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Zarys problematyki i cel pracy 

 

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest rozwiązanie dwóch głównych problemów 

badawczych, tj. zbadanie i opisanie koncepcji oraz obecnego stanu rozwoju humanistyki 

cyfrowej, a także wskazanie jej powiązań z nauką o informacji.  

Humanistyka cyfrowa nie ma jednej powszechnie przyjętej definicji. Przez 

naukowców postrzegana jest jako nowa dyscyplina naukowa, paradygmat lub sposób 

uprawiania badań humanistycznych. Wszystkie definicje łączy stwierdzenie, że humanistyka 

cyfrowa opiera się na wykorzystywaniu nowych technologii i narzędzi komputerowych 

do realizacji różnych etapów badań naukowych w naukach humanistycznych. Cyfryzacji 

podlegają takie działania jak przygotowywanie materiału badawczego, jego zbieranie 

i analizowanie, czy publikowanie i rozpowszechnianie wyników badań. Na potrzeby 

niniejszej rozprawy humanistykę cyfrową zdefiniowano jako domenę działań badawczych 

w dziedzinie humanistyki, w których technologie cyfrowe wykorzystywane są jako główny 

element warsztatu badawczego, a także jako domenę działań organizacyjnych zmierzających 

do upowszechnienia oraz rozwoju cyfryzacji badań humanistycznych. Kwestię definiowania 

humanistyki cyfrowej szczegółowo przedstawiono w rozdziale pierwszym. 

Powody zainteresowania informatologii humanistyką cyfrową zarysowują się bardzo 

wyraźnie. Procesy informacyjne stanowią bowiem elementy składowe procesu realizacji 

badań naukowych, w tym badań prowadzonych w dziedzinie humanistyki. Cyfryzacja badań 

naukowych z obszaru nauk humanistycznych wpływa zaś na kształt tych procesów, co z kolei 

wiąże się z jednym z kluczowych pytań badawczych nauki o informacji, dotyczącym 

wykorzystywania technologii komputerowej do optymalizacji procesów informacyjnych. 

Fakt zainteresowania informatologów humanistyką cyfrową potwierdza wzrastająca liczba 

publikacji podejmujących ten temat, indeksowanych w bazie bibliograficzno-abstraktowej 

Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) (Sosińska-Kalata, 2016). 

Świadczy również o tym obecność terminu digital humanities w dwóch ostatnich edycjach 

Encyclopedia of Library and Information Sciences, uznawanej za najpełniejsze źródło wiedzy 

o informatologii (Bates & Maack, 2010; McDonald & Levine-Clark, 2017). 

Zagadnienie humanistyki cyfrowej w środowisku międzynarodowym
1
 od co najmniej 

kilkunastu lat budzi rosnące zainteresowanie, także w Polsce temat ten od kilku lat jest 

                                                           
1
 Ze względów technicznych, analizy przedstawione w rozprawie ograniczono do materiałów dotyczących 

piśmiennictwa anglojęzycznego, jednak aktywność badaczy spoza świata anglojęzycznego obserwowana 

w pracach międzynarodowych organizacji naukowych i badawczych (np. stowarzyszenia Alliance of Digital 
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eksplorowany coraz bardziej intensywnie. W Lublinie w 2012 r. na Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej odbyła się pierwsza konferencja poświęcona humanistyce cyfrowej, 

a opublikowane materiały pokonferencyjne, można uznać za pierwszą polską publikację 

traktującą o tym zagadnieniu. Od tego czasu w polskiej literaturze naukowej pojawiają 

się różnego typu teksty naukowe (przede wszystkim artykuły z czasopism i tomów 

pokonferencyjnych) poświęcone humanistyce cyfrowej. Informacje na jej temat, można 

znaleźć także na blogach naukowców takich jak Radosław Bomba czy Anna Naher. 

