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Czym jest komunikacja?
Komunikacja jest procesem przekazywania pewnych symboli, znaków pomiędzy nadawcą, a odbiorcą. 

Wskazuje już na to sam termin „komunikacja”, który wywodzi się z języka łacińskiego communicare; co

oznacza "czynić wspólnym” czyli dojście do wspólnej treści semantycznej danego przekazu (treści + formy).

Zaś pojęcie komunikowania się pochodzi od słowa communicatio czyli wspólne dążenie do dzielenia się 

znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych znaków (słowa, dźwięki i itp.) informacji (komunikatów).



Schemat komunikacji
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Rodzaje komunikacji
• Ustna  - to podstawowa forma wypowiedzi 

(komunikatu) 

a) bezpośrednia (rozmowa, dyskusja, dialog, wykład)

b) pośrednia ma charakter techniczny – informacja 

jest przekazywana poprzez środki masowego przekazu 

i  jednostronna bez możliwości interakcji pomiędzy 

nadawcą a odbiorcą.

• Pisemna – możliwość  utrwalenia treści komunikacji 

ustnej w formie kulturowych przekazów.

• Niewerbalna – to mowa ciała, gestów, ruchów dotyk, 

głos oraz sposób wykorzystywania czasu 

i miejsca w komunikowaniu się. Wspomaga 

komunikację werbalną i wyraża postawę i emocje.

• Wizualna – przekaz informacji pomiędzy nadawcą 

a odbiorcą w formie wizualnej za pomocą środków 

przekazu (obraz, plakat, książka, telewizja i itp. czyli 

różnego rodzaju infografiki).



Komunikacja a wiedza

Głównym warunkiem zdobywanie wiedzy jest komunikacja czyli przekaz informacji umożliwiający 

transfer wiedzy. Jest to przekazywanie i wymiana wiedzy pomiędzy nadawcą a odbiorcą.

Bezpośredni transfer wiedzy - bezpośredni 

kontakt pomiędzy nadawcą i odbiorcą

Masowy transfer wiedzy (częściowo jednostronny): 

nadawca i odbiorca ( nie konieczny bezpośredni 

kontakt pomiędzy nadawcą a odbiorcą



Rodzaje transferu wiedzy

Rozróżnia się dwa rodzaje transferu wiedzy:
• Spersonalizowany transfer wiedzy, polegający na wymianie wiedzy na płaszczyźnie

osobistej – interpersonalnej

• Kodyfikowany transfer wiedzy, polegający na wymianie wiedzy poprzez systemy 

i kanały komunikacyjne i informacyjne – bazy danych, poczta elektroniczna. 

Personalizacja Kodyfikacja

• Komunikacja twarzą w twarzą
• Pomieszczenia wirtualne – pokoje
• Komunikacja video: Skype, Zoom, 

MSteams, What’s app i itp. 

• Rozmowa 
telefoniczna

• Komunikacja przez systemy i kanały informacyjne
• Fora, blogi, media społecznościowe: Facebook, 

Instagram, Twitter i itp.



Zarządzanie wiedzą
Zarządzanie wiedzą składa się z trzech głównych filarów: TECHNIKA, ORGANIZACJA i CZŁOWIEK.

TECHNIKA
technologie informatywne

i komunikatywne jako główne 
elementy elastycznego 

zarządzanie wiedzą 

ORGANIZACJA
rozwój metod i narzędzi w procesie 

pozyskiwania wiedzy, 
kodyfikowania i transferu wiedzy

(kultura i kontekst) 

CZŁOWIEK
Kształtowanie kultury zarządzania, 
która gwarantuje ciągły przepływ 

wiedzy (nauczanie, motywacja
i zaufanie ) i jej umiejętne 

wykorzystywanie



Kluczowe procesy zarządzania wiedzą

Zdobywanie wiedzy
(zlokalizowanie wiedzy)

Identyfikacja wiedzy

Rozwój wiedzy

Zachowanie/ochrona wiedzy

Wykorzystywanie 
wiedzy

Źródło: G. Probst, S, Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 42.
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Nowe drogi komunikacji

• Komunikacja multimedialna i interaktywna jako 

suplement tradycyjnej komunikacji na skalę 

globalną.

Komunikacja multimedialna tworząca świat 

wirtualny umożliwia komunikację globalną 



Narzędzia komunikacji
Nowe narzędzia komunikacji służące zdobywaniu wiedzy w dobie nieustającej digitalizacji i globalizacji, 
gwarantują przede wszystkim szybki dostęp do danej wiedzy, zwłaszcza przez Internet.

• Media interaktywne: to  narzędzia przekazu medialnego, 
umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną 
aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma 
charakter dialogu pomiędzy użytkownikiem a innymi osobami, 
urządzeniami, lub programami komputerowymi, inaczej mówiąc 
przekaz ten umożliwia interakcję.

