jest bardzo dobrze opisany w wielu publikacjach, nie ma więc sensu robić tego w tym miejscu. Może wystarczy podać przykładowy opis przygotowany za jego pomocą, raczej też jako ilustrację, niż wzór wypełniania poszczególnych pól, który
należałoby bezkrytycznie powielać:
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Tytuł

Memoryał Ankiety w sprawie pomieszczenia Archiwum i Muzeum Historycznego Miasta
Lwowa. Z ryciną

Autor

Balzer, Oswald (1858-1933) ; Kętrzyński, Wojciech (1838-1918)

Data wydania

1905

Typ zasobu

broszura

Współtwórca

Finkel, Ludwik (1858-1930) ; Hendel, Zygmunt (1862-1929) ; Korzeniowski, Józef (18631921) ; Kubala, Ludwik (1838-1918)

Wydawca

dr. W. A. Szyjkowskiego

Miejsce wyda-

Lwów

nia
Format

image/x.djvu

Identyfikator

oai:www.sbc.org.pl:7581

zasobu
Powiązania

DVD S 90

Źródło

49339 II

Język

pol

Lokalizacja ory- Biblioteka Śląska, Katowice
ginału
Digitalizacja

Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC przy Bibliotece Śląskiej (wolontariat)

Publikacja

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach (gościnnie)

Eksportowane dane udostępnia się także w specjalnych, standardowych formatach, takich jak XML
(rozszerzalny język znaczników, ang. Extensible Markup Language) lub JSON (notacje obiektów JavaScript, ang. JavaScript Object Notation). Informacje zapisane w takiej postaci są łatwe do odczytania
przez programy pisane w różnych językach programowania i pozwalają zachować czytelną strukturę
informacji, dzięki czemu bardzo dobrze nadają się do jej transportowania przez WWW. Oba te formaty
mają bogatą dokumentację dostępną swobodnie online, wystarczy więc, że pojawią się tu poniżej dwa
przykłady informacji zapisanych w postaci przez nie wymaganej.

Przykład 1: metadane w postaci pliku json, opisujące książkę Wincentego Śmiałka Utopijne rojenia w
starożytności (1936), dostępną na stronach biblioteki Polona (fragment)
{
„id”: „Njc4Njk4NzI”,
„slug”: „utopijne-rojenia-w-starozytnosci”,
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„title”: „Utopijne rojenia w staro\u0139\u017aytno\u0139\u009bci”,
„alternative”: null,
„alternative_hidden”: null,
„uniform_title”: null,
„uniform_title_aut”: null,
„uniform_title_add”: null,
„key_title”: null,
„additional_title”: null,
„former_title”: null,
„series_title”: null,
„translation_of”: null,
„translated_as”: null,
„creator”: „\u0139\u009amia\u0139\u0082ek, Wincenty (1863-1943)”,
„creator_name”: „Wincenty \u0139\u009amia\u0139\u0082ek”,
„creator_date”: „1863-1943”,
„creator_apposition”: null,
„creator_corp”: null,
„contributor”: null,
„contributor_corp”: null,
„date”: „1936-01-01T00:00:00”,
„date_descriptive”: „1936”,
„country”: „Ukraina”,
„publisher”: null,
„publish_place”: „Lw\u0102\u0142w”,
„publisher_number”: null,
„imprint”: „Lw\u0102\u0142w : [s.n.], 1936 (Lw\u0102\u0142w : Druk. Zak\u0139\u0082. Narodowego im.
Ossoli\u0139\u0084skich)”,
„frequency”: null,
„edition”: null,
„series”: null,
„copublished”: null,
„chronological_term”: null,
„physical_description”: „16 s. ; 24 cm”,
„file_characteristics”: null,
„categories”: [
„books”
],
„metatypes”: [
„nadbitki i odbitki”

],
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Przykład 2: wybrane metadane tej samej publikacji dostępne w postaci pliku XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><br />
<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"xmlns:dc="http://purl.org/dc/ele-

ments/1.1/"><br />
<rdf:Description rdf:about="http://polona.pl/item/67869872/"><br />
<title>Utopijne rojenia w starożytności</title><br />
<creator>Śmiałek, Wincenty (1863-1943)</creator><br />
<subject>Utopia &#8211; historia</subject><br />
<description>Odb.: Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. Lwów 1936, t. 2.</description>
<publisher>Lwów : [s.n.], 1936 (Lwów : Druk. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich).</publisher>
<date>1936</date><br />
<format>image/text</format><source>Biblioteka Narodowa</source><br />
<language>pol</language><br />
<coverage>do 5 w.</coverage><br />
<rights>Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór,
nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.</rights><br />
</rdf:Description><br />
</rdf:RDF>

Potencjał danych
Wspólne wyszukiwarki to tylko jedna z możliwości wykorzystania danych o zbiorach dziedzictwa.
Kiedy każdy może bezpłatnie pobrać z wybranej biblioteki lub archiwum cyfrowego informacje o zbiorach dostępne w standardowej postaci, sposobów na ich wykorzystanie może być bardzo wiele. Niektórzy mogą użyć ich bezpośrednio jako źródła do pracy naukowej, inni budować na ich bazie własne
narzędzia i aplikacje.
Tutaj niestety – jak to często bywa – atrakcyjna idea zderza się z twardą rzeczywistością. Jeśli przygotowując się do udostępniania danych ze swoich zbiorów, oczekujemy masowego zainteresowania i
dziesiątek narzędzi budowanych na ich bazie, na pewno się rozczarujemy. Trzeba przyznać, chociaż
niechętnie, że dane o zbiorach dziedzictwa mają ograniczony potencjał. Dzieje się tak również dlatego,
że zazwyczaj opisują artefakty już stare, nieobecne we współczesnym obiegu kultury, często też
trudne do zrozumienia bez odpowiedniej wiedzy historycznej, z zakresu sztuki czy literatury. Nie podzielam naiwnej fascynacji potencjałem danych o zbiorach dziedzictwa, szczególnie kiedy sugeruje
się, że mają one nie tylko poznawczą czy wiedzotwórczą, ale też komercyjną wartość.
Wolałbym za to myśleć o udostępnianiu danych nie jako o dodatku do misji instytucji dziedzictwa, ale
jako jej naturalnej części. Skoro, udostępniając zbiory online, nie bierzemy pod uwagę tego, jak wielką
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popularność mogą one zyskać w Sieci, ale traktujemy to jako naturalną kolej rzeczy w sektorze kultury
– tak samo udostępnianie danych traktować możemy jako działanie, którego nie trzeba motywować
względami komercyjnymi czy odwoływaniem się do jakiejś sztucznej innowacyjności. W wielu miejscach tej książki staram się pokazać, że instytucje dziedzictwa nie są podmiotami komercyjnymi i logikę rynku oraz konkurencji powinny przyjmować w ograniczonym stopniu. To ograniczenie dotyczyć
powinno też udostępniania danych.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że dane publikowane przez instytucje dziedzictwa nie muszą obejmować wyłącznie informacji o zbiorach. Przykładowo, muzea gromadzą informacje o odwiedzających,
posiadają nieraz duże kolekcje specjalistycznej literatury w wewnętrznych bibliotekach, archiwizują
własną dokumentację czy organizują wydarzenia. W prowadzonym przez Instytut Kultury Miejskiej w
Gdańsku projekcie „Kalendarz wydarzeń kulturalnych” te ostatnie dane są zbierane od różnych instytucji i integrowane w jednej bazie, gotowej do tego, aby na jej podstawie tworzyć aplikacje i narzędzia
informujące o tym, co dzieje się w mieście, gdzie warto pójść i co zobaczyć. Także biblioteki cyfrowe
wkładają dużo pracy w poprawny opis swoich zbiorów – tworzą tezaurusy tematyczne czy biograficzne hasła wzorcowe. Udostępnienie takich danych byłoby wartościową pomocą dla wszystkich,
którzy pracują nad tworzeniem katalogów i potrzebują dobrej jakości opisów. Otwarte dane są również warunkiem powstawania aplikacji, budowanych niezależnie od instytucji i bez angażowania jej
środków.

Dlaczego nie?
Teoria otwartych danych dziedzictwa obiecuje wiele, nawet jeśli kręcimy nosem wobec tez o ich komercyjnym znaczeniu i pomysłów na ich masowe wykorzystanie. Jednak kiedy chcemy wdrożyć tę
teorię w praktyczną działalność konkretnej instytucji, problemem stają się nie tylko wiedza, kompetencje i zasoby. Trzeba jeszcze przekonać odpowiednie osoby, że takie działanie ma sens. Bez względu
na to, czy przekonywany musi być dyrektor, dyrektorka czy osoby oceniające wnioski w konkursach
grantowych, przygotowując się do starań o zielone światło dla otwartych danych, warto przepracować
najważniejsze argumenty przeciwko nim.
Na blogu OpenGlam znajdziemy krótką charakterystykę najważniejszych wyzwań wobec otwartych
danych w instytucjach dziedzictwa (Obstacles to Opening Up Content and Data in the Cultural Heritage
Sector, 2012). Podzielono je na kilka podstawowych kategorii: wyzwania prawne, ekonomiczne (finansowe), techniczne oraz związane z kontrolą nad własnymi zbiorami. Trudno powiedzieć, która z tych
kategorii łączy w sobie więcej problemów. Być może jednak, zamiast starać się je rozwiązywać, lepiej
zwyczajnie je ominąć.
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Oto pojawia się na przykład pytanie, czy status prawno-autorski opisów zbiorów pozwala na ich udostępnienie do dalszego, także komercyjnego, wykorzystania. Zamiast badać ten status i starać się
określić go możliwie dokładnie, lepiej wprowadzić ogólną zasadę, że opisy (metadane) nie są utworami
i jako takie nie podlegają ograniczeniom prawa autorskiego. Jeśli w opisach pojawiają się jakieś elementy chronione (na przykład krótkie notki biograficzne autorów i autorek poszczególnych dzieł),
udostępniając dane, można je pominąć. Europeana, agregując informacje o zbiorach z europejskich
instytucji dziedzictwa, właśnie w ten sposób radzi sobie z prawem autorskim. Zakłada, że wszystkie
metadane publikowane przez te intsytucje mają status domeny publicznej, a dokładnie są oznaczone
jako pozbawione ograniczeń praw autorskich. Warto przy tym pamiętać o pewnej podstawowej zasadzie: uwolnienie danych o zbiorach nie oznacza w żadnym przypadku, że same zbiory (skany, cyfrowe
reprodukcje itp.) nagle przestają podlegać ochronie prawno-autorskiej.
Pytanie o koszty udostępniania danych jest jak najbardziej zasadne. Obejmują one przecież nie tylko
samo udostępnianie danych, ale też ich przygotowanie, wyczyszczenie, zabezpieczenie pod kątem
prawa autorskiego itp. Wymaga to nie tylko określonych nakładów finansowych, ale też pracy i narzędzi. Czy te koszty da się jakoś ograniczyć?
Jeśli instytucja korzysta z nowoczesnego oprogramowania do udostępniania zbiorów cyfrowych, publikowanie danych o tych zbiorach powinno być tam zautomatyzowane. Wszystkie biblioteki cyfrowe
działające na dLibrze automatycznie udostępniają opisy swoich zbiorów za pomocą protokołu OAIPMH: okazuje się, że można publikować otwarte dane dziedzictwa, nawet nie zdając sobie z tego
sprawy. Przy zamawianiu oprogramowania do tworzenia bibliotek, muzeów czy archiwów cyfrowych
warto zadbać o to, aby w specyfikacji znalazło się przygotowanie modułu do automatycznego publikowania metadanych.
Co zrobić, jeśli oprogramowanie jest przestarzałe albo instytucja w ogóle nie udostępnia zbiorów cyfrowych online? Można założyć, że informacje o zbiorach dostępne są w jakiejś wewnętrznej bazie
danych. Mogą być też dostępne w Excelu – w przypadku małych i oddolnych inicjatyw to możliwe.
Praca, którą należałoby wykonać, polegałaby na przetworzeniu tych danych i opublikowaniu ich w
miejscu, w którym mogłyby być dalej swobodnie pobierane. Oczywiście warto tu od razu zadać pytanie, czy jest sens publikować informacje o zbiorach, których nie da się zobaczyć online. Moim zdaniem
– warto, robi tak zresztą Europeana. Nieraz sama informacja o tym, że dany obiekt dostępny jest w
jakiejś instytucji, ma już fundamentalną wartość.
Potencjalne komercyjne wykorzystanie otwartych danych dziedzictwa może być wyzwaniem dla niektórych instytucji. To problem wynikający z potrzeby kontroli nad własnymi zbiorami oraz odpowiedzialności za ich jakość. Udostępnianie metadanych nie pozbawia jednak instytucji kontroli, bo przetwarzane są nie treści, a informacje o nich. Swoją drogą, kontrola ta i tak staje się iluzją w momencie
opublikowania online pierwszego skanu czy zdjęcia obiektu muzealnego. Nigdy nie będziemy w stanie
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w pełni kontrolować i śledzić wykorzystywania tak łatwych do skopiowania i rozpowszechniania treści
cyfrowych.
Problem odpowiedzialności wydaje się bardziej istotny. Czy instytucja, która w dobrej wierze i w poczuciu realizacji swojej misji publikuje dane, powinna brać odpowiedzialność za ich jakość? Nie jest
przecież w stanie przewidzieć, do jakich celów zostaną one użyte i czy nawet mały błąd w numerze
sygnatury lub literówka w opisie nie wywoła poważnego błędu w aplikacji wykorzystującej te dane.
Dlatego być może najlepszym rozwiązaniem jest zadeklarować wyłączenie odpowiedzialności. Ta dość
powszechna zasada przy publikowaniu kodów źródłowych otwartego oprogramowania może przydać
się też instytucjom kultury. Publikujemy wówczas dane z zastrzeżeniem, że nie bierzemy odpowiedzialności za ich jakość, kompletność, integralność i dalsze efekty ich wykorzystania. „Używasz metadanych na własną odpowiedzialność” – tak informuje Europeana i nie ma żadnego powodu, dla którego inne instytucje nie miałyby wprowadzić takiej zasady.

Link
Warto przestać traktować link tylko jako adres jakiegoś zasobu w Sieci. URL to naprawdę potężne
narzędzie, właściwie osobny interfejs do korzystania z treści publikowanych w Internecie. Tak właśnie
twierdzi Jakob Nielsen, jeden z czołowych ekspertów użyteczności projektów internetowych, od lat
90. rozwijający swoją (co prawda nieco konserwatywną) teorię projektowania i budowania przyjaznych użytkownikom interfejsów. Linki to także ważne interfejsy do nowocześnie udostępnianych
zbiorów cyfrowych dziedzictwa.
Czym w ogóle jest URL (ang. Uniform Resource Locator)? To po prostu pewien standard adresowania
zasobów w Internecie lub sieciach lokalnych, zawierający w sobie informacje o protokole niezbędnym
do dotarcia do zasobu (na przykład http, https czy ftp) oraz adresie serwera i ścieżce dostępu. URL
jest podstawą linkowania – jeśli na własnej stronie dodajemy zachętę do przejścia na jakąś inną, linkując, musimy podać sposób, w jaki można do niej trafić. To rozwiązanie przestaje być prostą oczywistością (której nie warto byłoby przytaczać), kiedy bliżej poznamy niektóre mechanizmy rządzące dzisiejszym Webem.
Oto jeden z nich. Czytałem już przynajmniej kilka prac naukowych, w których przypisy odwołujące się
do Internetu pisane były w dość radykalny sposób. Zamiast konkretnego adresu URL wskazującego
na docelową domenę i ścieżkę dostępu, autor lub autorka podawali link, wygenerowany po wpisaniu
adresu lub jakiejś frazy w wyszukiwarce Google. Pośrednictwo Google w nawigowaniu w sieci WWW
jest dominujące i dla wielu osób ta wyszukiwarka jest właściwie podstawowym narzędziem trafiania
do konkretnych stron internetowych. Zamiast wpisywać adres w pasku przeglądarki, wpisują go do
formularza Google i klikają w pierwszy link z wygenerowanej listy. Google nie jest tu zresztą jedynym
pośrednikiem. Linki publikowane na Twitterze są automatycznie skracane, aby zaoszczędzić miejsce
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na tekst w 140-znakowej wiadomości. Użytkownicy mogą też skracać je samodzielnie, korzystając z
wielu darmowych serwisów. Mechanizm ten uzależnia jednak linkowanie od dostępności serwisu pośredniczącego i bywa częstym źródłem nieaktualności adresów URL (czyli problemu określanego jako
link rot).
Innym wielkim wyzwaniem są efekty linkowania. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że dwie osoby korzystające w dwóch przeglądarkach z tych samych adresów URL otrzymają dokładnie te same strony
internetowe. Wcale tak nie musi być. Po pierwsze, protokół http, umożliwiający wyświetlanie stron w
przeglądarce, zawiera w sobie funkcję, która pozwala przeglądarce na negocjowanie ostatecznej postaci generowanej strony WWW (Content Negotiation). Przykładowo, kiedy jedna z osób posiada przeglądarkę w systemie posługującym się językiem angielskim, a druga korzysta z systemu w języku polskim, przeglądarki mogą poprosić docelowy serwer o wygenerowanie strony w języku zgodnym z językiem systemu. Obie osoby dostaną wtedy – po wpisaniu tego samego adresu URL – strony w różnych wersjach językowych. Różnicowanie efektów posługiwania się identycznymi URL-ami umożliwia
także pogłębiająca się nieustannie personalizacja Webu.
Coraz więcej serwisów internetowych zbiera informacje o własnych użytkownikach, wykorzystując je
do publikowania bardziej dostosowanych treści. Prostym, ale bardzo czytelnym przykładem jest Facebook. Różne osoby, poproszone o wejście na stronę Facebook.com, otrzymają różne treści, dostępne wciąż pod tym samym adresem URL. Naprawdę, nie ma sensu wierzyć w jakąś niezwykłą neutralność adresowania we współczesnym Internecie. Jeśli dodamy do tego fakt, że strony przeglądamy
dziś nie tylko na komputerach, ale też na komórkach, zegarkach, telewizorach czy lodówkach, może
okazać się, że pod tym samym adresem URL użytkownik mobilny znajdzie treść odrobinę lub mocno
różną od tego, co zobaczyłby na ekranie laptopa.
Mechanizmy te podważają klasyczny sposób tworzenia przypisów odwołujących się do Internetu w
pracach naukowych, ale z punktu widzenia instytucji dziedzictwa publikującej w Sieci swoje zbiory to
także poważne wyzwania, niebezpieczna niestałość w potencjalnie wysoko ustandaryzowanych mechanizmach przetwarzania i wyświetlania informacji. Link, z elementu porządkującego i stałego, staje
się kolejną dynamiczną i niepewną częścią codziennego doświadczania Webu.

Przyjazne adresowanie
Można jednak korzystanie z Sieci uczynić bardziej przyjaznym. Dobrą praktyką uczłowieczania adresowania w Internecie jest stosowanie tak zwanych linków semantycznych, czyli takiej postaci URL-i,
która jest w stanie powiedzieć coś nie tylko przeglądarce i serwerowi, ale też człowiekowi. Można to
zilustrować przykładem z serwisu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. W domenie sbc.org.pl znajduje się podstrona listująca zawartość kolekcji „Archiwalia”. Gdyby stosowano tam linkowanie semantyczne, adres
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listy zbiorów w tej kolekcji wyglądać mógłby tak:
•

http://www.sbc.org.pl/kolekcja/archiwalia

a użytkownik przeglądający tę listę mógłby przechodzić przez kolejne jej strony za pomocą adresów
w postaci:
•

http://www.sbc.org.pl/kolekcja/archiwalia/2

•

http://www.sbc.org.pl/kolekcja/archiwalia/3

•

http://www.sbc.org.pl/kolekcja/archiwalia/4

Niestety, lista archiwaliów dostępna jest tam pod adresem w postaci, której nikt nie jest w stanie
zapamiętać:
•

http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=150

Konsorcjum W3C, rozwijające standardy dla sieci WWW, w jednym ze swoich dokumentów wskazało
na trzy cechy dobrych adresów URL. Powinny one być:
•

proste,

•

stabilne i

•

umożliwiające zarządzanie nimi.