Wspomniane publikacje odnoszą się przede wszystkim do teoretycznych rozważań o istocie 

cyfrowej humanistyki (często w oparciu o poglądy zagranicznych badaczy), 

oraz poszczególnych jej zagadnień opisywanych z perspektywy dyscypliny uprawianej 

przez autora publikacji. Pojawiło się również kilka artykułów podejmujących próbę definicji 

humanistyki cyfrowej. Brakuje natomiast prac opisujących kompleksowo jej istotę, obszary 

zainteresowań i kierunki rozwoju (także instytucjonalnego), zarówno w Polsce, jak i na 

świecie. W tym zakresie badania przedstawione w rozprawie, można uznać za pionierskie. 

Szczegółowy przegląd literatury naukowej dotyczącej humanistyki cyfrowej omówiono 

w rozdziale pierwszym. 

Już pobieżny wgląd w charakterystykę humanistyki cyfrowej pozwala dostrzec 

wyraźne związki między tą domeną wiedzy a nauką o informacji. Z jednej strony badacze 

humanistyki cyfrowej – w bardziej lub mniej uświadomiony sposób – czerpiąc dokonań 

i rozwiązań proponowanych przez naukę o informacji, z drugiej zaś ich badania wpływają 

i przeobrażają elementy rzeczywistości, które badają informatolodzy. W niniejszej pracy 

skupiono się na tym pierwszym typie zależności, a dokładniej na wspólnych obszarach 

zainteresowań humanistyki cyfrowej oraz nauki o informacji. Przebadano je w ujęciu 

praktycznym, analizując instytucjonalną organizację badań humanistyki cyfrowej 

i identyfikując wśród nich te struktury organizacyjne, które specjalizują się w prowadzeniu 

praktycznej działalności informacyjnej lub badań z zakresu nauki o informacji. Szukano tych 

obszarów zainteresowań, które mogłyby stanowić pole współpracy między badaczami 

uprawiającymi humanistykę cyfrową (nazywanymi dalej humanistami cyfrowymi) 

a specjalistami informacji. Są to te obszary zainteresowań, które dają specjalistom informacji 

możliwość bezpośredniego włączenia się w procesy cyfryzacji humanistyki. Omówieniu 

tej części badań poświęcone są rozdziały drugi i trzeci. 

                                                                                                                                                                                     
Humanities Organizations, czy sieci naukowe DARIAH i CLARIN) wskazują na duże zainteresowanie 

humanistyką cyfrową na całym świecie. 
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Specjaliści informacji, w szczególności bibliotekarze, od dawna wspomagają 

humanistów w ich pracy badawczej, pełniąc rolę pośredników między badaczami a zasobami 

informacji. Cyfryzacja badań humanistycznych nasuwa zasadne pytanie o wpływ tego 

procesu na pracę specjalistów informacji i kształt współpracy z humanistami. To ważne 

pytania, dotyczą bowiem kierunku rozwoju i przyszłości tej profesji. 

W anglojęzycznej literaturze naukowej temat wspólnych obszarów zainteresowań 

humanistów cyfrowych i specjalistów informacji podejmowano często, jednak najczęściej 

w kontekście zaangażowania bibliotek akademickich czy też naukowych w rozwój 

humanistyki. Pominięto w ten sposób rolę i wkład specjalistów informacji pracujących 

w innych instytucjach, takich jak ośrodki informacji czy jednostki uczelniane prowadzące 

badania w zakresie nauki o informacji. W polskojęzycznej literaturze naukowej temat 

ten podejmowano znacznie rzadziej i niemal wcale w zaproponowanym ujęciu. Dokładny 

opis literatury naukowej poświęconej temu zagadnieniu przedstawiono w rozdziale czwartym. 

Rozwiązanie zidentyfikowanego problemu badawczego przyniesie zatem dogłębne 

poznanie nowej domeny działalności naukowej jaką jest humanistyka cyfrowa, jak również 

pozwoli wskazać oraz scharakteryzować rolę, jaką specjaliści informacji mają do odegrania 

w jej rozwoju. Może dać także impuls do przeprowadzenia konkretnych zmian i rozwiązań 

sprzyjających nawiązaniu współpracy z humanistami cyfrowymi w środowisku specjalistów 

informacji i w ich miejscach pracy. W dobie szukania nowych ścieżek rozwoju dla bibliotek 

naukowych humanistyka cyfrowa jest wartym rozważenia obszarem, którym te placówki 

mogłyby się zainteresować. 

