
 

 

Artykuł Michała Zająca, wykładowcy z Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami 

Kultury przy Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, w 

pierwszej  części  skupia  się  na  roli  bibliotekarzy  i  bibliotekarek,  którą  odgrywają  (powinni 

odgrywać?)  ‐ w  dzisiejszym  świecie  pełnym  informacji  nieprawdziwych,  zmanipulowanych, 

nierzetelnych.  Przedstawiciele tego zawodu w najistotniejszym stopniu mogą wpływać na to, 

jak osoby dorosłe konsumują  informację,  jak traktują źródła  i  ich wiarygodność,  jak (i czy w 

ogóle) weryfikują ich prawdziwość. 

Nie  sposób  jednak  pominąć  przedstawicieli  innych  sektorów,  które  również  pełnią ważną 

funkcję w tym zakresie. Są to m.in. nauczyciele i nauczycielki wszystkich typów szkół, trenerzy, 

edukatorzy  i  inne  osoby  zajmujące  się  edukacją  nieformalną  i  pozaformalną  czy wreszcie 

wszyscy  ci,  którzy mają wpływ na wychowanie i zachowania nie tylko młodego pokolenia. 

Niebagatelną rolę odgrywają też liczne organizacje pozarządowe, nie tylko te, które wprost 

zajmują się np. edukacją medialną, ale wszystkie te, które w swoich celach działania mają 

budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenie kompetencji 

obywatelskich mieszkańców, budowanie dialogu społecznego… 

Zachęcamy zatem wszystkie osoby, które hobbystycznie lub zawodowo zajmują się rozwojem,  

edukacją, wychowaniem, kształceniem lub zarządzaniem informacją do przeczytania tego 

artykułu. A następnie – do obejrzenia zapowiadanych filmów. Każdemu to się przyda! 

Liczba nowych zadań i wyzwań, które pojawiają się przed bibliotekarzami i bibliotekarkami w 

XXI wieku, rośnie w błyskawicznym tempie. Jednym z najnowszych, a jednocześnie niezwykle 

poważnym, jest zjawisko fake newsów. W czasach, kiedy celowo produkowane i 

dystrybuowane fałszywe wiadomości zaczynają mieć kluczowy wpływ na świat polityki, 

gospodarki i kultury, właśnie ekspert w dziedzinie informacji, posadowiony w dostępnej dla 

każdego bibliotece publicznej, ma szczególnie istotne zadania do wykonania.  

Bibliotekarze mogą i powinni bowiem występować w roli pewnego rodzaju arbitrów i pomagać 

klientom swoich placówek (kiedy to tylko możliwe!) w rozpoznawaniu fałszywych czy też 

niepotwierdzonych wiadomości. Do misji współczesnych bibliotek coraz częściej włączane są 

również różnorodne działania edukacyjne w dziedzinie kompetencji informacyjnych, w 

szczególności właśnie w zakresie wykształcenia u klientów placówek umiejętności 

rozpoznawania fake newsów. 



 

 

Dla skutecznego prowadzenia takiej działalności niezbędne jest odpowiednie przygotowanie 

merytoryczne. Wśród różnorodnych materiałów edukacyjnych dla bibliotekarzy, 

przygotowanych w ramach akcji „Kliknij, Sprawdź, Zrozum”, szczególną funkcję pełnią cztery 

wideo-wywiady przeprowadzone przez Tomasza Stawiszyńskiego. Rozmówcy i 

rozmówczynie dziennikarza reprezentują różne zawody, których wykonywanie łączy się z 

jednej strony z generowaniem informacji, z drugiej zaś z koniecznością nieustannego 

odróżniania zawartego w informacjach fałszu od prawdy. Każdy z wideoklipów naświetla temat 

oceniania i weryfikowania informacji z innej strony. Widz poznaje od zaplecza działania 

medialnego newsroomu, warsztat pisarki przygotowującej materiały do nowej powieści, 

strategie reporterki wysłuchującej opowieści swoich bohaterów, wyzwania stojące przed 

naukowcem oceniającym wyniki własnych eksperymentów, ale także weryfikującym dane 

napływające od innych badaczy. Rozmówcy Stawiszyńskiego prezentują w swoich 

wypowiedziach różne możliwe postawy wobec tego, co jeden z nich nazywa „szumem 

informacyjnym”, oferują także gotowe do zastosowania recepty na okiełznanie tego żywiołu. 

Siłę tych wypowiedzi wzmacnia osobisty charakter przekazu – poznajemy historie z 

prawdziwego życia profesjonalnego.  

Odbiorca wywiadów dowiaduje się o zasadach kreowania procedur weryfikacyjnych, 

wdrażanych przez najważniejsze agencje informacyjne, dzięki którym odbiorcy mogą być 

pewni, że dostarczane newsy nie wprowadzą ich w błąd. Łatwo zauważyć, że w gruncie rzeczy 

te same procedury powinny być także przestrzegane w codziennej pracy wszystkich 

profesjonalistów w dziedzinie informacji – a więc także bibliotekarzy! 

Inaczej zaczynamy patrzeć na współczesny kryminał – coraz częściej wątek przestępczy staje 

się nieomalże pretekstem do narracji prezentującej rzeczywistość. Warto czytelnikom powieści 

umieć przekazać taką pisarską lekcję opisywania i poznawania rzeczywistości: wyłapywania 

tych informacji, które są istotne, choć nienagłośnione, a odrzucania tych, które chwilowo 

wszechobecne – nie maja ostatecznie większego znaczenia.   

Reportaż to z kolei taka forma dziennikarstwa, która żywi się uczuciami. Te naprawdę dobre 

teksty mają nami wstrząsnąć, zostawić po sobie silny ślad. Każdy chce opowiedzieć 

arcyciekawą historię: autorzy reportaży, ale także ich bohaterowie. Niektórzy chcą tak bardzo, 

że „doprawiają” swoje opowieści. Może nawet całkowicie wymyślają? Opowieść reporterki 

może nam pomóc nauczyć się oddzielania faktów od uczuć i interpretacji.  



 

 

Nic nie jest tak pewne i godne zaufania jak twierdzenie naukowców. Wierzymy im prawie 

automatycznie! Nawet wtedy, kiedy po raz setny dowiadujemy się z triumfalnych doniesień 

medialnych, że lekarstwo na raka jest już PRAWIE odkryte. Umiejętność weryfikacji 

prawdziwości takich optymistycznych (często zbyt optymistycznych!) doniesień należy do 

istotnych kompetencji zawodowych bibliotekarza w XXI wieku. Wywiad z neurobiologiem 

mówiącym o testach na wiarygodność dziennikarstwa naukowego może poziom tych 

kompetencji bardzo podnieść.    

Bibliotekarz po obejrzeniu tych wywiadów zostaje wyposażony nie tylko w swoisty instruktaż 

poszukiwacza prawdy, zakotwiczony w różnych dziedzinach – otrzymuje dodatkowo coś 

równie cennego: wypracowane przez lata pracy unikalne doświadczenie ekspertów. At last but 

not at least widz dostaje także w pakiecie dozę spektakularnych przykładów zderzeń informacji 

z prawdą. Te przykłady to gotowy (i bardzo efektowny) materiał do bibliotecznych dyskusji, 

rozmów, szkoleń.   
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