Punkt pierwszy jest oczywisty wobec tego, co napisałem wyżej o URL-ach semantycznych. Punkt
drugi wskazuje na przykład na konieczność unikania tworzenia adresów wskazujących na konkretną
technikę budowania stron: adres w postaci http://domena.pl/dokument.php przestanie być aktualny,
kiedy serwis, do którego kieruje, zacznie być napędzany nie kodem w języku PHP, ale na przykład w
technice ASP, i końcówki adresów automatycznie zmienią się na dokument.asp. Można to oczywiście
obejść, ale po co generować niepotrzebne problemy. Punkt trzeci tych krótkich wytycznych – „zarządzalność” adresów URL – to tak naprawdę dbanie o to, aby praca z nimi i ewentualne zmiany były jak
najłatwiejsze do wdrożenia i nie powodowały sytuacji, w której zmiana systemu zarządzania stroną
sprawia, że duża część dotychczasowych linków traci ważność. Warto wziąć to pod uwagę już na
etapie projektowania serwisu.
Prostota i czytelność linków to nie jedyna rzecz, o którą warto zadbać, projektując adresowanie w
serwisie udostępniającym zbiory cyfrowe. Podczas jednych z warsztatów w LaCH UW pracowaliśmy
z zasobami portalu Internetowego Polskiego Słownika Biograficznego. To nowoczesny, dynamiczny
serwis, który publikuje biogramy opracowywane dla wydawanego od 1935 roku Polskiego Słownika
Biograficznego. Wyszukiwanie zaawansowane, przeszukiwanie treści biogramów czy wizualizacja powiązań między osobami to tylko niektóre z udogodnień, jakie umożliwia wersja cyfrowa Słownika.
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Naszym celem było jednak skorzystanie z niego w nieco niestandardowy sposób. Chcieliśmy automatycznie pobrać i przetworzyć do postaci tabeli w arkuszu kalkulacyjnym wybrane informacje o polskich poetach i poetkach.
Pod adresem
•

http://www.ipsb.nina.gov.pl/Search/Type,Biography/Tag,479/

uzyskaliśmy listę wszystkich poetów, których biogramy dostępne są w serwisie Słownika. Aby pobrać
wybrane informacje z ich treści, musieliśmy pozyskać linki do stron poszczególnych osób. Strona wyświetlająca listę biogramów pozwalała nam na ustawienie wyświetlania 10, 20 lub 50 linków na jednej
stronie. Niestety, bez względu na nasz wybór adres aktualnej strony pozostawał ten sam. Chcąc automatycznie pobrać linki z poszczególnych podstron listy poetów, także potrzebowaliśmy ich dokładnych adresów. Okazało się jednak, że nie jest to możliwe – adres pierwszej strony listingu był identyczny z adresem strony dziesiątej. Jak w takim razie mielibyśmy – wykorzystując dowolny program,
pozwalający na pobieranie treści z Webu – zapisać na dysku poszczególne podstrony?
Polecenie w stylu:
•

pobierz pierwszą podstronę listy

•

pobierz drugą podstronę listy

•

pobierz trzecią podstronę listy

nie da pozytywnego rezultatu, bo program – niedziałający przez przeglądarkę – ściągnie za każdym
razem tę samą, pierwszą podstronę listy.
A przecież nie tak powinno to funkcjonować. Wspomniany na samym początku Jakob Nielsen zaproponował dwie bardzo proste do zrozumienia zasady, dotyczące projektowania adresów stron serwisu
internetowego, znajdujących się w hierarchii niżej niż strona główna, dostępna zawsze po wpisaniu
pełnej nazwy domeny. Po pierwsze, adresy URL, wskazujące na poszczególne podstrony serwisu, powinny w prosty i czytelny sposób oddawać jego strukturę. Po drugie, powinny być hakowalne – to
znaczy użytkownik, chcąc dotrzeć do treści znajdujących się głębiej w strukturze serwisu, powinien
być w stanie łatwo zbudować własną postać adresu URL, która go do nich doprowadzi. Chodzi o to,
aby poruszanie się po serwisie za pomocą modyfikacji adresu wpisywanego do przeglądarki było możliwie intuicyjne.

Hakowanie adresów
Do tej pory wspominałem głównie o problemach z URL-ami. Jak widać, nie są to niezależne i neutralne
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wskaźniki. Jednak ich dynamiczny charakter ma też swoje dobre strony. Personalizacja, którą wspomniałem wyżej przy okazji adresu URL Facebooka, może mieć też pozytywny efekt i pozwolić instytucji lepiej dostosować swoją stronę główną do profilu korzystającego z niej użytkownika. Coraz skuteczniejsze systemy śledzenia użytkowników online i dostępne dane pozwalają głęboko sprofilować
treść docelowej strony, kształtując ją tak, aby wyświetlała tylko te treści, które mają największą szansę
zainteresować użytkownika. Wersję strony głównej muzeum różnicować można pod względem języka
(prosty dla użytkowników z niskiego przedziału wiekowego, bardziej profesjonalny dla użytkowników
identyfikowanych jako osoby interesujące się sztuką itp). Na ile jest to etyczne w kontekście prawa
użytkowników do prywatności, to już inna sprawa.
Ale pójdźmy dalej. Skoro URL to nie tylko proste adresowanie, ale też kształtowanie pokazywanej w
przeglądarce treści, można zacząć traktować go jako interfejs do bazy danych. A to już prosta droga
do tego, żeby planować zupełnie nowe sposoby korzystania ze zbiorów, które udostępniamy online.
Kiedy mamy do czynienia z adresami w postaci
•

http://adresbiblioteki.org/archiwalia

•

http://adresbiblioteki.org/czasopisma

wiemy, że manipulując ostatnim elementem adresu (tym po nazwie domeny i znaku /), możemy prosić
bazę danych serwisu o treści konkretnego rodzaju (literatury albo muzyki). To proste i oczywiste rozwiązanie. Można byłoby jednak pójść dalej i zamiast korzystać z dostępnej na stronie wyszukiwarki,
wprowadzić do przeglądarki adres w takiej postaci:
•

http://adresbiblioteki.org/czasopisma/temat/sztuka

Taki adres mógłby wygenerować stronę zawierającą listę odnośników do stron tytułów czasopism o
sztuce. Gdybyśmy dodali jeszcze taki element do adresu:
•

http://adresbiblioteki.org/czasopisma/temat/sztuka/xml

moglibyśmy otrzymać – jako rezultat zapytania – plik tekstowy o określonej strukturze (xml czy JSON),
który zawierałby podstawowe informacje o czasopismach i odpowiednie odnośniki. Taka postać informacji zwrotnej pozwala ją w prosty sposób przetworzyć, na przykład do pliku Excela – jeśli robilibyśmy jakąś większą kwerendę w tej bibliotece, taka możliwość manipulowania adresami byłaby bardzo pomocna. To, z czym pracowaliśmy, to proste API – interfejs programistyczny, pozwalający także
w automatyczny sposób pobierać konkretne informacje ze stron internetowych.
Wiele muzeów, bibliotek i archiwów cyfrowych udostępnia API do swoich zbiorów. Czasem jest to
API publiczne, z którego korzystać można bez autoryzacji, czasem jednak wymagane jest – w zapytaniu lub bezpośrednio przed nim – podanie odpowiednich danych autoryzujących nas w systemie. To
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trochę jak posiadanie klucza do mieszkania – żeby wejść, musimy nie tylko znać adres i sposób dotarcia do niego, ale też mieć czym otworzyć drzwi.

API

Źródło dokumentacji
http://www.nationalarchives.gov.uk/help/discovery-for-developers-about-

National Archives

the-application-programming-interface-api/

Harvard Art Museums

http://www.harvardartmuseums.org/collections/api

Walters Art Museum Collections http://api.thewalters.org
Deutschen Digitalen Bibliothek
Koninklijke Bibliotheek (Biblioteka Narodowa Holandii)
Polona

https://api.deutsche-digitale-bibliothek.de/doku/display/ADD/API+der+Deutschen+Digitalen+Bibliothek
https://www.kb.nl/en/resources-research-guides/data-services-apis
https://polona.pl/api/

API pozwala na skuteczne kwerendy i jednorazowe pobieranie dużej ilości informacji o zbiorach cyfrowych, ale również na tworzenie rozmaitych narzędzi i aplikacji bazujących na udostępnianych danych:

Art Up Your Tab

rozszerzenie do przeglądarki Chrome, umieszczające w tle nowej karty losowy obraz ze
zbiorów agregowanych przez Europeanę

Culturepics

aplikacja proponująca losowe materiały wizualne z Europeany, dostępne pod modyfikowanymi URLami (np. http://culturepics.org/156×252), do wykorzystania w projektowaniu
interfejsów

EEXCESS Google

wtyczka do aplikacji Google Docs, proponująca kontekstowo do pisanego tekstu treści z

Docs Plugin

Europeany

Unbubble.eu

wyszukiwarka wykorzystująca dane m.in. z Europeany i pozwalająca na wyszukiwanie bez
profilowania i bańki filtrującej

DPLA/Europeana aplikacja umożliwiająca symultaniczne przeszukiwanie zbiorów agergowanych przez Euquery

ropeanę i Digital Public Library of America

Oczywiście, jeśli udostępnia się publicznie przez API informacje o zbiorach, robi się to metodą „tylko
do odczytu”, nie zezwalając na jakąkolwiek zdalną i nieautoryzowaną modyfikację tych danych w bazie. Istnieje natomiast szczególny rodzaj API, który pozwala na zdalne przetwarzanie wizualnych zbiorów cyfrowych – dzieje się to jednak wyłącznie po stronie użytkownika i nie wpływa na oryginalną
postać plików udostępnianych przez bibliotekę czy archiwum. Standard takiego API, określany skrótem IIIF (International Image Interoperability Framework), rozwijany jest od 2011 roku przez konsorcjum
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Biblioteki Brytyjskiej, uniwersytetów Stanforda i Cornella, bibliotek narodowych Francji i Norwegii
oraz Los Alamos National Laboratory Research Library. IIIF ma ułatwić pracę ze zbiorami wizualnymi
w bibliotekach, archiwach czy muzeach cyfrowych oraz umożliwiać interoperacyjność udostępnianych tam danych.
Muzeum cyfrowe, udostępniające wizerunki obiektów (skany 2D) także za pomocą standardu IIIF,
umożliwia użytkownikom edytowanie ich bezpośrednio w przeglądarce za pomocą manipulowania
adresem URL. Pozwala także na automatyczne pozyskiwanie informacji o skanie, łącznie z ewentualną
warstwą transkrypcji, oznaczonymi elementami skanu czy metadanymi.

Linki a media społecznościowe
Rozdział o adresach URL byłby niepełny bez odniesienia do tego, co dzieje się z linkami w mediach
społecznościowych. Są one ważnym źródłem ruchu na stronie udostępniającej zbiory, pozwalają też
niektórym materiałom rozpowszechniać się bardzo szeroko metodą wirusową. Jednak kiedy na Facebooku lub Twitterze publikujemy jakiś link, staje się on czymś więcej niż zapisanym w bazie danych
zwykłym adresem w standardzie URL. Facebook i Twitter traktują linki jako obiekty, którym nadają
określone właściwości i które przetwarzają we własnych celach komercyjnych. Niektórzy sądzą nawet, że we współczesnym Webie linki jako autonomiczny fragment informacji jest w zdecydowanym
odwrocie. Irański bloger i aktywista Hossein Derakhshan w wywiadzie dla „Dwutygodnika” (Polityka
Hiperlinków, 2016) mówił:
Hiperlinki, które stanowiły fundament sieci, są dziś tłamszone i poskramiane przez media społecznościowe. Zyski z reklamy stały się tak ogromne, że wielkie portale społecznościowe robią wszystko, aby ich
użytkownicy nigdy nie przekraczali ich granic. Instagram w ogóle nie daje możliwości używania linków.
Facebook dopuszcza tylko jeden link w poście, traktuje go jednak jako obiekt, a nie relację. Hiperlinki na
Facebooku zostają zamienione w obraz, który dopiero wtórnie – za pośrednictwem wewnętrznego systemu analitycznego – przenosi cię na zewnątrz. To zmiana jednocześnie bardzo subtelna i upiorna.

Jeśli dodać do tego wynikające z rozmaitych interpretacji prawa autorskiego pytania o legalność linkowania w ogóle, otrzymamy dość niewesoły obraz Webu jako zdominowanej przez wielkich graczy i
restrykcyjne prawo przestrzeni. Niestety nie bardzo wiadomo, jak odpowiadać na taką interpretację
webowej rzeczywistości. Trudno oczekiwać przecież, że instytucje kultury, do których misji należy też
maksymalna dostępność informacyjna, odwrócą się od mediów społecznościowych albo usuną swoje
linki z Google. Tego rodzaju cyfrowe samobójstwo może być opcją pewnie tylko dla tych nielicznych
jednostek, których status i dochody umożliwiają całkowitą rezygnację z nieustającej walki o uwagę w
Internecie. Jestem jednak przekonany, że da się dość prostymi sposobami nadwyrężać – na niewielką
skalę – te webowe monopole. Instytucje kultury mogłyby się poczuć do tego zobligowane – w końcu
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w ich działalności w Sieci chodzi o coś więcej niż prosty zysk informacyjny i zasięg.
Mogą one, aktywnie działając w mediach społecznościowych, równocześnie dbać o to, aby publikowane tam treści były dostępne także poza nimi. Nie można wymagać od wszystkich, żeby posiadali
konto na Twitterze czy Facebooku i od tego uzależniać prawa dostępu do określonych zasobów czy
informacji.
Dbanie o dostępność treści z mediów społecznościowych nie musi być trudne. Przykładowo Facebook i Twitter pozwalają w łatwy sposób wygenerować i pobrać archiwum publikowanych tam przez
użytkownika treści. Archiwum takie można po prostu umieścić na ogólnie dostępnej stronie WWW
instytucji – robią tak na przykład ministerstwa rządu Wielkiej Brytanii z archiwami swoich kont twitterowych. Innym sposobem jest wykorzystanie newslettera – wpisy publikowane na Facebooku czy
Twitterze można, za pomocą odpowiedniego skryptu, automatycznie republikować w bazie danych,
na podstawie której co jakiś czas do subskrybentów rozsyłana może być zbiorcza wiadomość.
Oprócz dostępności treści z mediów społecznościowych, poza tymi mediami ważne jest jednak także
to, jak linki serwisów instytucji kultury prezentują się w tych przestrzeniach. Cytowany wyżej Derakhshan podkreślał, że link w przestrzeni Facebooka czy Twittera to obiekt, przetwarzany dalej przez
algorytmy tych serwisów. Rzeczywiście tak jest i można z tej sytuacji skorzystać, odzyskując przynajmniej część kontroli nad własnymi linkami. Każdą stronę serwisu uzupełnić można o specjalne zestawy metadanych (Open Graph dla Facebooka i Cards dla Twittera), pozwalające na zdefiniowanie
tego, jak wyglądać będzie obrazek poglądowy udostępnianej tam strony, jaki tytuł i jakie streszczenie
zostanie jej nadane. Jeśli nie zadbamy o poprawne zdefiniowanie tych informacji, zostaną one pobrane
– lub wygenerowane – automatycznie.
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PLANOWANIE
Racjonalizacja założeń
Czy nie jest tak, że jedną z dominujących w sektorze kultury i dziedzictwa emocji jest frustracja wynikająca z ograniczonego zasięgu własnych działań i braku skuteczności w komunikacji? Mechanizm,
który ją wywołuje, jest banalnie prosty: nakładem znacznych sił i środków digitalizuje się, opracowuje
i udostępnia zbiory, po czym okazuje się, że nie są one wykorzystywane masowo.
Na niemal każdej konferencji branżowej poświęconej digitalizacji ta frustracja ujawnia się w formułowanych wprost teoriach stanu kultury, w których te o upadku cywilizacji i rozszerzającej się jak wirus
głupocie spowodowanej Internetem należą do najbardziej popularnych. I użytecznych, bo przerzucają
winę za zaistniałą sytuację albo na obiektywnie złe okoliczności, albo na konkretnych winowajców,
wśród których – oprócz wspomnianego już Internetu – zazwyczaj pojawia się nieudolna szkoła. W
każdym razie, przy takich interpretacjach nie pozostaje nic innego, jak tylko umyć ręce i powiedzieć
coś w stylu: „Robimy, co możemy, ale wiadomo…”.
Istnieje też postawa przeciwna, ale równie niebezpieczna. Jej jedynym plusem jest to, że akceptuje
rzeczywistość i nie odwołuje się do złudnej nostalgii za dawnymi czasami, które przecież nigdy nie
były tak wspaniałe, jak nam się wydają teraz. Jej niebezpieczeństwo polega jednak na tym, że winy za
niepowodzenia upatruje głównie lub wyłącznie w instytucji. To postawa instytucji uwielbiana przez
firmy marketingowe, które do swojego portfolio, poza promocją serków homogenizowanych i ofert
deweloperów budujących na dalekich przedmieściach, chcą dołożyć coś z kultury. Ich propozycje
opierają się przecież na założeniu, że przestrzeń komunikacyjna i narzędzia są, jeśli nie generalnie
pozytywne, to przynajmniej neutralne, a cały problem leży w tym, że do tej pory robiono nie to, co
trzeba, że instytucji brakowało kompetencji czy pomysłu. Wystarczy poprawić komunikację i sytuacja
się zmieni.
Obie te postawy wydają mi się równie złe. Pierwsza, bo bazuje na micie uporządkowanego świata, w
którym rządziły klasyczne hierarchie gwarantujące ogólny ład, a wszystko było na swoim miejscu i
instytucje kultury mogły po prostu robić swoje. To tak, jakby o średniowieczu myśleć wyłącznie przez
perspektywę witraży z Notre Dame i poglądów Rogera Bacona. Druga, bo zakłada neutralność narzędzi komunikacji, a z odbiorców kultury tworzy monolityczną grupę i nadaje jej niezgodne z rzeczywistością cechy. Tutaj rozwiązanie jest proste, na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko wypełniać instrukcje
marketingowców, którzy zawsze są na bieżąco. Na szczęście pomiędzy postawą „cywilizacja upada” a
postawą „jesteśmy beznadziejni” istnieje szeroka, bardziej neutralna strefa. Jest tam dość miejsca,
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żeby unikać ekstremów.
Być może prawdziwie racjonalna postawa polega na połączeniu otwartości na rzeczywistość z dowartościowaniem komunikacji kultury. W takiej sytuacji instytucja nie tylko orientuje się w tym, jak wygląda współczesna mapa korzystania z kultury, ale też jest w stanie owocnie współpracować z ekspertami i ekspertkami od komunikacji, zachowując przy tym krytyczną postawę wobec wszelkich proponowanych narzędzi i metod. Do tego przyda się jeszcze jakaś pokora wobec własnych możliwości
oraz zgoda na porażkę. Ta ostatnia jest dość trudna do przyjęcia, jeśli wziąć pod uwagę oczekiwania
grantodawców i w ogóle logikę finansowania projektów kulturalnych w Polsce.

Rozpoznawanie sytuacji
Instytucje kultury powinny w planowaniu swoich działań odwoływać się do badań kultury. Ba, nawet
powinny takie badania współorganizować, najlepiej w jakiejś większej grupie, o czym wspomniałem w
rozdziale poświęconym badaniom nad wykorzystaniem zbiorów cyfrowych. Badania są w stanie wskazać nieoczywiste nisze, do których można komunikować własną ofertę. Doskonałym przykładem są
tutaj dojazdy komunikacją miejską.
Jednym z założeń, które zaproponowałem na samym początku, jest uwzględnianie fizycznej strony
Internetu, choćby tego, że bycie online to także bycie w określonym punkcie w przestrzeni, a nawet
poruszanie się. Istnieje przecież jakościowa różnica między korzystaniem z Internetu w bibliotece naukowej, na laptopie otoczonym książkami a korzystaniem z niego na telefonie w tłoku w metrze, w
godzinach szczytu. Tymczasem oczekując, że nasze zbiory cyfrowe przejrzy tyle a tyle osób w ciągu
miesiąca, ignorujemy zupełnie ten kontekst. Jesteśmy w stanie w analityce webowej wyróżnić sesje
mobilne i sesje desktopowe, możemy zbadać ich długość i głębokość, ale nie możemy uchwycić ich
jakościowo. Z jaką intencją ktoś przeglądał nasze zbiory? W jakich okolicznościach? Czy i jak je wykorzystał?
I dalej, jeśli instytucja dziedzictwa, prezentująca zbiory w Internecie, jest na bieżąco z badaniami kultury, wie, że dojazdy do pracy to ważna przestrzeń korzystania z kultury. Dużym problemem jest to,
że ludzie wciąż traktują kulturę jako coś wyjątkowego i odświętnego, a także, że nie mają czasu – albo
nie potrafią go znaleźć – na to, aby wejść z nią w kontakt. Kultura może jednak pojawiać się w miejscach, w których jedyną alternatywą dla niej jest nuda i reklamy:
Dużym udogodnieniem jest dla mnie bliskość pętli tramwajowej i to, że w wyruszających z tego miejsca
tramwajach mogę znaleźć miejsce siedzące i poczytać książkę. Mam wówczas poczucie dobrze spożytkowanego czasu dojazdu do pracy i sprawia mi to radość

– przyznaje 33-letnia uczestniczka badania z 2014 roku (Punkty styczne: między kulturą a praktyką
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(nie)uczestnictwa, s. 100). Dla wielu osób czas dojazdów komunikacją miejską to „czas zyskany dla
kultury”, jedna z niewielu przestrzeni, w której jest jeszcze miejsce na kontakt z nią. Może to być
czytanie książki, może słuchanie muzyki, ale może też kontakt ze zdigitalizowanymi zbiorami dziedzictwa, o ile są one odpowiednio proponowane. Na przykład wyświetlanie wybranych cyfrowych reprodukcji na monitorach telewizyjnych w pojazdach nie byłoby złym pomysłem. Tylko wtedy należy pogodzić się z tym, że oglądalność tak prezentowanych zbiorów nie będzie łatwa do uchwycenia. Co
więcej, nie dołoży się wprost do oglądalności zbiorów udostępnianych za pomocą repozytorium cyfrowego – natomiast wcale nie jest oczywiste, że osią działań internetowych instytucji dziedzictwa
ma być jej strona. Poza tym kontekst, w którym będą prezentowane zbiory, może być trudny do zaakceptowania: gdzieś pomiędzy reklamami wycieczek i diet a newsami z życia celebrytów ma pojawić
się kultura.
Z perspektywy dbania o zasięg i podstawowej podmiotowości instytucji kultury, upowszechnianie
zbiorów w metrze, tramwajach czy autobusach może być dobrym pomysłem. Tutaj nie ma miejsca na
skomplikowane algorytmy i profilowanie, które ograniczają zasięg komunikacji na Facebooku. Tu także
można wprost negocjować zasady publikowania z firmą zarządzającą nośnikami – Facebook nie pozostawia miejsca na żadne negocjacje.
Jedną ze skierowanych do instytucji kultury rekomendacji ze wspomnianego wyżej raportu jest wejście oferty instytucji w zwykłą codzienność (s. 113):
działalność kulturalna powinna wyjść z murów instytucji w przestrzeń codziennych działań uczestników
– przestrzeń publiczną, w tym półprywatną i półpubliczną (między innymi handlowo-usługową), w której
wykonywane są przez uczestników inne aktywności (w ten sposób „przy okazji” wychodząc naprzeciw
uczestnictwu w kulturze).