Wnioski płynące z przeprowadzonych badań nad humanistyką cyfrową i jej 

związkami z nauką o informacji osadzonymi w konkretnym kontekście wydają 

się szczególnie istotne dla społeczności polskich specjalistów informacji. Humanistyka 

cyfrowa rozwija się bowiem w Polsce od stosunkowo niedawna, co stanowi dobry moment 

na włączenie się specjalistów informacji w jej rozwój. 

Poza wskazaniem obszarów współpracy między humanistami cyfrowymi 

a specjalistami informacji, w rozprawie zaproponowano też koncepcję akademickiego 

kształcenia specjalistów informacji w zakresie humanistyki cyfrowej. Temat ten dotychczas 

nie znalazł większego zainteresowania wśród badaczy, choć jest bardzo istotny 

dla kształtowania profesji specjalistów informacji. W rozdziale piątym przedstawiono 

szczegółowy przegląd literatury naukowej podejmującej to zagadnienie. W polskich 

jednostkach akademickich prowadzących studia informatologiczne, stan edukacji w zakresie 

humanistyki cyfrowej trudno uznać za zadowalający. W rozdziale piątym umieszczono też 
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opis stanu edukacji specjalistów informacji w zakresie humanistyki cyfrowej na poziomie 

akademickim oraz koncepcję kształcenia specjalistów informacji w zakresie humanistyki 

cyfrowej. Może stanowić ona punkt wyjścia i inspirację do przygotowania szczegółowych 

programów studiów w tym zakresie.  

 

Opis metodologii 

 

Koncepcję analizy domen wiedzy, opracowaną przez Birgera Hjørlanda i Hanne 

Albrechtsen, uznano za koncepcję badań najlepiej pozwalającą na rozwiązanie podjętego 

w niniejszej rozprawie problemu badawczego. Hjørland i Albrechtsen definiowali analizę 

domen wiedzy jako paradygmat nauki o informacji, wskazując domeny wiedzy jako 

perspektywę badania informacji. Przez domenę wiedzy rozumieją konkretną społeczność 

prowadzącą wymianę myśli na dany temat, posiadającą konkretny sposób organizacji wiedzy, 

strukturę, wzorce współpracy, formy języka i komunikacji czy kryteria relewancji. Domeny 

wiedzy różnią się wskazanymi elementami, a tym samym różnią się sposobem 

funkcjonowania informacji w danej domenie. Birger Hjørland i Hanne Albrechtsen 

przekonują, że dogłębne poznanie poszczególnych domen wiedzy oraz prowadzonych w jej 

ramach działań badawczych lub praktycznych pozwala na projektowanie usług 

informacyjnych zaspokajających efektywnie potrzeby badawcze naukowców (Cisek, 2002; 

Hjørland & Albrechtsen, 1995, Hjørland, 2002). 

Humanistyka cyfrowa mieści się w definicji domeny wiedzy sformulowanej 

przez Birgera Hjørlanda i Hanne Albrechtsen. Ponadto celem poznania humanistyki cyfrowej 

w niniejszej rozprawie jest identyfikacja wspólnych obszarów zainteresowań i współpracy 

humanistów cyfrowych ze specjalistami informacji. Świadczenie usług nie tylko 

informacyjnych może być elementem tej współpracy. Wybrana metoda odpowiada zatem 

celom badawczym niniejszej pracy. 

