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Kiedy Marcin Wilkowski zaproponował temat numeru, poczułem się staro. Jeszcze 
się nie oswoiłem z „dwuzerowością” a tu już koniec? Postanowiłem zatem „przyjrzeć 
się” zjawisku oczami bardziej wnikliwych obserwatorów.  
 
Teksty Wilkowskiego i Lisa wprowadzają nas w świat 2.0 w sposób zdystansowany, 
nie szczędząc krytyki, ale też oddając sprawiedliwość temu, co nowe i wartościowe. 
Niejasno przeczuwałem, że 2.0 nie będzie ukoronowaniem przejawów społecznego 
potencjału tkwiącego w technologii. Czy Remigiusz Lis potwierdzi to w swoim 
artykule? 
 
Hasła świata 2.0 nie uwiodły mnie być może dlatego, że nie były znów aż tak bardzo 
nowe. Potencjał społeczny i synergia istniały w sieci zawsze. Kiedyś przejawiał się na 
tematycznych listach dyskusyjnych (legendarna grupa „alt.” w Usenecie), potem 
kanałach IRC, „czatach”, by wreszcie zaowocować społecznościowymi portalami. 
Tym niemniej Web 2.0 wszedł do praktyki informacyjno-bibliotecznej, o czym piszą 
zarówno Anna Sidorczuk i Anna Gogiel-Kuźmicka, jak i Jolanta Jackowicz-
Korczyńska czy Marcin Werla. Każdy z tych tekstów opisuje nieco inny wycinek 
naszej rzeczywistości fachowej ze zróżnicowanej perspektywy, więc warto 
przeczytać każdy z nich. Warto przeanalizować też znajdujące się tam dane 
faktograficzne. 
 
Bardziej specjalistyczne wątki podnoszą w swoich tekstach Kamil Stępień i Justyna 
Walkowska. Dowiemy się z nich, co to jest folksonomia i co może nastąpić po niej, 
bowiem Web 3.0 to, zdaniem Walkowskiej, epoka m.in. Internetu semantycznego, 
chociaż nie mogę pozbyć się wrażenia, że to raczej sukcesja po kognitywiźmie, który 
odżył w ontologiach. Trzeba jednak przyznać, że w wydaniu OWL (Web Ontology 
Language) semantyka przestaje być tylko interesującą teorią i powoli przenika w 
świat praktycznych zastosowań. Czy tak będzie wyglądać przyszłość opracowania 
rzeczowego? 
 
Mamy zatem siedem całkiem ciekawych i zróżnicowanych artykułów spod znaku 2.0. 
 
Na marginesie głównych rozważań mamy trzy bardzo różne tematy. Rozmyślając 
nad starością uzmysłowiłem sobie, że jestem tylko sześć lat młodszy niż Tim 
Berners-Lee i tylko osiem lat starszy niż Linus Torvalds. Artykułem Technologia 
starych chciałbym przypomnieć młodszym użytkownikom sieci, że Internet nie urodził 
się razem z nimi. To raczej moje pokolenie zrealizowało tę koncepcję. Pytanie co 
dalej? Jak chcemy używać technologii, by technologia nie zużyła nas? 
 
Hanna Wojtysiak wprowadza nas w zupełnie inną tematykę, która zainteresuje 
zapewne prasoznawców i bibliologów. Jednodniówki to wciąż nierozpoznany do 
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końca obszar aktywności wydawniczej. Z artykułu dowiemy się, dlaczego 
publikowano jednodniówki i jak należałoby je opracowywać. Blok „Badania, teorie, 
opinie” zamyka artykuł Krystyny Michniewicz-Wanik o nieformalnym wykonywaniu 
funkcji bibliotekarza dziedzinowego na typowych stanowiskach bibliotekarskich. Stąd 
pytanie — czy to już część standardowej pragmatyki czy patologia zawodowej 
stratyfikacji? 
 
Wywiad z Janem Wołoszem to perełka w naszym numerze i przyczynek do 
najnowszej historii polskiego bibliotekarstwa. Przez wiele lat miałem przyjemność 
współpracować z „Bibliotekarzem” i jego Redaktorem Naczelnym. Zawsze miałem 
wrażenie, że wiedza i doświadczenie Jana Wołosza nie znajdują odpowiedniego 
odzwierciedlenia w jego publikacjach. Najciekawsze były zawsze rozmowy. Ich ślad 
odnajduję czasem w felietonach, cieszy zatem zapowiedź ich zbiorczego wydania. 
 
Na koniec wyjaśnienie. Felieton nazwałem 1.0, bo nie ma tu żadnej inteligencji 
zbiorowej, folksonomii ani crowdsourcingu. Choć niewątpliwie numer jest dziełem 
zbiorowym. Oddaję go w ręce czytelników z przekonaniem, że warto poświęcić czas 
jego lekturze. 
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