Komunikowanie kultury „przy okazji” może wyglądać tak:
•

biblioteka może otworzyć swoją filię w galerii handlowej lub na dworcu (w Trójmieście filia
Biblioteki Miejskiej i Wojewódzkiej w Gdańsku znalazła siedzibę w przestrzeniach centrum
handlowego Manhattan, w Rumi biblioteka mieści się w radykalnie przebudowanym wnętrzu
dworca kolejki podmiejskiej);

•

muzeum cyfrowe może prezentować obiekty na wyświetlaczach telewizyjnych lub nośnikach
reklamowych w komunikacji miejskiej;

•

może też prezentować je w pustych panelach przeglądarki – tak działa dodawana do przeglądarki Chrome aplikacja (wtyczka) Art Up Your Tab, udostępniająca zbiory agregowane w Europeanie;

•

na Twitterze mogą działać boty automatycznie i regularnie publikujące wybrane obiekty ze
zbiorów, wplatające sztukę między wypowiedzi polityków i statusy o złym poniedziałku;
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•

aplikacje mogą wysyłać na telefon komórkowy raz dziennie jeden wybrany obraz z odpowiednio sformatowanym opisem, tak jak to jest w przypadku aplikacji DailyArt;

•

reklamy pojawiające się na wyświetlanych w przeglądarce stronach mogą być zakrywane cyfrowymi reprodukcjami – takie rozwiązanie proponuje aplikacja Add-Art;

•

darmowe książki z biblioteki internetowej Wolne Lektury mogły być udostępniane podróżnym
w pociągach PKP Intercity, do tego mogłyby dojść duże zniżki na zakup książek z platform
komercyjnych.

To tylko kilka przykładów sposobów na docieranie z kulturą do przestrzeni, która jest jej raczej nieprzychylna, i wywalczanie wśród codziennych zajęć kilku chwil na kontakt z nią. Poza tym większość
tych propozycji ma w sobie potencjał krytyczny, ponieważ korzystają one z przestrzeni zdominowanej
przez reklamy i komercję, a nawet je zasłaniają, jak w przypadku aplikacji Add-Art. Instytucja kultury
jest w takich działaniach raczej przezroczysta – chyba nikt, widząc na wyświetlaczu w metrze wizerunek detali poliptyku strzegomskiego z XV wieku, nie pomyśli, że oto nagle korzysta z oferty Muzeum
Narodowego w Warszawie, a więc w razie udziału w badaniu uczestnictwa w kulturze nie będzie mógł
zadeklarować kontaktu z tą instytucją, co znowu wykaże, że Polacy nie korzystają z instytucji kultury…
Jednak chyba warto zaryzykować, nawet jeśli trudno będzie efekty takiej inicjatywy opisać w raportach.
Zaprojektowanie sposobu prezentacji zbiorów w komunikacji miejskiej nie jest pewnie specjalnie dużym wyzwaniem dla ekspertów i ekspertek marketingu. Zanim jednak będą oni mogli się do tego zabrać, potrzebują od instytucji czytelnego zamówienia. Zamówienie takie da się przygotować w oparciu
o znajomość badań, a przynajmniej podstawową orientację w społecznych trendach korzystania z kultury. Oczywiście komunikowanie kultury „przy okazji” to tylko jeden z pomysłów na działania, więcej
znaleźć można w raporcie Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa. Podstawą zawartych w nim propozycji i rekomendacji jest podstawowy reality check i przyjęcie, że:
•

tradycyjny model instytucji kultury nie jest wystarczający z punktu widzenia potrzeb i stylów
życia wielu grup uczestników;

•

konieczna jest ewolucyjna adaptacja sektora kultury do zmieniających się wzorców uczestnictwa w kulturze, w tym zróżnicowanie oferty, zakorzenienie w lokalności i otwarcie na partycypację o bardzo różnym charakterze i intensywności;

•

wciąż znajduje się miejsce na standardowe, klasyczne i konwencjonalne działania;

•

podstawą projektowania działań powinna być wiedza na temat różnorodności praktyk kulturowych i nisz, kategorii uczestników i warunków komunikacji z nimi (Punkty styczne: między
kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, s. 109–115).
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Nie za wszelką cenę
Dbanie o efektywność komunikacji, warunkowane przez wiedzę o rzeczywistości i otwarcie na
zmiany, ma być teraz integralną częścią działania instytucji kultury.
Jeśli kultura niesie za sobą istotny przekaz, który powinien dotrzeć do jak największej liczby ludzi, to marketing i public relations są integralną częścią działalności kulturalnej. Skuteczne docieranie z wysokiej
jakości informacją to zwiększanie dostępu do kultury

– pisze Sławomir Czarnecki w książce Nowa Widownia. O promocji w kulturze (s. 59). W jego propozycji
nie ma raczej miejsca na teorie w stylu „dobra sztuka obroni się sama”. Jest w tym nawet jakaś brutalność, kiedy Czarnecki pisze o oporach przed promowaniem i udziałem w wyścigu o uwagę odbiorców
– „nie chcesz brać w tym udziału? Twoje samopoczucie na pewno się poprawi, ale tym samym oddajesz pole gorszym treściom” (s. 60).
Jednak jeśli nowoczesna instytucja kultury ma być społecznym aktorem o wyjątkowym charakterze,
dającym się odróżnić od masy komercyjnych podmiotów dbających jedynie o zysk, nie może tej komunikacji absolutyzować.
Przykład pierwszy z brzegu to prywatność użytkowników. Podmioty nastawione na zysk, jeśli tego
wymaga ich strategia promocyjna, wykorzystują wszystkie prawnie dozwolone możliwości zbierania
danych o użytkownikach korzystających z ich strony. Dane te traktowane są nieraz jako część kapitału,
zasoby, o które się dba i które się pomnaża, żeby na ich podstawie skuteczniej komunikować własne
produkty. Istnieje przy tym wiele narzędzi do gromadzenia i analizy takich danych, także przestrzenie,
takie jak media społecznościowe, zachęcają do tego, aby intensywnie wykorzystywać cyfrowe ślady
użytkowników.
Instytucje kultury mogą także korzystać z nowych sposobów na gromadzenie danych o użytkownikach – od zbierania danych, dokumentujących wykorzystanie zbiorów, przez analizy mediów społecznościowych aż po śledzenie telefonów komórkowych osób odwiedzających ekspozycje na miejscu. To
bez wątpienia źródła użytecznych danych, które mogą pomóc w uczynieniu komunikacji skuteczniejszą. Tylko czy instytucje kultury powinny to robić?
TrendsWatch 2014, raport o trendach muzealnych wydany przez American Alliance of Museums,
uznaje prywatność za jeden z kluczowych elementów strategii nowoczesnej instytucji kultury. Dane
użytkowników w przestrzeni cyfrowej muzeum są nie tylko zasobem do przetwarzania i podstawą
pracy nad komunikacją, ale też problemem społecznym, z którym należy sobie jakoś poradzić. Podmioty komercyjne nie będą w ogóle brały pod uwagę podmiotowości użytkowników i dane traktować
będą jako kapitał. Tymczasem:
Muzea cieszą się wysokim poziomem zaufania, ale oznacza to też, że ludzie oczekują od nich wypełniania
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wyższych standardów niż podmioty komercyjne czy państwo. Muzea powinny określić, w jaki sposób
zastosować standardy transparentności i odpowiedzialności stosowane w ich wewnętrznych działaniach
do zbierania i wykorzystywania danych prywatnych, dążąc przy tym do komunikowania swoich zasad
ochrony prywatności bardziej czytelnie, niż jest to w przeciętnych politykach prywatności. (s. 38)

Czyli w imię tego zaufania niektóre metody usprawniania komunikacji z odbiorcami muszą zostać zarzucone. Nie ma w tym zresztą nic wyjątkowego, jeśli przypomnimy sobie, że niezgodne z logiką zysku
zasady obowiązywać mogą także poza przestrzenią cyfrową. Kiedy dużym problemem społecznym
jest w Polsce zaśmiecanie przestrzeni publicznej reklamami, można zadać pytanie, czy instytucje kultury – oczywiście te, które mają w ogóle na to środki – powinny wchodzić we współpracę z firmami
sprzedającymi miejsce na bilbordach.
Absolutyzacja komunikacji w instytucji kultury nie ma sensu także z innego powodu. Chyba da się
postawić tezę, że jej podstawą jest zdrowy pesymizm co do tego, że uda się dotrzeć do odbiorców i
zachęcić ich do określonego działania. W przypadku organizacji wydarzenia czy promocji wystawy
możemy przynajmniej policzyć uczestników. Nie da się jednak sprawdzić, poza kilkoma prostymi danymi, czy i jak wykorzystywane zostały udostępniane zbiory cyfrowe. Co więcej, nie da się też sprawdzić, czy wizyta w muzeum albo kontakt ze zbiorami cyfrowymi zmieniły cokolwiek w ludziach, których zachęciliśmy do działania. To radykalnie inna sytuacja niż ta, w której sprzedaje się konkretny
produkt przeznaczony do konsumpcji i kiedy można obliczyć wzrost sprzedaży. Pracujemy na osobach,
a nie na konsumentach. Czym miałby być zwrot z inwestycji w upowszechnianie zbiorów cyfrowych
dziedzictwa? Przecież takie rozumowanie nie ma sensu. Dobrze podkreślił to Cory Doctorow podczas
wystąpienia otwierającego konferencję Museums and the Web w 2014 roku. Wartości działań instytucji kultury powinny być obliczane inaczej, bo przecież:
Używanie ROI [zwrotu z inwestycji] do określania wartości sektora muzealnego jest jak sumowanie
wszystkich kosztów wychowywania waszych dzieci i następnie wystawianie im za nie rachunku, kiedy już
ukończą szkołę średnią – to jest zachowanie socjopaty.

Stąd też konieczność systemowego publicznego wspierania działań instytucji kultury. Bez pomocy
państwa nie będą one w stanie utrzymać swojego wyjątkowego charakteru. Ten ujawnia się także w
strategiach.

Strategie jako problemach
Racjonalne planowanie działań w Internecie to nie jest łatwa sprawa, a wydaje się zupełnie beznadziejna, kiedy taki plan przygotowywany jest na kilka lat z góry. Nie myślę tu o ogólnych założeniach,
które można bez zmian wypełniać przez długi czas, na przykład że planujemy publikować nasze zbiory
online i chcemy, żeby były jak najbardziej dostępne. Gdyby jednak strategia obejmować miała też
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konkretne wskazówki techniczne, metody i sposoby ewaluacji działań, ryzykownie byłoby ją przyjmować.
Michael Peter Edson to pierwszy dyrektor Działu do spraw Sieci i Strategii Nowych Mediów w Smithsonian Institution, a obecnie twórca Museum for the United Nations i konsultant wspierający instytucje kultury. W czasie wakacji 2016 roku Edson przyjechał do Warszawy na niszowy i do tego organizowany w słoneczną sobotę wykład, który na szczęście zarejestrowano i opublikowano na YouTube.
Jego wystąpienie dotyczyło strategii cyfrowych w instytucjach kultury, a jego główną tezą było
stwierdzenie, że takich strategii nie ma sensu tworzyć. Warto zapoznać się z jego argumentami, moim
zdaniem mogą być dobrą szczepionką przeciwko bezrefleksyjnemu kopiowaniu rozwiązań z branż komercyjnych.

Dlaczego strategie są nieefektywne
Strategie są nieefektywne, ponieważ:
•

instytucje kultury czy małe organizacje pozarządowe zazwyczaj nie posiadają odpowiednich
zasobów organizacyjnych i finansowych do racjonalnego opracowywania strategii i ich skutecznego wdrażania;

•

myślenie strategiami pochodzi ze świata biznesu, to materia wielkich korporacji z dużym zapleczem ekspertów i ekspertek od zarządzania i ewaluacji;

•

zazwyczaj adresowane są do wewnątrz instytucji (tend to be internal), podczas gdy najważniejsze rzeczy, które wpływają na instytucje, dzieją się na zewnątrz, w głowach odbiorców;

•

są niesłychanie powolne: planowanie czegoś na kolejne 5 lat wymaga roku przygotowań, potem należy dodać jeszcze czas na wdrożenie – w tym czasie problemy, które strategia ma rozwiązywać, stają się nieaktualne lub okazuje się, że nie da się ich rozwiązać w zaproponowany
sposób;

•

są zbyt statyczne, nie reagują na zmiany: zaplanowane na początku założenia trudno modyfikować w trakcie, a rzeczywistość wokół instytucji zmienia się nieustannie;

•

podczas projektowania strategii zazwyczaj preferuje się te działania, których wyniki mogą być
łatwo zmierzone, a odrzuca te trudno mierzalne, nawet jeśli mają one podobny potencjał i
wartość (clothesline paradox); w kontekście instytucji GLAM przejawia się to na przykład w
koncentracji na wynikach ilościowych (jak choćby w liczbie odsłon zdigitalizowanych materiałów) z pomijaniem takich kryteriów oceny działań, jak liczba haseł w Wikipedii opracowanych
dzięki zdigitalizowanym zbiorom czy ponowne wykorzystanie zbiorów w edukacji;

•

są zawsze pisane dla małej grupy osób decyzyjnych i zazwyczaj nie są komunikowane do ludzi,
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których dotyczą; biorąc pod uwagę tak wielkie uzależnienie polskich instytucji kultury od polityki, planowanie czegokolwiek w perspektywie kilku kadencji parlamentu jest bardzo ryzykowne;
•

są niekompletne: nie uwzględniają możliwości radykalnych zmian, na przykład kryzysu społecznego czy finansowego, zmian technologicznych – dobrym przykładem dla sektora kultury
może być wycofanie się producentów przeglądarek ze wsparcia dla apletów javy i DjVu czy
dynamiczny wzrost antynaukowych postaw w społeczeństwie;

•

są nieuczciwe i nierzetelne, bardzo rzadko opisują rzeczywistość bez upraszczania i koloryzowania, to raczej iluzje niż racjonalne opisy czasem trudnych sytuacji;

•

strategy fails to inspire – nie angażują pracowników instytucji, raczej generują kolejne zadania
na liście rzeczy do zrobienia, co przy ograniczonych zasobach tym bardziej nie działa;

•

zazwyczaj nie działają: według Waltera Kiechela, który badał skuteczność firm konsultingowych najwyższego szczebla biznesowego, realna efektywność strategii to około 10 procent;
tak słaby wynik dostępny jest w profesjonalnym środowisku biznesowym – a jaki może być w
branży kultury, gdzie zazwyczaj nie ma odpowiednich kadr i funduszy, które można przeznaczyć na opracowywanie i wdrażanie strategii?

Michael Peter Edson oczywiście nie tylko krytykuje, ale też stara się zaproponować pozytywne rozwiązania. Inspiracją jest w tym dla niego branża startupowa i nowe metody pracy nad oprogramowaniem, a streszczeniem tytuł jego warszawskiego wystąpienia Think Big, Start Small, Move Fast.

Metody startupowe
Nie wiem, czy trzeba być wielkim fanem branży startupowej, nawet jeśli jest ona niekiedy w stanie
przynieść wymierne zyski jej uczestnikom i państwu. Technocentryczność, niepewność zatrudnienia,
spekulacje i bańki inwestycyjne to tło budowania mniej lub bardziej innowacyjnych produktów – niezbyt przystaje to do sektora instytucji kultury czy organizacji pozarządowych działających w tym sektorze. Z drugiej strony, instytucje kultury funkcjonują w rzeczywistości, która nie jest specjalnie różna
od tej, w jakiej radzić muszą sobie startupy: niestałość finansowania, wymuszona projektowość,
trudne do zdobycia uwaga i zaangażowanie odbiorców czy problemy z badaniem efektów działań to
także doświadczenia przynajmniej tych instytucji, które nie posiadają historycznie ugruntowanej pozycji i roli w branży i muszą nieustannie eksperymentować. Warto zastanowić się, czy środowisko
startupowe jest w stanie zaproponować sektorowi kultury jakieś użyteczne metody reakcji na te
trudne okoliczności.
Michael Edson tak rozwija tytułowe hasło swojego wystąpienia:
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•

Think Big: należy wychodzić poza schematy i przyzwyczajenia, warto zauważyć szeroki kontekst, zainteresować się nowymi tematami, odkryć nowe środowiska, rozpoznać nowe problemy;

•

Start Small: warto korzystać z gotowych narzędzi i zasobów, tworzyć małe i dynamiczne projekty o modułowej strukturze;

•

Move Fast: zamiast badać i analizować, po prostu testować i odrzucać w razie potrzeby, tak jak
to się robi w tak zwanym programowaniu ekstremalnym; w tej metodzie zarządzania projektami programistycznymi zamiast mozolnie dopracowywać kolejne wersje produktów, radykalnie skraca się czas przeznaczany na opublikowanie pierwszej działającej wersji, tak aby jak
najszybciej sprawdzić jej odbiór wśród użytkowników i na tej podstawie dalej rozwijać produkt.

Spróbujmy te dość ogólne i sloganowe propozycje przenieść na konkrety. Dobrym polskim przykładem sukcesu takiego startupowego projektowania w sektorze kultury jest akcja Odjazdowy Bibliotekarz, zainicjowana w 2010 roku przez Paulinę Milewską, bibliotekarkę z Łodzi:
W praktyce Odjazdowy Bibliotekarz to zorganizowany przejazd kolumny rowerów, która jedzie kilka czy
kilkanaście kilometrów. Trasa zazwyczaj biegnie szlakiem bibliotecznym – to oznacza, że mijane są po
drodze biblioteki, antykwariaty, księgarnie i różne inne instytucje i miejsca związane ze słowem pisanym.
Najczęściej wydarzeniami towarzyszącymi są: bookcrossing, różnego typu konkursy z nagrodami, zabawy
integracyjne, piknik, grill czy ognisko, wspólne czytanie.

Inicjatywa, mająca zachęcać do korzystania z bibliotek i budować przyjazny wizerunek tych instytucji,
zaczęła się od współpracy z łódzką Masą Krytyczną, która za pierwszym razem zagwarantowała odpowiednią liczbę uczestników i wspomogła organizatorkę swoim doświadczeniem w zakresie planowania masowych przejazdów rowerowych przez miasto. Z roku na rok liczba uczestników i uczestniczek akcji się zwiększała, a inicjatywa zaczęła być kopiowana w innych miastach i krajach.
Paulina Milewska zorganizowała prawdziwy kulturalny startup, który bardzo dobrze wypełnia wszystkie trzy zalecenia proponowane przez Edsona. Akcja z pewnością nie jest schematyczna – zrywa radykalnie ze stereotypem biblioteki jako miejsca statycznego i zamkniętego i redukuje dystans między
pracownicami i pracownikami tych instytucji a ich potencjalnymi użytkownikami. To także działanie z
bardzo niską finansową i organizacyjną barierą wejścia, dzięki czemu mogło być kopiowane także w
małych miejscowościach – według danych dotyczących akcji z 2012 roku, 70 procent przejazdów
odbyło się w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Oprócz tego organizatorów wszystkich lokalnych odsłon Odjazdowego Bibliotekarza nie obowiązywał żaden sztywny schemat jego organizacji, poszczególne miejscowości realizowały własne warianty akcji. Powstał nawet specjalny darmowy poradnik pomagający w samodzielnej organizacji wydarzenia we własnym mieście, a ludzie – i
później stowarzyszenie koordynujące akcję na poziomie ogólnopolskim – zadbali także o podstawową
ewaluację projektu i metod jego zarządzania.
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Startupowe myślenie ujawniło się w tej bibliotecznej akcji także w wyborze treści, które publikowano
online na stronie koordynującej projekt oraz konsekwentnie budowanej identyfikacji wizualnej. Jak
napisała mi Paulina Milewska:
Odjazdowy Bibliotekarz stał się rozpoznawalną marką, charakterystyczne logo to otwarta książka wpisana
w koło rowerowe. Kolorem akcji od zawsze był pomarańczowy, widoczny na koszulkach, balonikach przywiązywanych w celu ozdobienia rowerów czy chorągiewkach często wykonywanych przez bibliotekarzy
własnoręcznie. Znakiem rozpoznawalnym są bardzo kolorowe zdjęcia, pełne radosnych ludzi, a także Odjazdowa Mapa, wizualizująca zasięg kampanii. To bodaj pierwsza z tego typu akcji, która taką mapkę generowała do celów promocyjnych, informacyjnych, ale też jako swoisty „Call to action”. Obecnie obserwujemy podobne narzędzia w wielu cyklicznych akcjach, takich jak organizowane przez biblioteki Tygodnie z Internetem czy Noce Bibliotek. Na stronie internetowej akcji zawsze były też publikowane materiały graficzne do pobrania i wykorzystania przez lokalnych organizatorów, porady, jak zorganizować akcję, taki pakiet know-how dla osób rozpoczynających współpracę.