Birger Hjørland wyodrębnił jedenaście aspektów czy kierunków analizy domen 

wiedzy wykorzystywanej w informatologii. Znalazły się wśród nich:  

1. analiza przewodników po źródłach naukowych (ang. literature guides, guides 

to information sources, subject gateways), 

2. analiza klasyfikacji i tezaurusów dziedzinowych, 

3. analiza sposobów indeksowania i wyszukiwania dokumentów, 

4. empiryczne badania użytkowników, 

5. badania bibliometryczne, 



6 
 

6. badania historyczne, 

7. badania gatunków tekstów, 

8. badania epistemologiczne, 

9. badania terminologii, języka i dyskursu, 

10. badania organizacji danej domeny pod kątem instytucjonalnym, 

11. badania kognitywistyczne (Hjorland, 2002). 

Jak zauważa Birger Hjørland, zaproponowana lista aspektów analizy domen wiedzy 

nie jest kompletna ani wyczerpująca, co oznacza, że możne obejmować również inne aspekty 

i kierunki analizy. Wybór aspektów przeprowadzanej analizy zależy od specyfiki badanej 

domeny. 

Na potrzeby niniejszej pracy wybrano cztery aspekty analizy domen wiedzy, 

które pozwoliły na wnikliwe poznanie humanistyki cyfrowej, zgodne z celem niniejszej 

rozprawy. 

Pierwszy z nich dotyczył poznania dyskursu humanistyki cyfrowej. Badania 

nad dyskursem pozwoliły na uchwycenie różnych sposobów definiowania oraz cech 

charakterystycznych humanistyki cyfrowej. Do jego zbadania wykorzystano metodę 

jakościowej analizy dyskursu, a materiał badawczy stanowiła wybrana literatura naukowa 

polska oraz amerykańska, jak również blogi naukowe polskich i amerykańskich badaczy
2
. 

Analiza sposobów organizacji humanistyki cyfrowej stanowiła drugi aspekt badań 

tej domeny. Umożliwiła ona poznanie miejsca, jakie specjaliści informacji zajmują 

lub mogliby zajmować w procesie cyfryzacji badań humanistycznych. Do poznania 

organizacji humanistyki cyfrowej wykorzystano dwie metody. Pierwszą z nich były badania 

źródeł wtórnych (tzw. desk reaserch), którą przeprowadzono w ujęciu jakościowym. 

Do analizowanych źródeł zaliczono wybrane polsko- i anglojęzycznego piśmiennictwo 

naukowe oraz wybrane polsko- i anglojęzyczne strony internetowe. Do poznania organizacji 

humanistyki cyfrowej wykorzystano również metodę wielokrotnego zanurzeniowego studium 

przypadku dla wybranych krajów, tj. dla Polski, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Materiał 

badawczy do tej części badań stanowiły strony internetowe oraz szara literatura. 

Kolejnym aspektem badań nad humanistyką cyfrową była analiza projektów 

badawczych wpisujących się w nurt humanistyki cyfrowej. Uznano je bowiem za główny 

sposób cyfryzacji humanistyki, pozwalający poznać bliżej przedmiot działań humanistów 

cyfrowych. Abstrakty, wybrane na podstawie ksiąg abstraktów największej i najważniejszej 

                                                           
2
 Wszystkie wspomniane we wstępie metody i techniki badań, a także wykorzystany materiał badawczy opisano 

szczegółowo w odpowiednich rozdziałach. 
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międzynarodowej konferencji dotyczącej problematyki humanistyki cyfrowej – corocznej 

konferencji Digital Humanities organizowanej przez ADHO, przeanalizowano z perspektywy 

pól badawczych informatologii w ujęciu jakościowym. Pozwoliło to na wyodrębnienie 

obszarów współpracy między humanistami cyfrowymi a specjalistami informacji.  

Analiza wybranych programów studiów z obszaru humanistyki cyfrowej stanowiła 

ostatni aspekt badań wybranej domeny wiedzy. Dzięki badaniu uzyskano szerszy wgląd 

w obszary wiedzy i umiejętności, które nabywają humaniści cyfrowi podczas studiów. W ten 

sposób uzupełniono obraz humanistyki cyfrowej, potrzebny do stworzenia listy obszarów 

wiedzy i umiejętności, w które powinni być wyposażeni specjaliści informacji zaangażowani 

w badania z zakresu humanistyki cyfrowej. Wspomnianą listę wykorzystano przy tworzeniu 

koncepcji akademickiego kształcenia specjalistów informacji zajmujących się tą domeną. 