• Interaktywne media cyfrowe to połączenie kultury i postępu 
technologicznego  (np. smsy, maile i itp., telewizja cyfrowa)
gwarantują  stałą aktualizację przekazu informacyjnego  
i szybki dostęp.

• Multimedia: to połączenie kilku różnych form przekazu 
informacji (tekst, dźwięk, grafika, animacja lub film)w celu 
dostarczania odbiorcom informacji w szybki i atrakcyjny 
sposób.

Interaktywne malowanie za pomocą 
ekranu dotykowego

• Media społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube  
TikTok i itp.



Atrakcyjność nowych mediów
Atrakcyjność nowych mediów, zwłaszcza odnośnie zdobywania wiedzy, opiera się przede wszystkim 
na komunikacji wizualnej czyli percepcji wzrokowej. 

Micropia – pierwsze na świecie muzeum, które przybliża w sposób wirtualny informacje o świecie 
stworzeń mikrobiologicznych.
Muzeum jest częścią ogrodu zoologicznego Artis w Amsterdamie.



Wirtualne spacery muzealne
Innym rodzajem atrakcyjności nowych dróg komunikacji w procesie zdobywania wiedzy jest zwiedzanie  z domu 
za pośrednictwem Internetu. Najlepszym przykładem szybkiego, wygodnego, a zwłaszcza darmowego zetknięcia 
się z kulturą, oprócz przez transmitowane koncerty czy przedstawienia teatralne są wirtualne spacery 
w światowych muzeach czy galeriach sztuki. Portale muzeów nie tylko pozwalają na dokładne przyjrzenie się 
danemu dziełowi, ale podają także bliższe informacje o twórcy, dziele i tle historycznym.

• Luwr w Paryżu 
• British Museum London 
• The Metropolitan Museum New York
• Muzea Watykańskie
• Van Gogh Museum w Amsterdamie
• Musée D’ Orsay

Wirtualny spacer w Van Gogh Museum w Amsterdamie

Wirtualny spacer w Musée D’ Orsay w Paryżu



Muzea interaktywne

Haus der Musik w Wiedniu jest pierwszym
na świecie muzeum dźwięku i muzyki, 
które przybliża odwiedzającym świat 
dźwięków w sposób interaktywny,  
pozwalając na eksperymenty dźwiękowe 
i tworzenie własnych kompozycji.

Sonosfera, znajduje się na drugim 

piętrze Domu Muzyki we Wiedniu

Gmach „Nemo” nocą

Wystawa mózgów zwierząt

Nemo w Amsterdamie muzeum naukowym dla 
dzieci. Celem muzeum jest przybliżenie dzieciom
w sposób interaktywny wiedzę 
z zakresu biologii i techniki. 



Mobilne gry terenowe
• Aplikacja „Action Track” umożliwia tworzenie własnych gier mobilnych (terenowych, miejskich, zamkniętych lub 

spacery tematyczne). 
Do tej pory pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie 
stworzyli w sumie trzy gry mobilne za pomocą aplikacji „Action Track”.
„Jak obronić Wawę?” Kapliczki Jaworzna – spacer z Czesławem 
Kempińskim” i PlayBook „Mały Książę – nowa odsłona”.

„Jak obronić Wawę”? 
• Gra była przeznaczona dla uczestników od 12 – 19 lat
• odpowiednie urządzenie
• wiedza podstawowa
• motywacja 

Uczestnicy otrzymują fabułę gry, mapę terenu gry oraz, 
gdy dotrą do określonych miejsc, opis poszczególnych stanowisk, opis zadań.
Celem gry było upowszechnianie historii miasta Jaworzna i pokazanie uczestnikom
za pomocą zabawy edukacyjnej związki miasta z odzyskaniem niepodległości 
Państwa Polskiego. 
Uczestnik zdobywa wiedzę historyczną.



Komunikacja, wiedza 
a sztuczna inteligencja

Postęp technologiczny w zakresie komunikacji, umożliwiający przyspieszony przez niego proces 

zdobywania wiedzy jest fundamentem sztucznej inteligencji.

Dzięki sztucznej inteligencji istnieje możliwość dokończenia tego, co dla samego człowieka jest 

rzeczą niemożliwą.

Sztuczna inteligencja (komputer) szybciej przetwarza informacje. Dzieje się to na zasadzie 

numerycznej (prostej) algorytmizacji. Dzięki tej umiejętności sztuczna inteligencja we współpracy 

z człowiekiem ukończyła m.in. niedokończoną 10. symfonię Ludwiga van Beethovena.   

Sztuczna inteligencja imituje 

umiejętność logicznego myśleniaBeethoven X The AI Project



Bardziej niż przeszłość interesuję mnie przyszłość. 
Co więcej wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, 
iż wiedza jest ograniczona.

Albert Einstein (1879-1955)
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