Wygląda na to, że projektowanie startupowe może być dobrą alternatywą dla strategii. W wystąpieniu
Edsona zabrakło jednak odpowiedzi na pytanie, czy w ramach obecnego modelu finansowania instytucji kultury takie startupowe działania mogą być realizowane. Uruchamiać startup to przecież podejmować ryzyko bardzo prawdopodobnej porażki. Czy programy grantowe dopuszczają porażkę finansowanych przez nie działań? Czy instytucje finansujące są gotowe na wspieranie projektów eksperymentalnych i rozliczanie ich według nowych (innych niż sukces) kryteriów oceny?
Niektóre instytucje kultury nie czekają na zmiany w filozofii finansowania sektora, tylko same starają
się otworzyć na startupy. Robią to niekiedy z dość konkretnymi oczekiwaniami co do tego, że w efekcie nie tylko wzmocnią swój wizerunek i przyciągną w krąg oddziaływania nowe grupy użytkowników,
ale też po prostu na tym zarobią, na przykład dzięki udziałom w biznesach wyrosłych wokół projektów
startupowych. W 2014 roku nowojorskie New Museum, gromadzące i wystawiające sztukę współczesną, założyło NEW INC – inkubator projektów startupowych z dziedzin sztuki, dizajnu i technologii
oraz przestrzeń coworkingową. Model biznesowy polega tu nie tylko na pozyskiwaniu udziałów w
zakładanych w inkubatorze spółkach, ale też oferowanym na komercyjnych zasadach mentoringu –
obecność w społeczności inkubatora kosztuje 600 dolarów miesięcznie, przy czym muzeum oferuje
ograniczoną liczbę stypendiów. Polskim instytucjom, które chciałyby stworzyć podobny inkubator,
warto przytoczyć koszty uruchomienia NEW INC: budynek i jego adaptacja oraz zatrudnienie wysoko
wycenianych na rynku ekspertów wymagało budżetu założycielskiego w wysokości 2 milionów dolarów.
Na nieco innych zasadach działa inkubator Mahuki, uruchomiony w 2016 roku przez nowozelandzkie
muzeum narodowe Te Papa Tongarewa. Uruchamianie i rozwijanie startupów jest tam podporządkowane misji muzeum. Poszukiwane są między innymi nowe rozwiązania w projektowaniu ekspozycji,
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badaniu użytkowników i wspieraniu wykorzystywania przez nich oferty muzeum. Mahuki szuka również projektów edukacyjnych, także tych ułatwiających zdobywanie kompetencji medialnych oraz rozwiązań pozwalających na korzystanie z muzeum osobom niepełnosprawnym. Każdy uczestnik inkubatora może ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji muzeum, wynoszące 20 tysięcy dolarów nowozelandzkich (około 53 tysięcy zł) oraz uzyskuje wsparcie merytoryczne
i infrastrukturę niezbędną do pracy nad projektem.

Polityka otwartości
Rozdział Polityka otwartości dotyczy prawa autorskiego, jednak ze względu na szeroką dostępność
opracowań na ten temat nie przedstawia i nie wyjaśnia podstawowych pojęć i zasad. Wyzwania związane z praktyką prawa autorskiego w instytucjach kultury i dziedzictwa omawia broszura Otwartość
w publicznych instytucjach kultury (Gdańsk 2011). Skorzystać można także z innych darmowych publikacji:

Polecane publikacje
Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?
Krótki kurs własności intelektualnej
Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego na przykładzie bibliotek z odniesieniami do działalności muzeów i archiwów (2011)
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej – nowe wyzwanie dla instytucji kultury (2014)

W kierunku wolnych zasobów
Prawo autorskie to zestaw reguł, które określają zasady ochrony utworów i możliwości ich ponownego wykorzystania. Reguły te obowiązują automatycznie, to znaczy bez konieczności podpisywania
jakichkolwiek oświadczeń, i dotyczą także informacji i zbiorów tworzonych, pozyskiwanych, przetwarzanych i udostępnianych przez instytucje kultury, bez względu na ich wartość oraz postać. Prawo
autorskie znacznie ogranicza możliwość swobodnego wykorzystywania tych zasobów, ponieważ jego
naczelną ideą jest ochrona twórcy i gwarantowanie mu monopolu na korzystanie ze swojego utworu.
Oznacza to konieczność uzyskiwania rozmaitych zgód, zezwoleń i licencji, przynajmniej do czasu,
kiedy utwory wejdą do domeny publicznej, najczęściej 70 pełnych lat po śmierci twórcy lub roku powstania utworu.
Trzydziestu nauczycielom i nauczycielkom z pięciu europejskich krajów, którzy wzięli udział w badaniu
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prowadzonym od listopada 2016 do stycznia 2017 roku, zadano pytania o ich rozumienie prawa autorskiego, stosunek do niego oraz o jego znaczenie w codziennej pracy w szkole. W efekcie w raporcie
z badania (Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy użytkownik. Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne) znalazł się dość ciekawy fragment:
O ile większość badanych przyznaje, że szanuje pojęcie prawa autorskiego i stara się przestrzegać jego
zasad w codziennej pracy, o tyle jako wyjątek od tej reguły wymieniają sytuację, kiedy brak jest dostępu
do darmowych materiałów dobrej jakości. Tak to ujmuje jeden badany: „Pierwszy będę bronił praw autorskich, edukował o tym uczniów, szkolił innych nauczycieli, zwracał uwagę rodzicom. Problem jest jednak taki, że nie wszystko znajdę w otwartych zasobach, nie zawsze znajdę »opensource’owe« aplikacje
odpowiadające jakością tym komercyjnym. Ostatecznie cierpią na tym uczniowie, bo zmniejsza mi się pula
możliwości zastosowania [tych materiałów]”. Niektórzy nauczyciele przyznają, że kiedy stają przed wyborem: dobro ucznia czy dobro jakiegoś wydawnictwa, wybierają to pierwsze i są skłonni złamać prawo
autorskie, aby przekazać uczniom odpowiednią wiedzę. (s. 12)

Jeśli pominąć frazę „większość badanych”, która dla grupy 30 osób nie ma zbyt dużego znaczenia,
cytat ilustruje dość poważny błąd systemowy, a może nawet dwa. Pierwszy, polegający na tym, że
dostęp do dobrej jakości zasobów edukacyjnych wymaga łamania prawa autorskiego, a drugi, mniej
widoczny, ale podnoszony w dalszej części raportu – że część nauczycieli i nauczycielek nie jest świadoma, że ucząc w szkołach, posiadają pewne prawa do legalnego korzystania z chronionych utworów
(tak zwany dozwolony użytek). Z pewnością korzystanie w szkole z dobrej jakości zasobów edukacyjnych i źródłowych byłoby łatwiejsze i wygodniejsze, gdyby były one dostępne na bardziej liberalnych
zasadach niż twarde „Wszystkie prawa zastrzeżone”.
Oczywiście instytucje kultury nie udostępniają jedynie szkolnych materiałów edukacyjnych. Mogą
przecież także:
•

udostępniać cyfrowe zbiory źródłowe;

•

udostępniać dane o tych zbiorach;

•

publikować indeksy, zestawienia, raporty;

•

wydawać książki, broszury, albumy;

•

tworzyć i udostępniać bazy danych;

•

tworzyć (zamawiać) oprogramowanie;

•

publikować aktualności, recenzje, komentarze (także w mediach społecznościowych);

•

publikować treści dokumentujące wydarzenia i projekty;

•

organizować koncerty, przedstawienia.

Wszystkie te efekty działalności instytucji kultury mogą (ale nie muszą) być chronione prawem autorskim, które sprawia, że swobodne korzystanie z nich jest bardzo utrudnione lub niemożliwe. Często
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tak właśnie powinno być – trudno przecież wyobrazić sobie sytuację, w której instytucja kultury organizująca koncert światowej gwiazdy miałaby zezwolić na jego swobodne nagrywanie i rozpowszechnianie, także wbrew woli samego muzyka, skrępowanego kontraktami z wydawcą płyt. Czym
innym już jednak byłoby ściganie tych wszystkich, którzy niezgodnie z prawem upowszechnili fragmenty amatorskich nagrań z koncertu na YouTube. Jednak poza takimi jednoznacznymi sytuacjami
bardzo często może pojawić się pokusa zamykania własnych zasobów w imię ochrony czegoś w rodzaju „kapitału” instytucji. Problem w tym, że prawno-autorskie zamykanie zasobów bardzo często
uniemożliwia już nie tyle ich dalsze wykorzystywanie, co w ogóle skorzystanie z nich na podstawowym poziomie.
Przykładem pierwszym z brzegu mogą być fotografie oznaczone znakiem wodnym w sposób, który
nie pozwala na zapoznanie się z pełną treścią zdjęcia. Innym, mniej oczywistym przykładem, będzie
stworzenie z tekstu broszury audiobooka dla osób niewidzących i niezależne rozpowszechnienie go
wśród zainteresowanych. Jeszcze mniej oczywiste mogą być bariery w legalnym przetwarzaniu i eksploracji danych o zbiorach (data mining). Ostatecznie też nigdy nie wiemy, jakie są granice kreatywności przy wykorzystywaniu zasobów i danych dostępnych online, tak jak trudno nam przy tym jednoznacznie przyjąć, że wszystkie one będą dobre i właściwe.
Opieranie całej polityki instytucji wyłącznie na twardym zastrzeganiu wszystkich praw autorskich
może być racjonalne z punktu widzenia instytucji, ale z punktu widzenia jej potencjalnych i aktywnych
użytkowników jest już zawsze mniej lub bardziej kłopotliwym wyzwaniem. Nauczyciel, który może nie
być pewien legalności wykorzystania fotografii obiektów z muzeum cyfrowego i tak ostatecznie pewnie zaprezentuje je uczniom, bo i tak wszystko odbędzie się w zamkniętej przestrzeni klasy. Zrobi tak
zresztą każdy, kto anonimowo lub w jakimś ograniczonym zakresie będzie chciał zasoby wykorzystać
i przetworzyć. Jednak wszystkie inne, publiczne i realizowane online, projekty i działania będą dla ich
twórców ryzykowne, jeśli zdecydują się na korzystanie z zamkniętych copyrightem zasobów.
Niektórzy jednak będą chcieli podjąć to ryzyko, zakładając – pewnie nie bez racji – że szczególnie
małe instytucje nie będą za wszelką cenę bronić swoich praw autorskich i nie zdecydują się na żadne
działania zmierzające do egzekwowania zakazów, którymi obłożyły publikowane przez siebie w Internecie treści. Wszelkie formułki mówiące o zastrzeganiu praw i nielegalnym kopiowaniu pozostaną
martwe, a „kapitału”, który miałyby chronić, tak naprawdę wcale nie będzie.
Inni jeszcze, wiedząc, że nie mogą liczyć na swobodę korzystania z dobrej jakości oryginalnych zasobów instytucji, poszukają ich odpowiedników gdzie indziej. To omawiany szeroko w branży instytucji
dziedzictwa przypadek „żółtej” Mleczarki, zdiagnozowany przez pracowników Rijksmuseum w Amsterdamie. W pewnym momencie zorientowali się oni, że w wyszukiwarce Google Image Search dostępnych jest około 10 tysięcy plików z rozmaitymi wersjami reprodukcji cyfrowej słynnego dzieła
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Jana Vermeera. Zdecydowana większość tych amatorskich, nieformalnych reprodukcji i zdjęć była fatalnej jakości (stąd „żółta” Mleczarka). Muzeum uznało, że dopiero udostępnienie dobrej jakości pliku
z profesjonalną reprodukcją cyfrową dzieła oraz uwolnienie go od wszystkich ograniczeń wynikających z prawa autorskiego – zgodnie z ideą domeny publicznej – pozwoli na ograniczenie rozpowszechniania kopii przekłamujących oryginalne barwy obrazu.
Niekiedy zamknięcie instytucji na politykę alternatywną wobec „Wszelkich praw zastrzeżonych” powoduje również brak dostępu do programów grantowych lub dużych inicjatyw agregujących rozproszone zasoby kultury w Internecie.
Ostatecznie też – co nie znaczy, że na ostatnim miejscu pod względem wagi – na rzecz stosowania
liberalnych zasad wykorzystywania udostępnianych zbiorów przemawiają kwestie etyczne. Instytucje
kultury i dziedzictwa to instytucje publiczne, finansowane z podatków; w zakresie udostępniania zbiorów, edukacji czy badań powinny być z tego powodu wyłączone z logiki rynku, zysku i kapitału. Zeskanowane starodruki, fotografie sprzed II wojny światowej, różnorodne zbiory domeny publicznej nie
są kapitałem – jeśli to jakakolwiek własność, to każdy ma do niej prawo. Internet, dzięki udostępnianiu
kopii cyfrowych, pozwala w prosty i powszechny sposób to prawo realizować, na dodatek bez szkody
dla zbiorów, bezpiecznie przechowywanych w archiwach i bibliotekach.
Te instytucje, które zdecydowały się na wdrażanie polityki otwartości, mogą nie tylko zdobyć wsparcie
od szerokiego środowiska, ale też wejść w przestrzeń, która ułatwić im może upowszechnianie i ponowne wykorzystanie zbiorów.

Standard Otwartej Instytucji Kultury (OpenGLAM)
W polskim raporcie z badania OpenGLAM Benchmark Survey (2015) pojawiły się takie wypowiedzi:
nikt nie wie, co to jest OpenGLAM, nie za bardzo wiadomo, o co chodzi, nikt nie wie, że to istnieje, nie
wie 70–80 procent społeczeństwa, nie wiedzą nauczyciele, nie wiedzą bibliotekarze; ja nie wiem, co to
znaczy, moje koleżanki z pokoju nie znały; nigdy się nie zetknęłam, nie słyszałam; w zeszłym roku dopiero
usłyszałam; przyznaję, już to sformułowanie słyszałem wielokrotnie; zetknęłam się z tą nazwą, ale przyznam, że nie potrafię jej szczegółowo objaśnić; być może wiem, ale nie do końca, się musiałem chwilę
zastanowić nad tym skrótem; nie wiem, czy to nie jest skrót jakiś za bardzo brawurowy, śmieszna, komiczna nazwa. (s. 28)

Z pewnością da się skutecznie otwierać instytucję kultury bez znajomości pojęcia OpenGLAM, a nawet
świadomie je ignorując jako słowo obce, niezrozumiałe i być może wcale niepotrzebne. Ale nie da się
być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie wśród instytucji kultury eksperymentujących z otwartymi modelami udostępniania swoich zasobów bez posługiwania się tym skrótem: wystarczy wpisać
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go w wyszukiwarkę, żeby zobaczyć, jak wiele się pisze otwartości z jego wykorzystaniem. Okazuje się
wówczas, że OpenGLAM to po prostu użyteczna (i może nieco zabawna) zbitka, oznaczająca otwarte
(Open) instytucje kultury: galerie (galleries), biblioteki (libraries), archiwa (archives), muzea (museums).
Dzięki OpenGLAM da się zamknąć sektor kultury i dziedzictwa w jednym pojęciu, przy czym będzie
ono zawsze dość ogólne, skoro łączy ze sobą tak różne instytucje, które w Polsce działają nawet na
podstawie zupełnie różnych przepisów.
Środowisko instytucji, organizacji pozarządowych oraz ekspertów i ekspertek zainteresowanych
wdrażaniem i działaniem otwartych modeli działalności instytucji kultury wypracowało ogólny standard, który może być wzorem do przygotowania własnych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i
wolności wykorzystania zbiorów. Jego aktualna wersja pochodzi z 2016 roku i nakłada na instytucje
kilka głównych wymagań, które nie mają statusu formalnej normy, ale są raczej pozytywnym zaleceniem dla instytucji sektora:

Zasada

Efekt

Informacje o zbiorach (metadane) muszą być

pozwala to w swobodny sposób agregować i przetwarzać te

wolne od ograniczeń prawa autorskiego, najle-

dane oraz poddawać je analizie; bez otwartych metadanych

piej przeniesione do domeny publicznej

nie mogłyby funkcjonować takie projekty, jak polska Federacja Bibliotek Cyfrowych czy Europeana

Cyfrowe wizerunki (kopie) utworów z domeny

gwarantuje to zachowanie społecznego prawa do swobody

publicznej powinny być udostępniane bez żad-

korzystania z domeny publicznej

nych ograniczeń prawno-autorskich
Informacje o zbiorach muszą być udostępniane ułatwia to pozyskiwanie i przetwarzanie tych danych oraz
w standardowych formatach wraz z czytelną in- realizowanie i upublicznianie bazujących na nich projektów
formacją o wymaganiach związanych z ich ponownym wykorzystaniem
Należy wykorzystywać nowe możliwości anga-

zwiększa to zasięg wykorzystania zbiorów

żowania użytkowników w wykorzystywanie i
twórcze przetwarzanie udostępnianych zasobów

Warto zwrócić uwagę, że standard ten mówi przede wszystkim o danych i zbiorach z domeny publicznej, a więc pozbawionych ograniczeń prawa autorskiego. Zasady te w żaden sposób nie wskazują, z
jakich rozwiązań licencyjnych należy skorzystać przy udostępnianiu zbiorów objętych wciąż copyrightem. Idealna byłaby oczywiście sytuacja, gdzie – jak czytamy w polskim tłumaczeniu standardu:
Dane lub treści są otwarte, jeżeli nie ma ograniczeń, aby każdy mógł je używać, wykorzystywać ponownie
i rozpowszechniać – ewentualnie z wymogiem przywołania autora i/lub udostępnianiem dalej utworów
zależnych na takich samych zasadach, co oryginał.
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W praktyce oznacza to zazwyczaj korzystanie z dwóch wolnych licencji systemu Creative Commons
lub oznaczeń domeny publicznej – więcej na ten temat znaleźć można w opracowaniach przytoczonych na początku rozdziału.
Standard OpenGLAM bierze pod uwagę nowe metody korzystania ze zbiorów cyfrowych: maszynowe
sczytywanie i przetwarzanie danych oraz plików, pozwalające na skorzystanie z nowych rozwiązań
przy eksplorowaniu kolekcji, wizualizacja ich zawartości czy masowa edycja. W tym sensie trudno
mówić o nowoczesnej instytucji kultury bez wdrożonej racjonalnej polityki otwartości, ponieważ jej
brak sprawia, że nawet jeśli jest możliwe stosowanie nowych metod, to jest ono ryzykowne pod
względem zgodności z zasadami prawa autorskiego. Praca z danymi nie jest łatwa, a niepewność co
do legalności ich wykorzystania może spowodować, że tak udostępniane zasoby nie będą w ogóle
wykorzystywane.
Kiedy w połowie marca 2017 roku w Monachium odbywał się międzynarodowy hackathon „Coding
Dürer”, którego celem było zaprojektowanie i wykonanie prototypów cyfrowych projektów z historii
sztuki i informacji naukowej, jedna z grup (Tracing Picasso) postanowiła popracować nad wizualizacjami międzynarodowego obiegu dzieł Picassa. Dzięki wizualizacjom danych, pozyskanych z muzeów
cyfrowych, spodziewano się znaleźć nowe tropy do interpretowania zmieniającej się popularności
określonych prac tego artysty. W podsumowaniu projektu jego autorzy i autorki przyznali wprost:
Zestawy danych z amerykańskich muzeów są bardzo bogate, dlatego też, aby móc je zbadać, postanowiliśmy przygotować kilka rodzajów wizualizacji. Dane z muzeów europejskich (szczególnie z Hiszpanii i
Francji) nie są tak łatwo dostępne (accessible), także do ponownego wykorzystania (reusable). Nakład
pracy niezbędnej do pozyskania danych z europejskich muzeów, wraz z kwestiami praw autorskich, miał
ogromny wpływ na wyniki, które prezentujemy dzisiaj.