Materiał badawczy do tej części badań stanowiły programy studiów z obszaru humanistyki 

cyfrowej pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, prowadzone w Polsce, Irlandii 

oraz Wielkiej Brytanii.  

Podsumowując, badania nad humanistyką cyfrową i jej związkami z informatologią 

w określonym kontekście przeprowadzono z perspektywy analizy domen wiedzy, przede 

wszystkim w ujęciu jakościowym, wykorzystując różne szczegółowe metody i techniki 

badań. Rolę materiału badawczego pełniła przede wszystkim literatura naukowa, blogi 

naukowe, strony internetowe oraz szara literatura, zapisane w językach polskim i angielskim. 

 

Struktura pracy 

 

Niniejsza rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów. 

W rozdziale pierwszym omówiono definicje oraz cechy charakterystyczne 

humanistyki cyfrowej, które poznano na podstawie jakościowej analizy dyskursu humanistyki 

cyfrowej. Przedstawiono stan badań nad tym tematem, omówiono szczegółowo wybraną 

metodę, techniki oraz zebrany materiał badawczy, a także opisano i skomentowano uzyskane 

wyniki. 

W rozdziale drugim omówiono kwestię organizacji humanistyki cyfrowej 

na podstawie przeprowadzonych badań typu desk research. Na początku przedstawiono stan 

badań nad analizowanym zagadnieniem. Scharakteryzowano zastosowane metody i techniki 

badań, przedstawiono również zgromadzony materiał badawczy. W rozdziale omówiono 

zidentyfikowane typy jednostek organizacyjnych humanistyki cyfrowej, przedstawiono 
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również jej najważniejsze jednostki organizacyjne. Zaproponowano także kategoryzację 

zidentyfikowanych typów jednostek organizacyjnych humanistyki cyfrowej. 

Rozdział trzeci również poświęcono zagadnieniu organizacji humanistyki cyfrowej, 

jednak w węższym zakresie, pogłębiając natomiast identyfikację form organizacji 

humanistyki cyfrowej i ich cech specyficznych. Uwagę skupiono na wybranych typach 

jednostek organizacyjnych działających w trzech państwach, tj. w Polsce, Irlandii i Wielkiej 

Brytanii. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę wielokrotnego zanurzeniowego 

studium przypadku. W rozdziale szczegółowo scharakteryzowano wybraną metodę, 

zastosowane techniki oraz zgromadzony materiał badawczy. Omówiono i skomentowano 

uzyskane wyniki uzyskując uszczegółowiony obraz wybranych aspektów organizacji 

humanistyki cyfrowej w krajach poddanych analizie. 

W rozdziale czwartym na podstawie analizy wybranych projektów naukowych 

humanistyki cyfrowej przedstawiono procedurę i wyniki identyfikacji wspólnych obszarów 

zainteresowań, stanowiących pola współpracy humanistów cyfrowych i specjalistów 

informacji. Przedstawiono stan badań nad analizowanym tematem. Dokładnie omówiono 

wykorzystane w badaniu metody i techniki, a także opisano zgromadzony materiał badawczy. 

Scharakteryzowano zidentyfikowane obszary współpracy oraz zarysowano problematykę 

mieszczącą się w poszczególnych obszarach. 

Rozdział piąty poświęcono na przedstawienie autorskiej koncepcji akademickiego 

kształcenia specjalistów informacji w zakresie humanistyki cyfrowej. Omówiono stan badań 

nad akademicką edukacją specjalistów informacji w tym zakresie. Wskazano i opisano 

obszary wiedzy i umiejętności, w które powinni być wyposażeni specjaliści informacji 

uczestniczący w cyfryzacji badań humanistycznych. Omówiono wyniki badania programów 

studiów z zakresu humanistyki cyfrowej prowadzonych w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii, 

na podstawie którego zweryfikowana i uzupełniona została lista obszarów wiedzy 

i umiejętności, które powinny zostać objęte programem kształcenia specjalistów informacji 

w zakresie humanistyki cyfrowej. Na podstawie analizy programów prowadzonych w Polsce 

studiów informatologicznych omówiono obecny stan edukacji w zakresie humanistyki 

cyfrowej na tych studiach. Przedstawiono koncepcję specjalizacji „Humanistyka cyfrowa” 

zaproponowanej jako element studiów informatologicznych drugiego stopnia. 