W raporcie Europeany The Problem of the Yellow Milkmaid. A Business Model Perspective on Open Metadata (2011), poświęconym wspomnianemu już Syndromowi Żółtej Mleczarki i zachęcającym do upowszechniania zbiorów i danych na wolnych zasadach, znalazło się bezpośrednie odwołanie do misyjności instytucji kultury:
Otwieranie danych powinno być widziane jako ważny element odpowiedzialności publicznego sektora
kultury. Zamiast mierzyć sukces ilością komercyjnych zysków, które instytucje mogą zabezpieczyć na
rynku, powinny zostać wypracowane nowe metryki, pozwalające na zmierzenie liczby projektów biznesowych, działających w oparciu o otwarte dane udostępnione sektorowi kreatywnemu. Wymaga to
zmiany w metodach ewaluacji [działalności instytucji kultury] na poziomie strategii. (s. 4)

Jak widać, otwieranie danych i zasobów instytucji ma mieć też określony efekt rynkowy. Taki punkt
widzenia wpisuje się w szeroki nurt twierdzeń o komercyjnym potencjale kultury i dziedzictwa, twierdzeń obecnych także na poziomie politycznym. W 2011 roku wiceprzewodnicząca i komisarz komisji
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UE ds. agendy cyfrowej, Neelie Kroes, apelowała do sektora kultury:
Wzywam instytucje kultury do otwarcia kontroli nad ich danymi… jest wspaniała okazja, aby pokazać, jak
zasoby kultury mogą przyczyniać się do innowacji, jak kultura może stać się inspiracją nowych projektów
(developments). Muzea, archiwa i biblioteki nie powinny tego przegapić (Culture and Open Data: How
Can Museums Get the Best from their Digital Assets, 2011).

Trudno jednak oczekiwać, żeby to akurat argumenty odwołujące się do potrzeb sektora kreatywnego
były najważniejsze w podejmowaniu nieraz trudnych decyzji o wdrażaniu w instytucjach polityki
otwartych/wolnych zasobów i danych. Należy jednak mieć świadomość, że realizacja takiej polityki
prowadzi do sytuacji, w której treści i informacje udostępniane przez instytucję mogą być swobodnie
wykorzystywane także w celach czysto komercyjnych, bez uzyskiwania jakichkolwiek zgód i nawet
bez informowania instytucji o takim wykorzystaniu.

Blokowanie wykorzystania komercyjnego
Badania przeprowadzone wśród polskich instytucji w ramach inicjatywy OpenGLAM Benchmark Survey
wskazują, że akceptacja dla nieodpłatnego udostępniania w Internecie zbiorów do komercyjnego wykorzystania jest większa wśród archiwów i muzeów niż bibliotek. Z drugiej strony, 80 procent badanych instytucji wskazuje, że „bardzo ważne i ważne” jest – przy udostępnianiu zbiorów – wprowadzenie zasady wykorzystania ich bez modyfikacji. Widać tu wyraźne niezrozumienie idei wolnych zasobów kultury – zgoda na wykorzystanie komercyjne to wciąż zbyt mało i jej pełną realizacją jest dopiero
prawo do swobodnego przetwarzania zasobów również do celów komercyjnych. Także dlatego, że
mamy problem z jasnym zdefiniowaniem, czym jest cel komercyjny.
Koalicja Otwartej Edukacji, nieformalne zrzeszenie instytucji i organizacji pozarządowych działających
na rzecz większej dostępności zasobów edukacyjnych w Internecie, przygotowała specjalną broszurę
pokazującą wady ograniczania komercyjnego wykorzystania utworów. W systemie licencji Creative
Commons dostępne są licencje z warunkiem NC (Non Commercial), blokujące taką możliwość. Nie
zawsze jednak stosowanie takich licencji jest racjonalnym wyborem dla instytucji, której zależy na
wysokiej dostępności jej zbiorów. W broszurze Creative Commons: konsekwencje blokowania użycia komercyjnego (2011) czytamy:
Słysząc o użyciu komercyjnym, często myślisz o międzynarodowych firmach, takich jak Microsoft czy
Shell, o obrocie akcjami, szybkich zyskach i spekulacji. Termin „wykorzystanie komercyjne” nie niesie ze
sobą jakiegokolwiek moralnego sądu dotyczącego prowadzenia interesów przez instytucje czy osoby, których dotyczy to sformułowanie, a stwierdza jedynie, że uzyskują one pewną handlową korzyść i być może
starają się uzyskać wynagrodzenie pieniężne. A to przecież jest konieczne dla każdego, kto nie jest w pełni
finansowany ze środków publicznych bądź z prywatnych datków. Jeżeli firma wykorzystuje czyjś obraz
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lub tekst na własnej stronie internetowej, jest to ewidentnie użycie komercyjne. Podobnie jeśli obraz
pojawia się w książce wydanej przez wydawnictwo, niezależnie od tego, czy autor otrzymuje wynagroǳenie, czy też sam musi zapłacić drukarni, aby publikacja mogła się ukazać. W każdym przypadku wydawnictwo działa z pobudek komercyjnych (s. 4).

Ostatecznie problemy z rozpoznaniem, czy konkretny sposób wykorzystania utworu ma jeszcze cechy
niekomercyjne, czy jest już komercyjny, prowadzą do tego, że przynajmniej część użytkowników będzie rezygnować z korzystania z utworu w ogóle. Zrobią to nawet, jeśli okazać by się miało, że z powodzeniem mogliby wypełnić założenia wykorzystania niekomercyjnego. Nie wszyscy mogą pozwolić
sobie na ryzyko takiej niepewności.

Współpraca z Wikipedią (GLAM-Wiki)
W marcu 2017 roku najpopularniejszą stroną w polskiej części Webu było Google.pl – odwiedziło ją
96 procent z ponad 27 milionów polskich użytkowników Internetu. Wśród najczęściej odwiedzanych
stron jedyną stroną o niekomercyjnym charakterze, niepublikującą reklam i niepobierającą opłat za
dostęp oraz mającą wiedzowy charakter jest Wikipedia (miejsce 11 z 20 w zestawieniu firmy Gemius).
W badanym miesiącu serwis Wikipedii odwiedziło ponad 15 milionów polskich użytkowników, czyli
ponad połowa populacji korzystającej w naszym kraju z Internetu. Oczywiście można różnie interpretować te dane i nie dla każdego będą one dowodem na sukces oddolnego, społecznościowego modelu
opracowywania i udostępniania wiedzy. Jednak nawet jeśli z różnych powodów nie lubi się Wikipedii,
trudno ignorować jej obecność w codziennych praktykach informacyjnych milionów ludzi. Natomiast
z jakichś powodów niektóre instytucje kultury trzymają się z daleka od Wikipedii, równocześnie bardzo mocno (także finansowo) angażując się w działania na Facebooku. Promocja własnej działalności
i upowszechnianie zbiorów w skrajnie komercyjnej i kontrolowanej centralnie przestrzeni tego medium wydaje się im bardziej oczywista niż współpraca ze społecznością otwartego i niekomercyjnego
serwisu wiedzowego, z którego miesięcznie korzysta więcej niż połowa polskich użytkowników Sieci.
Czy nie jest tak, że stereotyp złej jakości treści dostępnych w Wikipedii wydaje się tak silny, że instytucje chcą trzymać się z dala od takiego serwisu? A może problem leży w niewiedzy lub obawach o to,
czy możliwe jest w ogóle kontrolowanie „własnych treści” upublicznianych w przestrzeni Wikipedii?
W każdym razie, dotychczasowe doświadczenia sektora kultury i dziedzictwa we współpracy ze środowiskiem Wikipedii i jej siostrzanych projektów da się ocenić raczej pozytywnie. Na oficjalnej stronie
programu GLAM-Wiki dostępny jest zestaw kilkudziesięciu studiów przypadku współpracy bibliotek,
muzeów, galerii i archiwów z Wikipedią. Niestety brakuje tam informacji o polskich instytucjach zaangażowanych w działania tego typu – tych od 2013 jest dwanaście: Muzeum Narodowe w Warszawie,
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Muzeum Morskie w
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Gdańsku, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Główne Akt Dawnych, Państwowe Muzeum
Etnograficzne w Warszawie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Archiwum Państwowe
w Łodzi, Europejskie Centrum Solidarności, Małopolski Instytut Kultury, Instytut Józefa Piłsudskiego
w Ameryce.
Współpraca instytucji kultury ze społecznością Wikipedii może przyjmować różne formy, zawsze jednak instytucja jest w niej źródłem merytorycznej, specjalistycznej wiedzy oraz dobrej jakości zasobów,
a wikipedyści i wikipedystki – osobami dzielącymi się swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z
Wikipedią i jej siostrzanymi projektami. Lista pomysłów na współpracę zawiera nie tylko proste republikowanie zbiorów, ale także bezpośrednie spotkania i warsztaty:
•

udostępnianie zbiorów w repozytorium Wikimedia Commons;

•

warsztaty edycyjne, podczas których wspólnie z pracownikami merytorycznymi opracowuje
się hasła związane z profilem instytucji;

•

warsztaty fotograficzne, podczas których dokumentuje się ekspozycję z wykorzystaniem wiedzy pracowników merytorycznych;

•

włączanie Wikipedii do działań edukacyjnych oferowanych przez instytucję;

•

praca rezydenta lub rezydentki, której zadaniem jest wdrożenie zespołu instytucji w efektywne upowszechnianie zbiorów i wiedzy w Wikipedii;

•

udostępnianie danych o zbiorach w serwisie Wikidane (Wikidata).

Wikipedia i wszystkie związane z nią projekty, takie jak Wikiźródła czy Wikimedia Commons, w odniesieniu do prawa autorskiego funkcjonują na niezbywalnej zasadzie, że wszystkie dostępne tam treści i dane są wolne/otwarte, a więc każdy może je wykorzystywać, także do celów komercyjnych.
Instytucje chcące współpracować z Wikipedią muszą respektować tę zasadę. Tak więc zasoby, które
instytucja planuje tam udostępniać lub które miałyby uzupełniać treści haseł, muszą być również
wolne. Stowarzyszenie Wikimedia Polska, które koordynuje program GLAM-Wiki w naszym kraju, na
podstawowym poziomie wspiera instytucje przy rozpoznaniu statusu prawno-autorskiego zbiorów
przeznaczonych do umieszczenia w Wikipedii oraz organizuje bezpłatne warsztaty i szkolenia dla ich
pracowników i pracownic.
Muzeum Narodowe w Warszawie już w 2015 roku zaczęło pracować z Wikipedią, udostępniając w
repozytorium Wikimedia Commons cyfrowe reprodukcje dzieł związanych z wystawą Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego. Rok później osią współpracy były zbiory Galerii Faras im. Profesora
Kazimierza Michałowskiego – od kwietnia do września publikowano na Commons cyfrowe wizerunki
obiektów z wykopalisk na granicy sudańsko-egipskiej. Powstały również nowe hasła wikipedystyczne,
a cały projekt podsumowała w październiku 2016 roku konferencja Muzeum Cyfrowe: zbiory online,
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strategie cyfrowe, otwarte projekty. Warto dodać, że współpracę z Wikipedią koordynowała w tym muzeum specjalnie zatrudniona do tego celu rezydentka.
Zaangażowanie Muzeum Narodowego w udostępnianie zbiorów w Wikipedii opłaciło się. Analiza danych za ostatnie miesiące 2016 roku (już po zakończeniu projektu Faras) pokazała, że hasła wikipedystyczne zawierające w treści skany i fotografie obiektów z muzeum uzyskały bardzo dużą oglądalność,
wielokrotnie przewyższającą oglądalność muzeum cyfrowego MNW, gdzie oryginalnie udostępniane
są wszystkie zbiory cyfrowe z jego zasobów:

Odsłony

Październik 2016

Listopad 2016

Grudzień 2016

Odsłony (Wikipedia)

3517975

3208680

3020337

Odsłony muzeum cyfrowego (analityka dMuseion)

434191

455789

405628

Odsłony muzeum cyfrowego (Google Analytics)

63539

75250

60727

Wizyty na miejscu

26145

22661

20426

Przewaga odsłon na Wikipedii nad odsłonami obiektów na stronach muzeum cyfrowego jest tym
większa, że w Wikipedii udostępniono jedynie nieco ponad 650 obiektów, a na stronach muzeum do
końca 2016 roku znajdowało się ponad 30 tysięcy reprodukcji cyfrowych.
Pozytywne efekty zasięgowe dokumentują także inne studia przypadku:
•

tylko jedno hasło przygotowane we współpracy z Biblioteką Brytyjską o ewangeliarzu św. Kutberta wygenerowało 40 tysięcy odsłon jednego dnia po ukazaniu się na stronie głównej anglojęzycznej Wikipedii, a następnie oglądane było średnio 20 tysięcy razy rocznie;

•

zbiory biblioteki Thomasa J. Watsona z nowojorskiego Metropolitan Museum of Art, promowane w 2009 roku na Wikipedii poprzez dodawanie linków pod starannie wybranymi hasłami,
generują dziś ponad 50 procent ruchu na stronie udostępniającego je muzeum; w ciągu 30 dni
od umieszczenia linków w hasłach oglądalność strony skoczyła do prawie 15 tysięcy odsłon –
w porównaniu z niecałymi 5 tysiącami w tym samym miesiącu rok wcześniej;

•

udostępnienie na Wikimedia Commons 100 tysięcy fotografii historycznych przez Niemieckie
Archiwum Federalne (Bundesarchiv) doprowadziło przez trzy lata (2008–2010) do wzrostu
przychodów ze sprzedaży cyfrowych kopii produkcyjnych o prawie 200 procent.

Naturalnie ewaluacja efektów współpracy z Wikipedią, jeśli opierać się ma także na danych analityki
webowej, natrafia na te same ograniczenia, co ocena każdego innego projektu cyfrowego. Dużą wadą
analityki projektów wikipedystycznych jest dostępność jedynie danych o odsłonach oraz niepełna
przystawalność metod ich generowania z metodami stosowanymi w popularnych narzędziach anali-
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tycznych, takich jak Google Analytics czy Piwik. Także wciąż wiedza o tym, że jakiś obiekt z udostępnionej na Wikimedia Commons kolekcji uzyskał wysoką oglądalność, nie mówi nam o tym, dlaczego
tak się stało, jakie były motywacje użytkowników i czy i w jaki sposób został ponownie wykorzystany
(republikowany, zacytowany itp.). Natomiast dużą zaletą Wikipedii jest praktyka udostępniania pełnych zrzutów baz danych ze wszystkich projektów, łącznie z danymi o odsłonach czy wykorzystaniu
poszczególnych plików w hasłach. Skorzystać można także z następujących narzędzi:
•

Quarry – interfejs do zadawania pytań bazom danych serwisów Wikimediów z wykorzystaniem języka SQL

•

interfejsy programistyczne (API) dla projektów Wikimediów: klasyczny oraz w przejrzystym
modelu REST

•

BaGLAMa 2 – statystyki odsłon haseł wikipedystycznych zawierających pliki z określonych
kategorii Wikimedia Commons

•

GLAMorous – informacje o wykorzystaniu plików z kategorii Commons w hasłach Wikipedii i
innych projektach Wikimediów

•

wyszukiwarka linków zewnętrznych, pozwalająca na sprawdzenie liczby odwołań do strony
instytucji opublikowanych w hasłach Wikipedii

•

przejrzysty interfejs do wizualizacji liczby odsłon, edycji i edytorów wybranych haseł wikipedystycznych, zawierający filtr dla ruchu mobilnego oraz botów i pająków internetowych.

Użyteczna komunikacja praw
Warto, aby opracowanie przez instytucję racjonalnych pod względem prawa autorskiego i oczekiwań
użytkowników zasad udostępniania zbiorów i danych uzupełnione było odpowiednio czytelną komunikacją tych zasad. Instytucje, które udostępniają zbiory z wykorzystaniem rozmaitych schematów
metadanych, mogą umieszczać informacje o prawach do wykorzystania w odpowiednich polach. Niestety nie gwarantuje to wcale, że informacje te zostaną poprawnie zrozumiane przez użytkowników.
Skoro nawet w środowisku prawniczym wciąż nie ustalono jednej obowiązującej definicji domeny publicznej, jak można oczekiwać, że pojęcie to będzie czytelne dla osób bez wykształcenia prawniczego,
które po prostu będą chciały wykorzystać znalezione na stronie instytucji materiały.
Niestety również często bywa tak, że informacje o prawach wpisywane są do metadanych błędnie lub
podane zasady są zupełnie nielogiczne wobec tego, czy i jak udostępnia się obiekt. Jaki sens ma informowanie, że publikacja dostępna jest na jakiejkolwiek z licencji Creative Commons, jeśli można ją
przejrzeć jedynie na miejscu w czytelni? Z drugiej strony, zupełnie zbędne jest nakładanie tych licencji
na zbiory z domeny publicznej, ponieważ zafałszowuje to rzeczywiste uprawnienia użytkowników i
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nakłada na nich obowiązki wynikające z licencji CC, które nie są zapisane w statusie domeny publicznej. Innym często dostrzegalnym błędem jest odwoływanie się do jakiejś nieistniejącej, ogólnej licencji
Creative Commons. Informacje o podobnych błędach oraz pomoc w ich unikaniu znaleźć można w
publikacjach na temat prawa autorskiego, wspomnianych na początku tego rozdziału.
Prawidłowo oznaczony status prawno-autorski powinien być też dobrze komunikowany. Z tego powodu system Creative Commons udostępnia prosty w użyciu formularz do generowania opisów licencyjnych, do których dołączyć można niewielką ikonkę ze skrótem nazwy licencji. Podobnie zrobić
można z informacjami o statusie domeny publicznej. Jednak wciąż trudno uznać, że informacje typu:
„Ten obiekt dostępny jest na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 4.0” są rzeczywiście użyteczne dla większości odbiorców. Z tego powodu warto rozważyć wykorzystanie dodatkowych narzędzi do oznaczania praw.
RightsStatements.org to wspólna inicjatywa Europeany i DPLA (Digital Library of America), mająca
pomóc instytucjom udostępniającym zbiory dziedzictwa w oznaczaniu statusu publikowanych obiektów. Projekt powstał przy udziale fundacji Creative Commons i Kennisland oraz czołowych instytucji
dostarczających metadane do obu bibliotek.
Poszczególne oświadczenia z katalogu RightsStatements publikowane są w trzech grupach: pierwsza
zawiera oświadczenia dla utworów wciąż chronionych przez prawa autorskie, druga – dla tych, wobec
których ta ochrona wygasła (lub nigdy nie zaistniała), a trzecia – dla utworów o statusie niejasnym
bądź mieszanym (na przykład nierozpoznanym lub dla utworów osieroconych). Osoby znające już system Creative Commons i publikujące w swojej instytucji utwory lub całe kolekcje na wybranych licencjach CC, łatwo zrozumieją metodę korzystania z oświadczeń z RightsStatements. Na stronie udostępniającej wybrany obiekt należy dodać odpowiednią ikonkę i link prowadzący do podsumowania –
niestety dostępnego na razie wyłącznie w języku angielskim. Dodatkowo link do podsumowania i tytuł
oświadczenia należy dodać do zestawu metadanych (w Dublin Core do pola dc:rights).
Należy przy tym pamiętać o różnicy między licencjami (choćby Creative Commons) a oświadczeniami
z RightsStatements. Oświadczenia nie są licencjami, nie proponują żadnego tekstu prawnego, który
mógłby być podstawą umowy między instytucją publikującą zbiory a ich użytkownikami. To jedynie
napisane przystępnym językiem streszczenia informacji o statusie prawno-autorskim – lub braku pewności co do tego, jaki on jest. Obok tych informacji w tekście oświadczeń umieszczono też krótkie
sugestie co do tego, w jaki sposób można, a w jaki nie należy wykorzystywać opisanych nimi zbiorów.
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Przykładowe oznaczenia statusu prawnoautorskiego w systemie RightsStatements

Użyteczność i czytelność oznaczeń prawno-autorskich to nie jedyne powody, dla których w systemie
do publikowania zbiorów cyfrowych archiwów społecznych Mukurtu CSM zdecydowano się na zaprojektowanie oznaczeń Traditional Knowledge (TK) Labels. Zdaniem twórców tego oprogramowania,
narzędzie do tworzenia archiwum cyfrowego powinno oddawać specyfikę społeczności, która za jego
pomocą udostępnia swoje dziedzictwo. Ponieważ nie każda społeczność posiadająca swoje zbiory
komunikuje prawa dostępu do nich i ich wykorzystania za pomocą pojęć i języka prawa autorskiego,
pojawia się potrzeba możliwie pełnego odwzorowania tych zasad. Oznaczenia TK pozwalają oddać
nieraz skomplikowany status poszczególnych obiektów, na przykład ich niedostępność dla osób spoza
starszyzny lokalnych plemion czy dostęp możliwy jedynie w określonym okresie.
RightsStatements.org i Traditional Knowledge (TK) Labels mogą być inspiracją dla stworzenia własnego zestawu oznaczeń praw do wykorzystania udostępnianych zbiorów. Nie muszą one nawet operować pojęciami prawa autorskiego, jeśli tylko są dodatkiem do konkretnej informacji o statusie
utworu, zapisanej na przykład w odpowiednich polach metadanych.