W zakończeniu podsumowano uzyskane wyniki badań oraz przedstawiono wnioski 

końcowe. Całość pracy zamykają aneksy oraz bibliografia i netografia. 
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Wnioski 

 

Definicja humanistyki cyfrowej została poddana analizie na podstawie dyskursu 

prowadzonego przez środowisko badaczy tej domeny w piśmiennictwie amerykańskim 

i polskim. Stwierdzono, że w obu tych środowiskach humanistyka cyfrowa jest definiowana 

szeroko i niejednoznacznie, ponadto oba środowiska inaczej postrzegają istotę humanistyki 

cyfrowej. W amerykańskiej literaturze i blogosferze naukowej jest ona opisywana jako 

odrębna dyscyplina lub subdyscyplina humanistyki, zaś w polskiej jako nurt lub model 

uprawiania badań humanistycznych. Zarówno amerykańscy jak i polscy badacze zgadzają się 

co do najważniejszej cechy tego zjawiska, za którą uznali wykorzystywanie nowych 

technologii i narzędzi komputerowych do realizacji badań humanistycznych na różnych ich 

etapach. Pozostałe wskazywane cechy humanistyki cyfrowej, takie jak różnorodność, 

interdyscyplinarność, otwartość w dzieleniu się wiedzą i praca zespołowa pojawiały się 

rzadziej. Oprócz tego, cechy te były różnie akcentowane przez oba przebadane środowiska 

naukowe. 

Jak ustalono w przeprowadzonych badaniach, humanistyka cyfrowa ma bardzo 

zróżnicowane formy organizacyjne, do których należą różne jednostki uczelniane, takie jak 

centra humanistyki cyfrowej, biblioteki akademickie, centra technologiczne, wydziały 

humanistyczne i ich jednostki niższego szczebla oraz wydziały informatyczne i ich jednostki 

niższego szczebla. Poza tym, do form organizacyjnych humanistyki cyfrowej zaliczyć należy 

też jednostki instytutów badawczych, sformalizowane sieci naukowe, muzea, archiwa 

oraz inne typy bibliotek stacjonarnych, towarzystwa naukowe, a także instytucje finansujące 

naukę. Wśród zidentyfikowanych form organizacyjnych humanistyki cyfrowej znalazły 

się również czasopisma naukowe, konferencje naukowe oraz społeczności wirtualne. 

Granice pomiędzy poszczególnymi formami organizacji humanistyki cyfrowej 

są często rozmyte, gdyż poszczególne formy organizacji często realizują te same działania 

związane z cyfryzacją badań humanistycznych. Wiele z już istniejących form organizacji 

humanistyki – czy patrząc szerzej, całej nauki – znalazło zastosowanie w organizacji 

humanistyki cyfrowej. Za nową formę organizacji, która wyłoniła się dzięki cyfryzacji badań 

humanistyki, uznano centra humanistyki cyfrowej, nazywane także laboratoriami. Są to 

jednostki posiadające własną strukturę organizacyjną, które zajmują się prowadzeniem lub 

wspieraniem badań humanistycznych wykorzystujących nowe technologie, jak również 

nauczaniem w zakresie humanistyki cyfrowej. Z funkcjonalnego punktu widzenia centra 
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humanistyki cyfrowej mają zarówno wady jak i zalety, zaś ich jednoznaczna ocena jest trudna 

ze względu na ciągłe zmiany zachodzące w tworzonych strukturach humanistyki cyfrowej. 

Zidentyfikowane formy organizacyjne realizują różne zadania związane z cyfryzacją 

humanistyki cyfrowej. Czasem specjalizują się w konkretnym typie działalności, częściej 

jednak rozszerzają swoją działalność o różne typy zadań. 

Różnorodność form organizacji humanistyki cyfrowej zauważoną 

w przeprowadzonym badaniu literaturowym i netograficznym potwierdzono w wielokrotnym 

zanurzeniowym studium przypadku, przeprowadzonym dla Polski, Irlandii oraz Wielkiej 

Brytanii. Ponadto dostrzeżono pewne różnice dotyczące wybranych aspektów organizacji 

humanistyki cyfrowej w poszczególnych krajach. Dotyczy to form organizacyjnych 

związanych z realizacją zadań obejmujących przygotowanie materiału badawczego w postaci 

cyfrowej, przygotowanie narzędzi komputerowych do pracy z cyfrowym materiałem 

badawczym, analizę cyfrowego materiału badawczego za pomocą specjalistycznego 

oprogramowania lub aplikacji, a także prowadzenie edukacji w zakresie humanistyki 

cyfrowej. 

Cechą charakterystyczną dla podejścia do organizacji humanistyki cyfrowej 

obserwowanego w Polsce okazał się szeroki udział bibliotek akademickich 

w przygotowywaniu cyfrowego materiału badawczego, jak również sieciowy charakter 

podejmowanych działań w tym zakresie. W Irlandii z kolei szczególny nacisk kładzie 

się na formalną i kompleksową edukację w zakresie humanistyki cyfrowej, najczęściej 

za pośrednictwem oferowanych programów studiów na wszystkich poziomach. Organizacja 

wybranych aspektów humanistyki cyfrowej w Wielkiej Brytanii odznacza się przede 

wszystkim sieciowym charakterem. 

Jak już wcześniej wspomniano, cyfryzacji poddawane są różne etapy prowadzenia 

badań w naukach humanistycznych. Obecnie najwięcej prac związanych z cyfryzacją 

humanistyki widocznych jest w obszarze cyfryzacji materiału badawczego. Humaniści 

cyfrowi chętnie podejmują się tworzenia cyfrowych kolekcji dokumentów o różnych 

formatach, np. dokumentów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych. Często budują 

też bazy z danymi surowymi lub przygotowują cyfrowe edycje tekstów. Z jednej strony, 

cyfryzacja materiału badawczego stanowi podstawę do prowadzenia analiz komputerowych. 

Z drugiej zaś strony, obecnie istniejące technologie pozwalają na sprawne i efektywne 

przygotowywanie materiałów badawczych w postaci cyfrowej. 

Analiza komputerowa materiału badawczego i tworzenie narzędzi do tego 

przeznaczonych także budzi duże zainteresowanie humanistów cyfrowych, choć widoczne są 
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tu różnice między stopniem tego zainteresowania w różnych dyscyplinach humanistycznych. 

Największy wkład w rozwój humanistyki cyfrowej na tym polu zarysowuje się w obszarze 

filologii poszczególnych języków, a w szczególności językoznawstwa. Wykorzystanie 

narzędzi komputerowych do badania języka ma długą tradycję. Wydaje się, że analiza 

obrazów i dźwięków za pomocą technik komputerowych to obszar humanistyki cyfrowej, 

który wciąż czeka na większą eksplorację i rozwój. 

Publikowanie wyników badań w postaci cyfrowej, np. w czasopismach 

elektronicznych czy cyfrowych repozytoriach, ma miejsce już od pewnego czasu, co może 

tłumaczyć małe zainteresowanie humanistów cyfrowym tym obszarem cyfryzacji badań 

humanistycznych. Pewne novum stanowi jednak publikowanie prac naukowych w postaci 

multimedialnej, np. w formie stron internetowych, filmów czy animacji komputerowych.  

Obszary zainteresowań humanistów cyfrowych znajdują potwierdzenie w programach 

studiów akademickich oferowanych w tym obszarze w Polsce, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. 