Otwarcie na użytkowników
We wstępie do swojej popularnej książki The Participatory museum (2010) Nina Simon wspomina badania z 2008 roku, dowodzące, że w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 20 lat nieustannie spadała
grupa osób korzystających z oferty muzeów i galerii. Co więcej, członkowie tej grupy – w wymiarze
statystycznym – stawali się coraz starsi, a mniejszości etniczne były w niej coraz mniej reprezentowane w zestawieniu z danymi dla całej populacji. Osoby, które przestały bywać w muzeach, niekoniecznie rezygnują z obcowania z kulturą i dziedzictwem – znajdują inne przestrzenie, w których mogą
to robić. Przywrócić je instytucjom kultury można – przekonuje dalej Simon – poprzez zmianę ich
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statusu. Z biernych klientów, użytkowników i konsumentów stać się powinni ich uczestnikami (participants) czy wspólnikami. Narzędzia i zasoby ówczesnego Internetu miały to ułatwić – w roku wydania
książki Facebook tylko w ciągu 166 dni od lutego do lipca zdobył kolejne 100 milionów użytkowników
i osiągnął już liczbę ponad pół miliarda.
Można nieco złośliwie stwierdzić, że wprowadzony rok wcześniej do interfejsu Facebooka przycisk
„Lubię to!” znacząco usprawnił zmianę statusu użytkowników muzeów, które publikowały swoje
strony w tej przestrzeni. Już nigdy aktywna postawa wobec instytucji kultury nie stała się łatwiejsza…
Odrzuciwszy złośliwości i tak skrajne uproszczenia, można przyznać zupełnie serio, że proste lajkowanie aktywnie kształtuje działania instytucji kultury na Facebooku, skoro bezpośrednio wpływa na
tajemniczy algorytm rządzący regułami wyświetlania treści użytkownikom. Jak widać, partycypacji i
interaktywności doszukać się można nawet w tych gestach, które potencjalnie nie mają większego
znaczenia. Jakiś czas temu, po ataku nacjonalistycznego hejtu, „Tygodnik Powszechny” chwalił się
nową grupą facebookowych odbiorców, lajkujących stronę w publicznym akcie sprzeciwu i obrony
tego wartościowego czasopisma.
Nie tylko w sektorze kultury, ale też w marketingu, edukacji czy nauce umocniony dekadę temu magiczną koncepcją Web 2.0 paradygmat otwarcia się na aktywność użytkowników oraz potrzeby maksymalnej interaktywności instytucji i jej zbiorów trzyma się mocno. Chociaż Internet wspiera ten trend
oraz daje narzędzia do realizacji poszczególnych inicjatyw i strategii, otwartość i partycypacja możliwe
są także poza jego interfejsem. Dyskusyjne Kluby Książki w bibliotekach to przecież czysta partycypacja, w ramach której osoby spoza instytucji w atmosferze przyjaznej dyskusji podważać mogą książkowe oceny swojej bibliotekarki czy bibliotekarza, a nawet inspirować zakup wybranych nowości. W
modelu biblioteki brata Jorge z Imienia Róży taka sytuacja byłaby nie do wyobrażenia. Dzięki temu, że
już na wstępie przyjęliśmy postdigitalną interpretację kultury, nie musimy na szczęście wydzielać z
szerokiego strumienia aktywności odbiorców i odbiorczyń bibliotek, archiwów czy muzeów partycypacji dziejącej się online i dziejącej się offline. Konsekwentnie jednak powinniśmy dążyć do porządkowania języka, którym się posługujemy, myśląc i dyskutując o instytucjach kultury. Przy okazji partycypacji znów czeka nas takie wyzwanie.

Pojęcia wyprane ze znaczenia
Działdowo to 25-tysięczne miasto na Mazurach z bogatą historią i XIV-wiecznym zamkiem krzyżackim. W znajdującym się nieopodal, równie historycznym, budynku Ratusza Miejskiego mieści się Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego. Warto docenić starania twórców muzeum o przygotowanie
możliwie atrakcyjnej ekspozycji, wykorzystującej nowe rozwiązania techniczne, nie oceniając przy tym
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bez odpowiednich danych ich skuteczności edukacyjnej. Warto też zwrócić uwagę na jego charakterystykę, zapisaną bezpośrednio w nazwie. Bardzo często – w publikacjach, na konferencjach, w przekazie mainstreamowych mediów można przeczytać lub usłyszeć o interaktywności w muzeach, o interaktywnych ekspozycjach, interaktywnych eksponatach, bibliotekach, książkach.
Co to naprawdę znaczy? Lev Manovich w Języku nowych mediów (2006) zwraca uwagę, że mówienie
o interaktywności wobec komputerów czy Webu jest zwykłą tautologią. Przekaz zdania „Nasz dom
kultury uruchomił niedawno interaktywnego bloga” nie różni się niczym od przekazu zdania „Nasz
dom kultury uruchomił niedawno bloga”. Blog nie może nie być interaktywny, tak samo jak komputer,
który z samych założeń swojej konstrukcji technicznej potrzebuje naszych akcji i gestów, aby cokolwiek zrobić. Można to łatwo przetestować na własnym laptopie – przez kilka dni nie naciskać przycisku POWER, bacznie przy tym obserwując, czy coś aby nie pojawia się na czarnym ekranie… W nurcie
studiów nad oprogramowaniem problem tautologii interaktywności dotyka w fascynujący sposób granic ontologii – czy gra, w którą akurat nie gram, jest tą samą grą, z której korzystam, kiedy już zaczynam
grać? Czy dostępna na stronie muzeum galeria w ogóle istnieje, zanim ktoś kliknie w link ją generujący
i wyświetlający w przeglądarce? Przecież dopiero wtedy z masy rozmaitych plików i kodu HTML powstaje wizerunek, który jesteśmy w stanie odpowiednio zdekodować zmysłem wzroku.
No dobrze, muzeum dostępne przez przeglądarkę jest ze swej alfanumerycznej, dyskretnej natury interaktywne. A muzeum tradycyjne dostępne na miejscu? Nawet jeśli nie posiada najnowocześniejszych urządzeń do prezentacji ekspozycji, jest w stu procentach interaktywne. Każdy, kto po nim spaceruje, wchodzi w relacje z przestrzenią ekspozycji, akceptuje lub negocjuje ścieżkę zwiedzania itp.
Interakcja nie musi być nawet mocno widoczna – wycieczki szkolne nudzące się przed starymi wazami
wchodzą w interakcję z muzeum, uciekając wzrokiem lub chowając się po kątach. Tym sposobem posługiwanie się pojęciem interakcji przestaje mieć większy sens i trafia ona do słownika wyrazów niepotrzebnych, zajmując miejsce tuż obok offlajnu, cyfrowości, innowacyjności i nowych mediów. Lepiej jej
stamtąd nie wyciągać.
W odróżnieniu od interaktywności, partycypacja, chociaż często wyprana ze znaczenia, nadal pozostaje pojęciem z pewnym potencjałem. Problemem jednak nie jest to, że czasem nic nie znaczy, ale to,
że zbyt często nadaje się jej wyłącznie pozytywny charakter. Tymczasem wygląda na to, że zapośredniczana Internetem partycypacja w instytucjach kultury wywołuje przynajmniej tyle samo dobra, co
kłopotów. Wrócę na chwilę do wspomnianej już książki Simon, mając przy tym nadzieję, że zainspiruję
kogoś do jej lektury.

Negocjowanie granic
Autorka, szukając kolejnych argumentów za wspieraniem partycypacji w muzeach, opisuje w pewnym
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miejscu osobliwe studium przypadku. W 2004 roku w sześciu amerykańskich centrach nauki uruchomiono dziwne instalacje. Z płaskiej pionowej ściany wystawało mechaniczne ramię, nad którym powieszono ekran komputera. Zwiedzający i zwiedzające podchodzili do urządzenia i mogli siłować się
na rękę z osobą stojącą przed podobnym urządzeniem na drugim końcu sali lub w innym, oddalonym
o tysiące kilometrów, centrum nauki. Mierzona przez odpowiednie czujniki siła nacisku przekazywana
była z jednego urządzenia na drugie, a osoby, które poddawały się próbie, mogły widzieć się nawzajem
na ekranie.

Internet Arm Wrestling, CC BY Ryan Somma

Dla Simon, która obserwowała taką rywalizację w jednym z centrów nauki, był to doskonały przykład
udanej partycypacji: zwiedzający nie tylko stawali się współtwórcami ekspozycji, która bez ich wkładu
byłaby martwa i statyczna, ale też wchodzili między sobą w podstawowe interakcje. Mnie natomiast
w opisie autorki zaintrygował jeden marginalny szczegół: początkowo urządzenie przekazywało na
odległość nie tylko siłę nacisku na mechaniczne ramię i obraz z kamery, ale również dźwięk. Opcję tę
wyłączono, kiedy okazało się, że w czasie zmagań z obu stron zaczęły się pojawiać wulgaryzmy.
To dobra ilustracja problemu z partycypacją. Instytucja kultury otwiera pewien kanał uczestnictwa, po
czym nakłada na niego odpowiedni filtr, ponieważ po drodze zaczynają dziać się niepokojące i niezgodne z jej misją rzeczy. W gruncie rzeczy chodzi o rozpoznanie problemu i skuteczne wyznaczenie
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nieprzekraczalnych granic. Ponieważ każda otwierająca się instytucja kładzie na szali swoją wiarygodność, pilnowanie granic można uznać za jedno z najważniejszych wyzwań wobec jej obecności w Internecie. Niedawna sprawa ksenofobicznej bibliotekarki z Tomaszowic, posługującej się mową nienawiści na oficjalnym facebookowym koncie biblioteki, pokazuje przy tym, że granice przekraczane
mogą być także z wnętrza instytucji.
Partycypacja oznacza też pewien margines negocjowania granic. Dostrzec to można szczególnie na
Facebooku, gdzie ze względu na mechanizm i dizajn interfejsu wizerunek obecnej tam instytucji kultury tworzony jest nie tylko przez jej pracowników i pracownice publikujące regularnie oficjalne materiały, ale także przez komentujących je użytkowniczki i użytkowników. Kiedy w 2015 roku Muzeum
Powstania Warszawskiego realizowało program obchodów kolejnej rocznicy bohaterskiego zrywu i
zagłady miasta, poszczególne wydarzenia przyporządkowano symbolicznie do wybranych wartości
etosu powstańczego. Facebookowej stronie koncertu Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki towarzyszyła grafika z wizerunkiem jednego z aktorów młodego pokolenia oraz napisem TOLERANCJA.
„Co ma wspólnego tolerancja z Powstaniem Warszawskim?” – pytali niektórzy użytkownicy komentujący wydarzenie, dyskutując o zasadności użycia tego – ich zdaniem – silnie nacechowanego ideologicznie (lewicowo) pojęcia (Co czuję, kiedy widzę kotwicę Polski Walczącej?, 2015). Muzeum w żaden
sposób nie broniło swojej decyzji, a moje pytanie na ten temat zadane mailowo rzecznik prasowej
Annie Kotonowicz pozostało bez odpowiedzi. Do tej pory jest to dla mnie wstrząsający przykład dezercji instytucji wobec użytkowników naruszających granice wyznawanych przez nią wartości. Nie
chce mi się wierzyć, że tolerancja jako wartość nie leży w kręgu zainteresowań muzeum, gdzie może
być dyskutowana nie tylko w historycznym (na przykład na podstawie relacji ze zbiorów historii mówionej), ale i współczesnym kontekście.
Partycypacja – także ta możliwa dzięki Internetowi – pozwala nie tylko na dyskusje, ale też daje konkretne efekty. W idei crowdsourcingu mieści się cała nadzieja na to, że odpowiednio liczne grupy osób
nieposiadających specjalistycznego wykształcenia i kompetencji mogą w istotny sposób wspierać wiedzotwórczą, merytoryczną działalność instytucji kultury: na przykład opisać słowami kluczowymi
ogromny zestaw nieopracowanych dotąd fotografii, udostępnianych w Internecie przez muzeum lub
archiwum. Teoria crowdsourcingu proponowana przez Alexandrę Eveleigh w artykule Crowdsourcing
Out the Archivist? Locating Crowdsourcing within the Broader Landscape of Participatory Archives (2016)
pokazuje, że także w tej przestrzeni instytucja może dowolnie kształtować granice, których nie pozwoli przekroczyć swoim aktywnym współpracownikom. Zaangażowana we współpracę z instytucją
grupa może przecież jedynie wykonywać zlecone przez nią zadania (model transcription machines) albo
– z drugiej strony – sama decydować o tym, jak przetworzy i opracuje udostępniony zbiór zdigitalizowanych materiałów (model collaborative communities). Na osi pionowej widać rozróżnienie między organicznym a mechanicznym charakterem organizacji wspólnej pracy, na osi poziomej rozróżnienie
między cechami zbiorowości (społeczność vs tłum) uczestniczących w projekcie:
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Matryca typów crowdsourcingu dziedzictwa, źródło: Eveleigh, A. (2014). Crowding out the archivist? Locating crowdsourcing
within the broader landscape of participatory archives. Crowdsourcing our Cultural Heritage, 211-212.

Zbierając materiały do książki, spotkałem się z zespołem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w
Warszawie. To instytucja bardzo dobrze pasująca do proponowanej przez Rossa Parry’ego idei muzeum postcyfrowego – oczywiście nie z powodu nasycenia głównej ekspozycji sprzętem elektronicznym, a twórczego wymieszania w działaniach tego co stacjonarne i tego co zdalne, internetowe. Jeszcze przed oddaniem siedziby muzeum w 2013 roku POLIN prowadziło, przejęty rok wcześniej od Żydowskiego Instytutu Historycznego, projekt Wirtualny Sztetl, którego celem było oddolne, społecznościowe zbudowanie bazy informacji o zabytkach żydowskiego dziedzictwa oraz miejscach pamięci
w Polsce. Kształt tej inicjatywy ewoluował od bardzo szerokiej otwartości na wkład użytkowników w
kierunku coraz większej jego kontroli i merytorycznego formatowania.
Zgodnie z perspektywą postcyfrową, prawdziwych efektów tej inicjatywy szukać należałoby nie tylko
w przyrastającym wolno zasobie informacji i materiałów dotyczących dziedzictwa żydowskiego, ale
również zmianie, jaka dokonuje się wśród jego uczestników. Twórca portalu wspomniał o tym, jak
jeden z użytkowników – pewien pan z Lęborka – amator historii bez wykształcenia kierunkowego zdobył nowe kompetencje i wiedzę w zakresie historii i dziedzictwa żydowskiego poprzez aktywny udział
w projekcie. Proces ten rozpoczął się od masowego odrzucania jego edycji – merytoryczne uwagi
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pracowników i pracownic muzeum inspirowały go jednak do zdobywania wiedzy i ostatecznie pozwoliły na postęp w tej materii. Muzeum POLIN jako centrum wiedzy i kompetencji nie przekazało ich za
pomocą jednokierunkowej komunikacji, ale w ramach prowadzonego przez Internet dialogu. Właśnie
takiej postawy zabrakło u osób reprezentujących Muzeum Powstania Warszawskiego na Facebooku,
dezerterujących z przekazywania i obrony wartości własnej instytucji we wspomnianej wyżej dyskusji
o tolerancji – nie oznacza to jednak oczywiście, że woli tej brakuje w innych projektach bogatej oferty
edukacyjnej tej instytucji.
Obrona wartości jest zresztą dla instytucji trudniejszym wyzwaniem niż obrona kompetencji merytorycznych – te ostatnie są mierzalne (wiadomo, co instytucja wie i jakie zasoby posiada) oraz dają się
wyrazić za pomocą konkretnego języka faktów i danych. W odróżnieniu od tego dyskusja o wartościach to zawsze wymiana pewnych ogólnych interpretacji i subiektywnych doświadczeń, których
drugi człowiek może nie podzielać lub nie rozumieć. Wydawałoby się, że otwarcie instytucji na partycypację – także przez Internet – jest bezpieczniejsze dla jej pozycji, kiedy opiera się na faktach i odwołuje do jej wiedzy i zasobów. Niestety tak nie jest.
Wyobraźmy sobie muzeum historyczne, które na swojej stronie na Facebooku podejmuje temat wydarzeń w Jedwabnem przy okazji konferencji organizowanej w ich rocznicę. W dyskusji pod postem
zaczyna ujawniać się grupa użytkowników i użytkowniczek, którzy wbrew faktom zaczynają negocjować status tej zbrodni oraz odpowiedzialność Polaków. Jaka powinna być reakcja muzeum, reprezentującego wiedzę i kompetencje merytoryczne? Czy powinno wchodzić w dyskusję, czy może kasować
wpisy podważające uznane fakty? Przy czym dla wypracowania odpowiedzi na te pytania nie jest
ważne to konkretne zagadnienie historyczne, ale sam mechanizm. Co może zrobić instytucja? Może
w imię pluralizmu uznać alternatywne interpretacje nawet jeśli nie za równie wartościowe, jak własne,
to przynajmniej – ze względu na wolność słowa – możliwe do upublicznienia w przestrzeni przez siebie kontrolowanej. Może też starać się zasymilować grupę wyznającą alternatywne interpretacje poprzez bezpośrednią edukację – przytaczanie faktów i ujawnianie błędów w argumentacji. Wymaga to
odpowiednich zasobów (czasu i wiedzy) oraz nie gwarantuje sukcesu. Może izolować kwestionującą
jej kompetencje grupę, wyraźnie wskazując na to, że prawda i wiedza są po stronie instytucji. Może
ostatecznie kasować komentarze posługujące się fałszem i uproszczeniami.
W jednym z początkowych rozdziałów przywołałem ideę instytucji kultury jako tak zwanego trzeciego
miejsca. Robię to także tu, aby wskazać bardzo wyraźnie, że w odróżnieniu od promujących się w
Internecie firm rynkowych dla instytucji kultury ruch i dyskusja nie są wartością samą w sobie. Za
stwierdzeniem tym stoi argumentacja etyczna, a nie techniczna, odwołująca się do skuteczności marketingowej takiego szumu. Internet, kiedyś uznawany za globalną bibliotekę i narzędzie globalnej, egalitarnej edukacji, dziś wspiera niebezpieczne ruchy antynaukowe, począwszy od fundamentalistycznych teorii biologicznych, po teorie spiskowe, medycynę alternatywną, ruch antyszczepionkowy czy
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„negocjowanie” znanych faktów historycznych. To jest prawdziwa przestrzeń, w której funkcjonują
dziś instytucje, i to stanowi kontekst ich działania w Internecie.

Kryzys partycypacji
Nic więc dziwnego, że otwartość na partycypację przeżywa dziś spory kryzys, nie tylko w sektorze
instytucji kultury. W 2016 roku do licznej grupy serwisów informacyjnych, które zrezygnowały z opcji
komentowania swoich treści publikowanych na oficjalnych stronach, dołączył publiczny amerykański
nadawca radiowy NPR (National Public Radio). Z PR-owej nowomowy informacji prasowej na ten temat trudno wyłowić prawdziwe powody tej decyzji. Jak sugeruje Karl Bode z poczytnego bloga TechDirt, outsourcing komentarzy ze strony domowej do Facebooka i Twittera może być motywowany nie
tyle troską o zachowanie jakości konwersacji, ile rosnącymi kosztami moderacji (NPR The Latest Website To Prevent You From Commenting Because It Simply Adores ‚Relationships’ And ‚Conversation’, 2016).
Przy przeniesieniu dyskusji do mediów społecznościowych koszty te mogą być przynajmniej częściowo ograniczone – Facebook oraz Twitter posiadają własne mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości w komentarzach, obsługiwane przez wewnętrzne zespoły. Zespoły – co warto dodać, aby przy
okazji ujawnić kolejną niewidzialną okoliczność – działające w warunkach, których nie pozazdrościłby
pewnie nawet pracownik najbardziej prostackiej polskiej firmy telemarketingowej.
24 września 2013 roku w portalu internetowym ukazującego się od 1872 roku miesięcznika „Popular
Science” pojawiła się informacja, że wszystkie publikowane od tej pory artykuły standardowo pozbawione będą sekcji komentarzy. Jak czytamy w tekście notki: „Comments can be bad for science” – nie
tylko polaryzują postawy, ale też inspirują błędne interpretacje. Nawet małe grupy odpowiednio zdeterminowanych komentujących są w stanie skutecznie przeinaczyć przekaz artykułu. „Mam nadzieję,
że zgodzicie się z nami. Nie róbcie tego dla nas, zróbcie to dla nauki” – kończy swój tekst redaktorka
działu internetowego „Popular Science”, Suzanne LaBarre. Oczywiście magazyn pozostaje obecny na
Facebooku – nawet silne instytucje nie mogą sobie pozwolić na pełną autonomię wobec dominującej
dziś w Internecie przestrzeni. W sytuacji „Popular Science” może się znaleźć każda instytucja pragnąca
się otworzyć w Sieci na jakiekolwiek formy partycypacji. Nawet jeśli żadna z nich nie będzie posiadać
sekcji komentarzy na swoich stronach, to decyzję o ograniczaniu dyskusji podjąć trzeba będzie choćby
wobec publikacji na Facebooku.
Gdybym chciał w tym miejscu zamknąć wątek niebezpieczeństw wiążących się z otwartością na partycypację, zignorowałbym konkretne sytuacje, w których instytucje kultury – całkowicie świadomie i
intencjonalnie – zezwalają aktywnym odbiorcom na przekraczanie granic. Przykładem takiej otwartości jest fragment głównej ekspozycji Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Na jednej ze
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ścian wywieszone są białe i czerwone karteczki, układające się – przynajmniej tuż po otwarciu wystawy – w charakterystyczny napis: Solidarność. Każdy zwiedzający i zwiedzająca może wybrać dowolną karteczkę i napisać na niej kilka słów. Oczywiście obok sentymentalnych podziękowań czy wyrazów szacunku dla osób walczących o wolność znaleźć tam można rozmaite wyznania, począwszy od
pozdrowień dla znajomych zwiedzających obiekt czy wyrazów miłości do klubu piłkarskiego. Chociaż
wspólnie tworzona ściana pamięci jest z technicznego punktu widzenia projektem analogowym, to –
jak już powinniśmy się do tego przyzwyczaić – ma swój postcyfrowy charakter, ponieważ fotografie
podpisanych karteczek trafiają do mediów społecznościowych, w tę przestrzeń przenosząc także jakiś
ślad instytucji i historii, która jest tam opowiadana.
Ściana z karteczkami na ekspozycji ECS-u przypomina, że dziedzictwo – a także interpretacje historii
– jest zawsze dyskursywne, a jego interpretacje powstają w rezultacie mieszania się wielu różnych
głosów. Jednak co dzieje się, kiedy niektóre z tych głosów przekraczają pewne granice? Zapytałem o
to osobę pracującą w tej instytucji:
Tablica jest moderowana w wariancie minimum, obraźliwe kartki są eliminowane. Archiwizujemy zapisane
kartki, jeśli nie mieszczą się już na naszej ścianie. Marzyłoby nam się małe socjologiczne badanie zawartości, kusimy lokalnych socjologów. […] Wulgarne słownictwo jest kluczem [do moderacji], przyznam, że
kartki krytyczne wobec Solidarności, wystawy, opisywanych wydarzeń zostają i są do poczytania. Co jednak ciekawe, wbrew poczuciu radykalizacji języka debaty publicznej, hejt nie znajduje odzwierciedlenia
na naszej ścianie.

Wspomniany wcześniej magazyn „Popular Science” nie może pozwolić sobie na to, aby komentarze
przeinaczały przekaz publikowanych tam artykułów. Muzea czy archiwa, publikując w Internecie
swoje zbiory, automatycznie się na to zgadzają. Zgodzić się muszą nawet wtedy, kiedy ich tam nie
umieszczają – wszystkie obiekty dostępne publicznie w muzeach, galeriach czy archiwach potencjalnie są już w Internecie. Głównym nurtem takiej oddolnej digitalizacji jest fotografowanie komórkami
obiektów wystawianych w muzeach – co stanowi dobry przykład masowej partycypacji. Oderwane
od kontekstu instytucji źródłowej amatorskie reprodukcje trafiają do Internetu, gdzie nikt już nie może
rościć sobie pretensji do kontroli nad ich wykorzystaniem, chyba że mamy na myśli poważne sprawy
o naruszenie praw autorskich. Taki jest właśnie los wielkich dzieł sztuki – kto zliczy liczbę wersji Damy
z gronostajem dostępnych przez wyszukiwarkę Google Image Search? Muzeum nie ma narzędzi do
tego, aby blokować to zjawisko, ma jednak narzędzia, aby – przyjmując do wiadomości, że tak właśnie
dziś wygląda korzystanie z kultury – potwierdzać swoją wartość jako przestrzeni wiedzy, kompetencji
oraz (co chyba bardzo ważne) jako dyspozytariusza oryginalnych, fizycznych obiektów, będących matrycą dla nieskończonych reprodukcji.
Można tu znów przywołać problem „żółtej” Mleczarki z holenderskiego Rijksmuseum. Skala problemu
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była poważna: odwiedzający muzeum ludzie nie chcieli wierzyć, że sprzedawane w muzealnym sklepiku pocztówki przedstawiają prawdziwy obraz. Po dodaniu do Sieci przez Rijksmuseum własnej reprodukcji, przygotowanej w profesjonalny sposób i dostępnej w bardzo dobrej jakości, za darmo i bez
warunków wstępnych – obraz znajduje się w domenie publicznej. Czy taki gest zachęcał do nieautoryzowanego wykorzystania i przetwarzania dzieła Vermeera? Tak, muzeum w radykalny sposób otworzyło się na partycypację w swoich zbiorach, zgadzając się nawet na to, że wszelkie republikacje reprodukcji z ich zbiorów mogą nie być oznaczane jako pochodzące z Rijksmuseum. Publikując doskonałej jakości kopię cyfrową (w technicznym tego słowa znaczeniu), muzeum potwierdzało jednak swój
status oficjalnego dyspozytariusza dzieła i kompetencje w zakresie jego ochrony, ekspozycji i opracowania.
Sposób, w jaki Rijksmuseum traktuje własne zbiory oraz jak w ogóle interpretuje to, czym jest i jak
działać powinno dziedzictwo kulturowe, może szokować tych, którzy pozostają zwolennikami bardziej
strażniczej i konserwatywnie pojmowanej misji instytucji kultury. W 2013 roku „New York Times”
przytoczył słowa dyrektora zarządzającego zbiorami tego muzeum, który zapytany, czy widzi jakieś
ograniczenia dla wykorzystania reprodukcji dzieł ze swoich kolekcji, odparł:
Jeśli chcą mieć Vermeera na papierze toaletowym, wolałbym, żeby to była bardzo dobra reprodukcja na
papierze toaletowym niż bardzo zła reprodukcja (Masterworks for One and All).

Dość dobre podsumowanie tego problemu znalazłem w artykule Łucji Piekarskiej-Duraj, piszącej o
dynamicznej koncepcji dziedzictwa przyjętej w strategii projektu Wirtualne Muzea Małopolski (Facebook i facepalm. Kontekstualizacja dziedzictwa w regionalnym muzeum wirtualnym, 2015). Dziedzictwo
tworzy się w i poprzez interpretacje – odczytania, cytaty, prezentacje, użycia. Jeśli przyjmujemy taki
sposób myślenia, to jego konsekwencją jest zgoda na to, że wiele – a nawet zdecydowana większość
– sposobów użycia naszych zbiorów oraz ich interpretacji nie będzie zgodna z misją muzeum czy archiwum. Trudno jednak spodziewać się, aby to samo mogli powiedzieć dyrektor lub dyrektorka na
przykład muzeum martyrologicznego. Sprzeciw wobec robienia selfie na terenie Auschwitz czy łapania pokemonów w nowojorskim Muzeum Holocaustu pokazuje, że otwartość na partycypację może
być negocjowana i z pewnością nie jest zasadą obowiązującą zawsze i wszędzie.

Podmiotowość użytkowników
Istnieje jeszcze jedna ważna strona partycypacji. Tym razem chodzi nie tyle o obronę statusu instytucji
jako źródła wiedzy i kompetencji, ale o podmiotowość jej użytkowników. Przyjęcie postcyfrowej perspektywy zobowiązuje nas do zaglądania za kurtynę i eksplorowania zaplecza oferowanych nam w
Internecie rozwiązań i usług. Stąd choćby studia nad oprogramowaniem i kulturowym znaczeniem
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interfejsów, ale też podglądanie i ujawnianie ogromnej nieproporcjalności w relacjach między użytkownikami a właścicielami wielkich systemów informatycznych, takich jak Google czy Facebook. Brak
równowagi widoczny jest szczególnie w sferze naszych prywatnych danych i treści, które są kapitałem,
jaki firmy te monetyzują na coraz to nowe sposoby. Użytkownicy Facebooka czy Google’a – nawet ci
instytucjonalni – nie mają zbyt wielu praw, a nawet te, które im przysługują, trudno wyegzekwować
w zderzeniu z machiną biurokratyczną tych korporacji. Wobec tego warto postawić pytanie, czy instytucje kultury – szczególnie, jeśli mają być „trzecim miejscem” – powinny zmuszać swoich odbiorców do wchodzenia we własnościowy, niepubliczny i nieprzejrzysty system.
Lubię poruszać ten temat, bo – po pierwsze – dotyczy on prawie wszystkich, a po drugie – nie da się
go rozwiązać, więc nie trzeba tracić energii na niepotrzebne książki i warsztaty. Wywołuje on uczucie
czegoś w rodzaju technologicznego fatalizmu i nostalgii za czasami, kiedy nikt nie fotografował swoich
obiadów, a uznane muzea w piątkowe południa nie pytały swoich odbiorców o ich plany na weekend.
Rozwiązaniem może być jedynie wyjście z systemu, radykalne zerwanie w stylu cyfrowego samobójstwa (infosuicide). O ile osoby prywatne mogą zdecydować się na stanie z boku i omijanie grodzonych
ogrodów (walled gardens), o tyle instytucje kultury, jeśli chcą być widoczne w Internecie, zazwyczaj nie
mogą sobie na to pozwolić.
Kiedy opisałem tę sytuację podczas jednego ze spotkań konsultacyjnych do książki, ktoś zwrócił mi
uwagę, że poza Facebookiem istnieje prasa, która dla komunikacji instytucji kultury wciąż pełni ważne
funkcje, szczególnie na poziomie lokalnym. Prasa – podobnie jak Facebook – również jest własnościowa, to zamknięty system rządzący się własnymi prawami. Kiedy Facebook nie gwarantuje zasięgu
naszej notce o zbliżającym się wydarzeniu, lokalny dziennik może zignorować nasze prośby o zamieszczenie zaproszenia w kolejnym numerze. I podobnie jak zaproszenie na Facebooku przeczytają tylko
te osoby, które mają tam konta, zaproszenie w gazecie zobaczą jedynie ci, którzy ją kupią. Niby nie
dzieje się nic nowego, zmienia się tylko skala. Ale to właśnie skala jest problemem. Kupno jednego
numeru tygodnika nie zmusza mnie do wykupienia prenumeraty – a na Facebooku nie ma przecież
jednorazowej obecności. Model działania mediów społecznościowych przypomina taktykę dilera –
pierwsze wejście w system jest za darmo, za kolejne płacimy danymi.
Instytucje kultury, instytucje nauki, a nawet instytucje państwa pośrednio zmuszają ludzi do oddawania własnych danych. Bardzo często robią to, publikując jakieś treści lub informacje wyłącznie w zamkniętej przestrzeni Facebooka. Widziałem już masę informacji o sympozjach, warsztatach czy konferencjach udostępnianych wyłącznie tą drogą. Jeśli chcesz być na bieżąco, to trudno – musisz założyć
konto. To akurat dość jasna sytuacja, bardzo łatwo ją dostrzec i jeszcze łatwiej skrytykować, a rozwiązanie wydaje się dość proste. Ale jeśli instytucja w ramach strategii partycypacyjnej prosi użytkowników o twórczy wkład, choćby przy tagowaniu dużych zbiorów zdigitalizowanych dokumentów lub
opisywaniu fotografii, a potem w żaden sposób nie wynagradza im tej pracy, trudno jest dostrzec w
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tym jakąś szczególną nieodpowiedzialność, gdy się tego wkładu nie dostrzega. A przecież podmiotowość osób uczestniczących w projekcie powinna być chroniona, jeśli wciąż ważna jest dla nas wartość
instytucji kultury jako „trzeciego miejsca”.
Nina Simon we fragmencie swojej książki, w którym pisze o traktowaniu odbiorców muzeum jako osób
(Treating People as Individuals), a nie liczb w statystykach, koncentruje się głównie na efektywności
profilowania: im więcej wiemy o ludziach, którzy do nas przychodzą, tym lepiej, bo wiedzę tę możemy
wykorzystać do profilowania naszej oferty i większej partycypacji. Facebook użycza instytucjom kultury narzędzia do takiego profilowania, przy czym dane pozostają jego własnością. Osoby korzystające
z profili kulturalnych na Facebooku pozostają przede wszystkim jego użytkownikami, a nie partnerami
dla zaangażowanego w media społecznościowe muzeum, archiwum czy domu kultury. Jeśli mamy
traktować ludzi podmiotowo, to dajmy im alternatywę wobec wchodzenia do systemu, do którego
mogą nie chcieć wejść. I jeszcze jedno: Simon, wskazując na wartość zbierania danych o użytkownikach instytucji, podkreśla znaczenie ochrony prywatności i odpowiedzialnej polityki zarządzania tego
rodzaju informacjami.

Witaj w realnym świecie
W drugiej połowie lutego 2017 roku w warszawskim Teatrze Powszechnym wystawiana jest Klątwa
w reżyserii Olivera Frljicia. Spektakl wywołuje skrajne reakcje, dość powiedzieć, że przed teatrem odbywają się manifestacje i atakowani są idący na spektakl ludzie. Wiceminister kultury Jarosław Sellin
w mediach stwierdza wprost, że spektakl „ze sztuką ma niewiele wspólnego”. Sprawa Klątwy komentowana jest w dużych mediach, ale najbardziej skrajne opinie pojawiają się w Internecie, gdzie nie ma
presji zachowania choćby podstawowych standardów krytyki. Z jednej strony, w komentarzach można
przeczytać nawoływania do deportacji chorwackiego reżysera, z drugiej – wszystkie bilety na najbliższe spektakle są już wyprzedane.
Interesuje mnie ta sprawa wyłącznie w kontekście komunikacji instytucji kultury w mediach społecznościowych. Obecność w tej przestrzeni jest dziś właściwie obowiązkowa, różne jednak można przyjmować jej strategie. Trudniejsze są też sytuacje, w których instytucja nie tyle upowszechnia tam swoje
zbiory czy publikuje informacje o swojej działalności, ale raczej reaguje na nieprzychylne sobie komentarze czy nawet bezpośredni hejt z nawoływaniem do przemocy. Zastanawiać się nad tym warto,
mając świadomość, że komunikację na Twitterze czy Facebooku prowadzą – w imieniu instytucji –
konkretne osoby. Słowna przemoc skierowana do profilu teatru może być więc agresją, która dotyka
je bezpośrednio. Czy w sytuacji wielkiego konfliktu jest w ogóle szansa na dialog i realizowanie misji
instytucji kultury w tej przestrzeni? Przecież w optymistycznej wizji mediów społecznościowych mają
one skracać dystans między instytucją a społeczeństwem, tą całą masą nowych odbiorców, którzy
może nigdy nie byli – jak w tym przypadku – w Teatrze Powszechnym, ale są już – pośrednio – widzami
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i uczestnikami konfliktu wokół spektaklu.
Oczywiście nic takiego się nie stanie. W tym konkretnym przypadku osią sporu są z jednej strony
uczucia religijne, z drugiej wolność artystyczna – sprawa jest więc z gruntu beznadziejna. Trudno przecież przekonać kogoś, kto twierdzi, że jego uczucia są szargane, do tego, aby w imię wartości dialogu
to zaakceptował. Ale nawet gdyby nie chodziło o uczucia religijne, taka inkluzywna polityka instytucji
w Internecie byłaby bardzo trudna w realizacji. Dlaczego?
Pierwszym powodem jest zasięg i bańki filtrujące. Ludzie oburzeni spektaklem komunikują się w ramach własnej bańki, konsumując podsuwane im przez algorytmy Facebooka i Twittera komentarze i
informacje, potwierdzające przyjętą już przez nich wizję całej sprawy. Teatr i osoby przynajmniej nieodrzucające z góry wartości spektaklu Frljicia nie są w stanie przebić się do tej przestrzeni. Także językowo, bo posługują się pojęciami i odwołują do wartości czasem zupełnie inaczej definiowanych.
Jedna strona nie rozumie, co mówi druga – i odwrotnie, obie zaś nie widzą się nawzajem.
Drugim powodem jest brak zasobów. Nie chodzi tylko o wsparcie osobowe działu komunikacji internetowej instytucji – jeśli taki w ogóle istnieje. To także brak danych o tym, co tak naprawdę dzieje się
w mediach społecznościowych wokół spektaklu. Czy teatr powinien na bieżąco monitorować wszystkie wypowiedzi na swój temat? Nawet jeśli mógłby to robić – komercyjne narzędzia są dostępne swobodnie – jak powinien reagować? Czy da się w ogóle, w ramach jakiejś internetowej pracy u podstaw,
pozytywnie wchodzić w komunikację z ludźmi nawołującymi do bojkotu teatru czy golenia głów aktorom?
Skoro powodem ataku na Klątwę ma być nie tylko obraza trudnych do konkretnego zdefiniowania
uczuć religijnych, ale też estetyka tego, co dzieje się na scenie, może warto byłoby pokazać, dlaczego
od wieków sztuka wcale nie musi być już ładna, a mimo to może pozostawać sztuką. Oczywiście nie
da się tego zrobić za pomocą linkowania pięciominutowych filmów z gadającą głową, i to dostępnych
jedynie w języku angielskim, lub podsyłania odbiorcom cytatów z modnych filozofów. Ale może dałoby się to zrobić jakoś inaczej, z wykorzystaniem bardziej podstawowej wiedzy i bardziej podstawowych środków?
Na razie Teatr Powszechny reaguje w inny sposób. Zgłasza do prokuratury groźby karalne oraz
ostrzega wszystkich, którzy w tym całym zamieszaniu rozpowszechniają zarejestrowane na wideo
fragmenty spektaklu. Jeśli spojrzymy szerzej na problem odbioru sztuki i dziedzictwa w Internecie,
zobaczymy, jak przy wielkim zaangażowaniu instytucji w udostępnianie swoich zbiorów brakuje odpowiedniej polityki edukacyjnej, która uczyłaby te zbiory poznawać głębiej niż w sposób estetyczny,
emocjonalny lub publicystyczny. Nazywam to „efektem Sztucznych Fiołków”, nawiązując do popularnej strony facebookowej, publikującej reprodukcje klasycznego malarstwa uzupełnione jakimś komentarzem politycznym czy społecznym:
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Źródło: Sztuczne Fiołki, https://www.facebook.com/SztuczneFiolki

Efekt edukacyjny tego komunikatu mieści się w jednej linijce encyklopedycznego opisu: „Édouard Manet (1832–1883) – francuski malarz, prekursor impresjonizmu, ilustrator”. Dzieło sztuki, jego gatunek
ani kulturowy kontekst powstania nie ma tu większego znaczenia, liczy się dosłowna treść, interpretowana według współczesnych kryteriów i pojęć, do tego zderzona z publicystycznym komentarzem.
Muzea, biblioteki czy archiwa zazwyczaj nie wykorzystują swoich zbiorów do wypowiadania się na
bieżące tematy polityczne, ale to, w jaki sposób upowszechniają je w mediach społecznościowych,
daje właśnie „efekt Sztucznych Fiołków”. Działa tu proces opisany przez José van Dijck w jej tekstach
o fotografii cyfrowej i pamięci: kiedyś zdjęcia były medium biograficznym, podstawą opowiadania historii i refleksji nad przemijaniem, dziś, już w postaci cyfrowej i na Facebooku, są po prostu środkiem
komunikowania bieżących wydarzeń i emocji (Mediated Memories in the Digital Age, 2007).
Pisałem już wcześniej o dostępności treści publikowanych przez instytucje kultury w mediach społecznościowych. Kolejnym z jej wymiarów jest coś, co można by nazwać dostępnością kulturową, chociaż brzmi to okropnie. Chodzi o to, aby dbając o swoich odbiorców, wśród których większość raczej
nie ma za sobą studiów z historii sztuki czy archeologii, upowszechniać w tych mediach zbiory opatrzone odpowiednim komentarzem merytorycznym, aby mogły być odbierane nie tylko estetycznie.
Żeby pokazać głębsze znaczenie i wartość dzieła sztuki czy artefaktu historycznego, nie wystarczy
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opatrzenie go jednozdaniowym opisem.
Jak przygotować taką komunikację, to już zadanie dla ludzi od PR i od upowszechniania nauki. Na
pewno nie chodzi o długie wypracowania dołączane do udostępnianej reprodukcji. Może komentarze
wideo? Albo grafiki naniesione wprost na treść reprodukcji, wskazujące jej cechy ważne z punktu widzenia historii sztuki? Wiedzę dotyczącą udostępnianego obiektu można też przekazywać w komentarzach, nawet w ramach dyskusji – pytanie oczywiście tylko o to, czy instytucja ma odpowiednie
zasoby ku temu, aby taką komunikację prowadzić dla publikowanych w mediach społecznościowych
zbiorów. W końcu to praca przez 24 godziny na dobę.