Przyszli humaniści cyfrowi zdobywają wiedzę i umiejętności przede wszystkim w zakresie 

opracowywania materiału badawczego w postaci baz danych czy kolekcji cyfrowych, jego 

analizy za pomocą narzędzi komputerowych oraz publikowania wyników badań w postaci 

tekstów cyfrowych. 

Jak do tej pory największy stopień cyfryzacji badań humanistycznych zaobserwowano 

w dziedzinach nauk humanistycznych, takich jak filologie poszczególnych języków, 

archeologia oraz historia. W pozostałych dyscyplinach humanistycznych nurt związany 

z cyfryzacją badań nie jest jeszcze aż tak popularny. 

Wydaje się, że dalsze kierunki rozwoju humanistyki cyfrowej pozostaną związane 

z cyfryzacją materiału badawczego oraz jego analizą za pomocą narzędzi komputerowych. 

Wpływ na to może mieć duże zainteresowanie data science oraz jej szybki rozwój. Być może 

większy nacisk położony zostanie na tworzenie narzędzi komputerowych do analizy 

materiałów graficznych oraz dźwiękowych. Wydaje się, że nurt publikowania wyników prac 

badawczych w postaci multimedialnej będzie rozwijać się trochę wolniej niż nurt 

publikowania wyników badań w postaci tekstów cyfrowych. Wynika to z mocnego 

zakorzenienia w środowisku humanistów tego drugiego sposobu publikacji prac badawczych. 

Oprócz tego, obecny sposób oceny dorobku badawczego, oparty zazwyczaj na publikacjach 

tekstowych, nie sprzyja publikowaniu prac w postaci multimedialnej. 

Obraz humanistyki cyfrowej, stworzony w oparciu o koncepcję analizy domen 

wiedzy, jasno pokazuje, jak ważne miejsce w jej rozwoju zajmują specjaliści informacji, 

odpowiedzialni za mediację między humanistą a informacją zapisaną w postaci cyfrowej. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono sześć obszarów działań, w których 

specjaliści informacji już współpracują z humanistami cyfrowymi lub w których współpracę 

mogliby podjąć. Należą do nich zagadnienia związane z: kolekcjami cyfrowymi; systemami 

informacyjnymi; badaniami użytkowników informacji; architekturą informacji; organizacją 

informacji i wiedzy; edukacją informacyjną i medialną. 

Włączenie specjalistów informacji w prace nad cyfryzacją badań humanistycznych 

wiąże się z rozwiązaniem kilku kwestii problemowych, które dotyczą przede wszystkim 

zdobycia szerszych umiejętności informatycznych, jak również szerszej wiedzy dziedzinowej 

z wybranej dyscypliny humanistycznej. 

Kształcenie specjalistów informacji w zakresie humanistyki cyfrowej na poziomie 

akademickim w Polsce nie ma kompleksowego i sformalizowanego charakteru. Lukę tę może 

wypełnić zaproponowana w rozprawie koncepcja specjalizacji „Humanistyka cyfrowa” 

na studiach z zakresu nauki o informacji drugiego stopnia. Opracowana w ramach 

tej koncepcji sylwetka absolwenta zakłada, że powinien on być specjalistą informacji 

posiadającym szeroko rozwinięte kompetencje informacyjne i informatyczne potrzebne 

do pracy z danymi i informacją w obszarze humanistyki cyfrowej. Powinna to być osoba 

dysponująca dosyć szeroką wiedzą dziedzinową z wybranej dyscypliny humanistycznej. 

Absolwenci takiej specjalizacji powinni potrafić realizować projekty badawcze jako 

członkowie zespołu lub liderzy projektów. Założono, że tego rodzaju kompetencje zapewnią 

im możliwość podjęcia pracy w instytucjach prowadzących badania z zakresu humanistyki 

cyfrowej oraz dostarczających infrastrukturę potrzebną do ich realizacji, np. w centrach 

i laboratoriach badawczych, bibliotekach naukowych, muzeach czy archiwach. 
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