Boty i osoby
Kiedy wspomniałem przypadek Klątwy i tego, co działo się wokół spektaklu w mediach społecznościowych, zwróciłem uwagę, że słowna przemoc kierowana wobec teatru na Twitterze czy Facebooku
uderza bezpośrednio w osoby, które w jego imieniu prowadzą tam oficjalne profile. Być może to banalna obserwacja, a być może jednak podkreślenie dość ważnej prawdy, o której zbyt często się zapomina. Odrabianie komunikacyjnej pańszczyzny w mediach społecznościowych to praca, której nie
wykonuje instytucja, ale konkretni ludzie, zatrudnieni czasem wyłącznie do tego zadania, a częściej
pewnie obsługujący media społecznościowe w ramach nieskończonego multitaskingu.
To oczywiście nie jest tak, że tylko ludzie mogą publikować w mediach społecznościowych. Bardzo
podobają mi się na przykład twitterowe boty, które w zależności od swoich algorytmów umieszczają
na Twitterze wybrane reprodukcje z internetowych zbiorów instytucji dziedzictwa. Raz uruchomione,
utrzymują stałą produktywność i nie biorą zwolnień. Te często bardzo proste maszynki komunikacyjne
nie są w stanie wchodzić w zaawansowane relacje z odbiorcami, wspierają one po prostu – w dość
brutalny sposób – ilościową obecność instytucji w mediach. To ciekawa sprawa przynajmniej z dwóch
powodów. Po pierwsze, chociaż media społecznościowe są przestrzenią pracy, w tym przypadku żaden pracownik lub pracownica nie są eksploatowani i zasięg generowany jest bezstratnie i bezkosztowo. Po drugie, media społecznościowe eksploatują uwagę moderatora treści i wymagają od niego
wysokiej kreatywności – boty działają zupełnie poza tym wymiarem. Być może dlatego twitterowy
bot to trochę narzędzie krytyczne, które swoim działaniem chociaż nie podważa, to przynajmniej stara
się pominąć podstawowe i przecież nieco przemocowe fundamentalne założenia mediów społecznościowych: publikuj często dobrej jakości treści. Bot to grymas w stronę tego wielkiego, kontrolowanego centralnie i wymagającego nieustannych inwestycji komunikacyjnych systemu, pokazanie, że w
jakiejś małej skali nie musimy zgadzać się na narzucone nam warunki.
Z drugiej strony, charakter botów (botyczność, botness) daje przestrzeń dla nowej jakości kreatywno-
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ści. Boty mogą być zabawne, surrealistyczne czy nawet poetyckie, jak ten generujący haiku z metadanych zbiorówagregowanych przez Digital Public Library of America, amerykańskiej odpowiedniczki
Europeany. Dodatkowo, jeśli zapiszemy w mechanizmie botów pewną losowość w wyborze materiałów do publikacji, mogą stać się kolejnym narzędziem przeszukiwania zbiorów. Taka idea stała za uruchomieniem Mechanicznego Kuratora w British Library. Umieszcza on regularnie na Twitterze losowo
wybrane skany z ogromnego zbioru przekazanego Bibliotece Brytyjskiej przez Microsoft, rezygnujący
z własnego odpowiednika Google Books. Mechaniczny Kurator pozwala dotrzeć do materiałów, które
łatwo pominąć przy klasycznym wyszukiwaniu za pomocą słów kluczowych. Na podobnej zasadzie
działa polski Automatyczny Kurator, który pobiera losowe zdjęcie ze zbiorów audiowizualnych Narodowego Archiwum Cyfrowego i umieszcza je na Twitterze.
No dobrze, ale boty to raczej awangardowy sposób na zaistnienie instytucji w mediach społecznościowych, jedynie dodatek do pracy, którą i tak trzeba wykonać osobiście. Przy czym charakter mediów społecznościowych sprawia, że bardzo trudno jednoznacznie wskazać jej ramy i zakres obowiązków dla osób, które prowadzą profile instytucji. Po godzinach pracy nikt w instytucjach nie odbiera
telefonów ani maili (a przynajmniej nie powinien), natomiast profile w mediach społecznościowych
funkcjonują poza logiką godzin pracy i traktowane są przez użytkowników jako czynne przez całą dobę
punkty konsultacyjne lub biura obsługi klienta. Zamówić bilet o 23.00, skonsultować przypis do pracy
naukowej w niedzielę rano, poprosić o komentarz do jakiejś bieżącej sprawy – media społecznościowe
to nieustanne teraz, komunikacja w tej przestrzeni wymaga ciągłej czujności i błyskawicznych reakcji.
Może ta sytuacja nie byłaby taka zła, gdyby jeszcze odbywająca się tam komunikacja dotyczyła spraw,
które osoba prowadząca jest w stanie załatwić, i informacji czy wiedzy, którą posiada lub może szybko
zdobyć. Jednak nawet gdyby tak było, działające 24 godziny na dobę muzeum czy archiwum nie jest
raczej dowodem rozwoju sektora instytucji kultury, ale świadectwem pewnej patologii.
Boty mogą reprezentować instytucję, ale nigdy nie mówią w swoim imieniu. Niestety często podobnie
dzieje się w przypadku kont obsługiwanych przez niemechanicznych pracowników. A tymczasem:
Dla mnie głównym sensem mediów społecznościowych jest pokazywanie, że te wielkie instytucje posiadają osobowość. Że są budowane przez ludzi. To właśnie oni czynią je tak wielkimi. Dla mnie jako odwiedzającego spersonalizowana wizyta jest zazwyczaj bardziej pozytywna. I tak też właśnie podchodzę do
mediów społecznościowych: to osobiste interakcje

– przyznaje Lexie Buchanan z Art Gallery of Ontario. Cytaty osób prowadzących profile instytucji kultury w mediach społecznościowych wypełniają artykuł Russela Dornana Should museums have a personality? (2017), opublikowany w serwisie Medium. „Ludzie nie chcą mieć wrażenia, że rozmawiają z
robotem” – stwierdza ktoś inny.
Media społecznościowe to media ułudy, potwierdzi to nawet zdroworozsądkowa, krytyczna analiza
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bez zaplecza naukowego. Statusy budują status, każdy kolejny wpis, zdjęcie, zameldowanie się w modnym miejscu to cegiełka do ustawionej na glinianych nogach cyfrowej konstrukcji własnego ja. Ta
ułuda działa również przez język. W praktyce działań instytucji kultury w mediach społecznościowych
króluje pierwsza osoba liczby mnogiej: „Dziś prezentujemy Wam wyjątkowy obraz…”, „Wczoraj zakończyliśmy przygotowania do…”, „Jesteśmy dumni z naszego projektu…”. Nie jest to co prawda pluralis
maiestatis, sposób na okazanie własnego dostojeństwa i podkreślanie dystansu z otoczeniem, raczej
chęć ukrycia się pod jakimś wspólnym mianownikiem. Z rozmaitych względów jest to racjonalne działanie, wiele osób prowadzących konta instytucji w mediach społecznościowych niespecjalnie chce
ujawniać się tam ze swoją osobą, skoro też nie mają pełnej wolności w konstruowaniu przekazu. Jednak liczba mnoga wywołuje tutaj fałszywe wrażenie jakiejś ogólnej jedności całej instytucji, tak jakby
mogła ona mówić tylko jednym głosem i wewnętrznie tłumiła wszystkie indywidualności.
Nie traktowałbym tego jako problemu jedynie marketingowego, gdzie chodziłoby tylko o efektywność
dotarcia do odbiorców i animowania ich reakcji, co jest przecież najważniejszą wartością w statystykach Facebooka czy Twittera. Skoro instytucja ma być „trzecim miejscem”, nie tylko statystyki są
ważne, ważna jest też choćby podstawowa podmiotowość ludzi, którzy w niej pracują. Redukowanie
dystansu – wielka obietnica mediów społecznościowych – nie polega na spoufalaniu się z odbiorcami
za pomocą infantylnego języka, ale na pozwoleniu im na zajrzenie do środka instytucji.
A gdyby zdecydować się na bardziej radykalne rozwiązanie? Od 2011 roku oficjalne twitterowe konto
Szwecji prowadzą – na specjalnych zasadach i w tygodniowych seriach – zwykli mieszkańcy tego kraju.
Akcja Curators of Sweden opiera się na idei, że autentyczne doświadczenie tego kraju mogą przekazywać i budować jego wizerunek ludzie, a nie instytucje. Zasady publikowania wpisów w ramach akcji
są dość czytelne i racjonalne: zakazane jest łamanie szwedzkiego prawa (czyli na przykład nawoływanie do nienawiści), reklamowanie produktów i usług czy podejmowane w ramach zarządzania kontem
działania zagrażające bezpieczeństwu. Na podobny krok zdecydowało się w 2017 roku londyńskie
muzeum Wellcome Collection, oddając na dwa dni oficjalne konto twitterowe w ręce Busty Beatz
(Candy Bowers), pisarki, aktywistki i muzyczki o południowoafrykańskim pochodzeniu. Akcja miała na
celu (raczej symboliczną) dekolonizację zbiorów muzeum i ich komunikacji w Sieci. Okazało się przy
tym, że nawet tak centralistyczne i opierające się na ułudzie środki przekazu, jak media społecznościowe mogą być użyte krytycznie. Niestety, to kierunek strategii social media, którego raczej nie będą
proponować firmy marketingowe zainteresowane przede wszystkim sprzedawaniem zasięgów.

Polityczność
Nachodziłem się przez ostatnie lata po rozmaitych konferencjach i seminariach poruszających temat
cyfrowości w instytucjach kultury. Pełno było w nich opowieści o strategiach, narzędziach, zasobach,
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o tym co i jak zrobić, aby być nowoczesnym i lepiej odpowiadać na wymagania współczesności. W
pewnym momencie dotarło do mnie, że te wszystkie tezy, pomysły i przykłady przedstawiano zawsze
w dziwnym, a nawet niepokojącym oderwaniu od bieżącej polityki czy szerzej – od polityczności, którą
rozumiem jako patrzenie na rzeczywistość w perspektywie praw obywatelskich, ustroju państwa, nieustannej gry wyborczej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby z konferencji merytorycznych robić wiece
wyborcze i zamieniać wystąpienia na prostackie agitowanie za tą czy inną partią. Problemem, moim
zdaniem, jest coś innego – nieuwzględnianie realiów politycznych w dyskusjach merytorycznych o
instytucjach kultury.
W grudniu 2016 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się konferencja Muzeum i zmiana.
Czasy muzeów narracyjnych. W jednym z paneli wzięli udział dyrektorzy dużych i nowych polskich muzeów o bardzo różnym statusie i bardzo różnych perspektywach: Europejskiego Centrum Solidarności,
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Historii Polski i Muzeum Historii Żydów Polskich
w Warszawie. Tuż przed nimi wystąpienie miał dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Nawet
ktoś, kto nie bardzo orientuje się w obecnej sytuacji politycznej i napięciach w tej sferze, mógł w czasie
dyskusji, o ile tylko słuchał uważnie, dostrzec, jak polityka formatuje pomysły na muzeum i jak wydziela wśród nich dwa przeciwstawne środowiska. Czy muzeum historyczne ma budować dumę narodową, czy raczej upowszechniać krytyczne myślenie o przeszłości? Czy ma być bezwarunkowo nowoczesne w formie, czy powinno z umiarem stosować najnowsze rozwiązania wystawiennicze i koncepcje edukacyjne?
Dyskusja ta nie miała oczywiście żadnego praktycznego znaczenia. Nie było szans na przekonanie
przeciwnej strony czy skonfrontowanie własnych lub narzuconych z góry koncepcji z innymi doświadczeniami i poglądami. Zastanawiałem się, siedząc gdzieś w rogu sali, jak tę rozmowę odebrała publiczność, złożona bardziej z praktyków, a właściwie praktyczek codziennej pracy instytucji kultury. W
panelu brali udział sami mężczyźni, co już wiele mówi o tym, jak na najwyższym poziomie władzy
funkcjonuje sektor kultury w Polsce. Ale ważniejsze pytanie dotyczy tego, jak taki a nie inny polityczny
model instytucji przyjęty przez dyrekcję wpływa na konkretne rozwiązania i codzienną pracę, także w
działaniach „cyfrowych”. Na pewno akcentuje jedne tematy, a pomija lub wycisza inne. Wpływa na
ogólną otwartość instytucji, jej relacje z mediami, może antagonizować lub mieć efekt pojednawczy.
To poziom działań, na który nie ma wpływu osoba pracująca bezpośrednio z ludźmi, realizująca projekty czy wdrażająca konkretne narzędzia. Uczestnicy wspomnianej dyskusji na najwyższym szczeblu
mieli okazję opowiedzieć, w jaki sposób nowe media formatują kierowane przez nich instytucje i wymuszają określone działania. Tymczasem zostały przytoczone one wyłącznie jako element modernizujący i gwarantujący nowoczesność. Przy takim poziomie refleksji, bez dostrzegania oczywistej nieneutralności narzędzi i metod cyfrowych, trudno było oczekiwać, że podniesiony zostanie problem
ich politycznego znaczenia. Wydaje się, przynajmniej jeśli chodzi o kręgi decyzyjne, że to wciąż etap
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fascynacji nowymi możliwościami i stawiania na piedestale efektywności i zasięgów, natomiast niewygodne pytania nie wychodzą poza garstkę krytycznie nastawionych badaczy.
Jeszcze bardziej ambitne myślenie o politycznym (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) efekcie działań instytucji kultury ułatwiają obserwacje tego, co dzieje się za oceanem po wyborze Donalda Trumpa
na prezydenta USA. Kiedy 20 stycznia rozpoczęła się oficjalnie kadencja Trumpa, wiele instytucji
sztuki ogłosiło strajk i zamknęło swoje ekspozycje, wyrażając sprzeciw wobec jakości nowej polityki
Białego Domu i poglądów reprezentowanych przez prezydenta. Chociaż większe amerykańskie muzea
nie przyłączyły się do otwartego protestu, to w bardziej zawoalowany sposób ujawniły swój sprzeciw,
tego dnia obniżając ceny biletów lub ogłaszając start programów, których kształt bazował na wartościach radykalnie odmiennych od tych reprezentowanych przez miliardera z nowojorskiego Queens.
Na przykład Muzeum Brooklyńskie trollowało oficjalne uroczystości maratonem czytelniczym poematu Langstona Hughesa Let America Be America Again – wydanego w 1935 roku dzieła rozbijającego
mit amerykańskiego snu.
Naiwnością byłoby oczekiwanie takiej aktywności w polskich instytucjach kultury, choćby ze względu
na ich strukturę własnościową – w zdecydowanej większości są to przecież instytucje finansowane
ze środków publicznych, a w dużej części zarządzane przez osoby z nadania politycznego. Przypadek
Muzeum II Wojny Światowej jest wyjątkiem potwierdzającym regułę. Tutaj otwarty sprzeciw wobec
polityki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – czy szerzej – całego stylu polityki historycznej możliwy był także dlatego, że Muzeum posiadało silnych sprzymierzeńców (między innymi
samorząd miasta Gdańska, który jako darczyńca gruntów może odegrać niemałą rolę w sporze). Co
ciekawe, niezdrowa sytuacja wokół przekształcania tego, gotowego już przecież, muzeum w przygotowaną naprędce hybrydę może mieć nawet pozytywny efekt marketingowy. Muzeum promowało
otwarcie ekspozycji dla zwiedzających sloganem „Zobacz zanim…”, nawiązującym wprost do obaw o
zamknięcie ekspozycji w jej obecnym kształcie już po politycznym przejęciu muzeum. Z drugiej strony,
pozytywny efekt takiej komunikacji nie jest już tak oczywisty, jeśli uzmysłowimy sobie, że w pewien
sposób cementuje ona dość głęboki społeczny podział i stawia instytucję – w zamierzeniu otwartą i
możliwie neutralną – po jednej, konkretnej stronie sporu. Jest bardziej „nasze” niż „ich”. To chyba nie
jest dobra sytuacja.
Internet wydaje się naturalną przestrzenią do bardziej bezpośredniego angażowania się instytucji w
bieżącą polityczność. Omawiany wyżej przypadek dyskusji o tolerancji na profilu facebookowym Muzeum Powstania Warszawskiego to właśnie być może objaw dezercji instytucji z prawdziwej aktywności w tej przestrzeni. Prawdziwej, bo nie motywowanej zasięgiem ani dbaniem o wizerunek, a odnoszącej się do podstawowych wartości reprezentowanych przez muzeum. Zresztą nie tylko o oddawanie pola w obronie wartości tu chodzi, dużym problemem jest też aktywne wychodzenie naprzeciw
niebezpiecznym zjawiskom, polegającym na odrzucaniu pewnych podstaw współczesnej wiedzy.
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Ruch proepidemiczny (antyszczepionkowy), kreacjonizm czy bajania o imperium lechickim to tylko
przykłady problemów, z którymi instytucje kultury i wiedzy, także centra nauki czy muzea, mogłyby
aktywniej walczyć w ramach realizowania swojej misji. Na pytanie o to, czy warszawskie Centrum
Nauki Kopernik w swojej działalności podejmowało problem ruchów proepidemicznych, uzyskałem
odpowiedź z informacją o jednym godzinnym wykładzie popularnonaukowym. To zbyt mało jak na
wagę zjawiska w konsekwencji podważającego podstawy, na których ufundowana jest działalność
Centrum. Z drugiej strony, i to chyba dość poważny argument przeciwko bezpośredniej anty-antynaukowej aktywności, podejmowanie czy w ogóle reagowanie na niektóre teorie może być zinterpretowane jako jakiś rodzaj ich uwiarygadniania – oto bzdury rozwijane na amatorskich forach internetowych stałyby się pełnoprawnym uczestnikiem debaty naukowej prowadzonej przez profesjonalne instytucje.
Wszystkie te pytania i wątpliwości są także powodem, dla którego to nie marketing i sektor komercyjny powinny być jedynym i naczelnym edukatorem instytucji kultury do lepszych działań w przestrzeni cyfrowej. Skuteczność komunikacji, wbrew temu, co pisze Sławomir Czarnecki, nie może być
absolutyzowana. Oprócz tego pojawia się bardzo poważna wątpliwość, czy przy tak głębokich podziałach społecznych, dostrzegalnych także przez rozmaity stosunek do kultury, historii czy wiedzy, jest
sens jeszcze pisać o „czystej” instytucji kultury i opisywać jej praktyki cyfrowe wyłącznie w kategoriach technicznych czy organizacyjnych. W maju 2017 roku zwiedzający ekspozycję Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku nie mogą już oglądać jej bez świadomości sytuacji, w jakiej znajduje się to muzeum. Także wszelkie zmiany i uzupełnienia w kształcie wystawy będą interpretowane przez perspektywę politycznego przejęcia tej instytucji. W przypadku materialnych wystaw taka nieprzezroczystość
wydaje się nam zupełnie naturalna. Warto jednak byłoby dostrzec ją także w pozornie neutralnych
działaniach instytucji online.
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ZAKOŃCZENIE
Wydawać by się mogło, że nowoczesność w instytucjach kultury to projekt jasny i powszechnie akceptowany: większa dostępność, multimedia, digitalizacja, otwarcie się na odbiorców. To jednak jest
nowoczesność proponowana przez główne media, dostrzegające sektor kultury wyłącznie przy okazji
skandali lub masówek podczas nocy muzeów, czy przez sektor komercyjny, zainteresowany mniej lub
bardziej racjonalnymi inwestycjami instytucji w platformy i narzędzia cyfrowe. I, ostatecznie, to też
nowoczesność tak często promowana przez władze, wspierana za pomocą profili konkursów grantowych czy osobistymi preferencjami dyrekcji.
Nie byłoby dobrze, gdyby jedyną odpowiedzią na to był projekt konserwatywny, opierający się na
idealizowanej wizji przeszłości i kultury oraz ignorujący zmiany społeczne. W tej książce chciałem
pokazać zarys innej nowoczesności dla instytucji kultury oraz zasugerować, jak można ją budować
małymi krokami.
Opierać się ona musi na krytycznym podejściu do wszelkich nowoczesnych metod i narzędzi. Z jednej
strony, daje to szansę uniknięcia konkretnych problemów wynikających z inwestowania w złe lub
przestarzałe rozwiązania, z drugiej – buduje krytyczny potencjał instytucji, która nie akceptuje biernie
popularnych trendów, ale stara się je współtworzyć. Stąd też, dość swobodne, przywołanie koncepcji
„trzeciego miejsca” i instytucji kultury będącej przestrzenią zawieszenia twardych reguł rynku, myślenia własnościowego czy popularnych wyznaczników sukcesu. Projekt nowoczesności nie może być
oczywiście realizowany w próżni, stąd też krótkie przywołanie problemów polityczności, ideologii i
wykluczenia, które realnie wpływają na warunki i treść działań instytucji kultury. Nie da się go wdrażać
bez udziału pracownic i pracowników sektora, godnych warunków ich pracy i wynagrodzenia motywującego do innowacji. Nie da się zadekretować go ustawą czy grantem ani zasymulować atrakcyjną
prezentacją na TEDx.
W Społecznej historii wiedzy Burke’a wspomniane jest, jak to w 1550 roku włoski pisarz Anton Francesco Doni stwierdził, że jest już „tyle książek, iż nawet nie mamy czasu przeczytać ich tytułów”. On sam
jednak do tego zbioru nie tylko dodał własne dzieła i przekłady, ale też wzbogacił go jako redaktor i
wydawca. Proponując kolejną książkę o instytucjach kultury, mam świadomość tego nadmiaru. Jestem
jednak przekonany, że książka pozostaje wciąż użytecznym narzędziem gromadzenia i przekazywania
wiedzy oraz opowiadania o ideach.
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