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Udzia³ dokumentów elektronicznych i drukowanych w
pracy studentów kierunków humanistycznych i œcis³ych

Coraz wiêksza czêœæ dokumentów wykorzystywanych przez studentów, takich jak ksi¹¿-
ki, artyku³y z czasopism oraz notatki z wyk³adów jest udostêpniana w postaci elektro-
nicznej. Wp³ywa na to z jednej strony proces migracji dorobku pracowników naukowych
do œrodowiska cyfrowego, a z drugiej coraz bardziej powszechne wykorzystanie przez
studentów skanerów i aparatów cyfrowych do ucyfrowienia dokumentów drukowanych.
W efekcie szybko roœnie udzia³ dokumentów elektronicznych, którymi dysponuj¹ studen-
ci kosztem drukowanych, obecnych dotychczas najczêœciej w postaci kserokopii. Przepro-
wadzone badania mia³y na celu okreœlenie udzia³u publikacji elektronicznych i druko-
wanych w pracy studentów kierunków humanistycznych i œcis³ych, z uwzglêdnieniem
Ÿróde³ ich pochodzenia oraz sposobów pozyskiwania.

Ratio of electronic to printed documents in the work of arts and science students.
Students acquire knowledge through information obtained from different sources. In the
course of studying they gather a countless number of journal articles, books, chapters and
lecture notes. More and more of this material is available in electronic form. On the one
hand this is caused by migration of researchers to the digital environment and on the
other hand by the use of scanners and digital cameras to digitizing printed materials. As
a result, the share of electronic documents available to students is rapidly growing at the
expense of printed publications. The aim of the research described in this paper is to de-
termine the share of electronic and printed publications in the work of arts and science
students, including the origin and methods of obtaining.

Wstêp

Studiowanie na uniwersytecie od dziesiêcioleci
wi¹za³o siê ze spêdzaniem wielu godzin w czytelni
biblioteki, gdzie w ciszy i skupieniu studenci zg³êbiali
wiedzê zgromadzon¹ w ksi¹¿kach i czasopismach.
Tylko czêœæ niezbêdnych ksi¹¿ek mo¿na by³o wypo¿y-
czyæ lub zakupiæ w ksiêgarni. Ten model studiowania
zacz¹³ siê stopniowo zmieniaæ wraz z pojawieniem siê
na polskich uczelniach na pocz¹tku lat 90. pierwszych
punktów œwiadcz¹cych us³ugi ksero. W ci¹gu kilku lat
liczba takich punktów wzros³a wielokrotnie i wkrótce
wpisa³y siê one na sta³e w uczelniany krajobraz. Nie
od razu studenci zaczêli masowo i na du¿¹ skalê ko-
rzystaæ z kserografów. Zmiany zachodzi³y adekwatnie
do wzrostu tempa naszego ¿ycia. Im mniej czasu stu-
denci mieli na studiowanie w zaciszu czytelni, tym
czêœciej odwiedzali punkty ksero. Alternatyw¹ dla

kserokopii mog³y byæ tylko dostêpne na rynku ksi¹¿ki,
ale na ich zakup, ze wzglêdu na cenê, niewielu stu-
dentów mog³o sobie pozwoliæ. Tymczasem ceny us³ug
ksero systematycznie spada³y – jeszcze 5 lat temu trze-
ba by³o zap³aciæ 20 gr. za stronê A4, a obecnie tylko
7 gr. Kopiowanie osi¹gnê³o w koñcu tak¹ skalê, ¿e w
gazetach zaczêto pisaæ o ksero-studentach i ksero-stu-
diach1. Wed³ug szacunkowych danych z 2010 roku,
rocznie w Polsce kserowanych jest 5 mln stron publi-
kacji naukowych, które stanowi¹ blisko 90 procent
wszystkich kserowanych materia³ów2.

1 Gor¹ca dyskusja rozgorza³a w 2009 roku na ³amach krakowskiego wyda-
nia Gazety Wyborczej po publikacji artyku³u A. Sebesty Wyk³adowca:
Ksero studia, ksero studenci. Dostêpny w Internecie: http://krakow.gaze-
ta.pl/krakow/1,35798,6385915,Wykladowca__Ksero_studia__kse-
ro_studenci.html
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Choæ skala na jak¹ powielane s¹ w naszym kraju
publikacje naukowe robi wra¿enie, to w kolejnych la-
tach mo¿na spodziewaæ siê ograniczenia tego zjawiska.
Powodem stopniowego odchodzenia od kserokopii jest
migracja dokumentów drukowanych do postaci elek-
tronicznej, z której studenci coraz chêtniej korzystaj¹.
Ksi¹¿ki, artyku³y z czasopism oraz notatki z wyk³adów
s¹ coraz czêœciej digitalizowane przez studentów i
udostêpniane w postaci elektronicznej. Równoczeœnie
zwiêksza siê liczba publikacji pracowników nauko-
wych dostêpnych w Internecie, najczêœciej umieszcza-
nych w repozytoriach lub na stronach WWW czaso-
pism. W efekcie roœnie udzia³ dokumentów elektro-
nicznych, którymi dysponuj¹ studenci, kosztem dru-
kowanych, obecnych dotychczas najczêœciej w postaci
kserokopii.

Badania, których wyniki przedstawiono w artyku-
le, mia³y na celu okreœlenie czêstoœci wykorzystania
ró¿nych typów dokumentów drukowanych i elektro-
nicznych w pracy studentów kierunków humanistycz-
nych i œcis³ych. Jako uzupe³nienie g³ównego celu sfor-
mu³owane zosta³y nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. W jaki sposób studenci odczytuj¹ dokumenty elek-

troniczne?
2. W jaki sposób studenci digitalizuj¹ dokumenty

drukowane?
3. W jaki sposób studenci wymieniaj¹ siê dokumen-

tami elektronicznymi?
4. Czy studenci obserwuj¹ wzrost liczby dokumen-

tów w postaci elektronicznej wykorzystywanych do
nauki?

5. Czy studenci kierunków œcis³ych wykorzystuj¹ do-
kumenty elektroniczne w wiêkszym stopniu ni¿
studenci kierunków humanistycznych?

Charakterystyka próby badawczej

Badaniem ankietowym objêto studentów trzech
kierunków: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
(BIB), filologii polskiej (POL) i matematyki (MAT).
Kwestionariusz ankiety wype³ni³o ³¹cznie 231 studen-
tów, z czego 4 ankiety zawiera³y niepe³ne informacje
i zosta³y odrzucone. Udzia³ studentów poszczególnych
kierunków by³ porównywalny. 36% stanowili studenci
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 33% filolo-
gii polskiej, a 31% matematyki.

Wybór tych trzech kierunków by³ nieprzypadkowy.
Za³o¿ono, ¿e studenci matematyki dysponuj¹ najwiêk-
szymi umiejêtnoœciami z zakresu technologii informa-
cyjnych, studenci polonistyki najmniejszymi, a stu-
denci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
mieszcz¹ siê pomiêdzy tymi grupami. Takie za³o¿enie
mia³o przek³adaæ siê na stopieñ wykorzystania doku-
mentów elektronicznych przez studentów poszczegól-
nych kierunków.

Badanie przeprowadzono wœród studentów III
roku studiów licencjackich (67%) i I roku studiów
magisterskich (33%). Celowo wybrani zostali studenci
wy¿szych roczników. To doœwiadczeni studenci, któ-
rzy mieli ju¿ okazjê poznaæ ró¿ne metody pozyskiwa-
nia dokumentów potrzebnych do nauki.

Wszystkie trzy kierunki studiów charakteryzuj¹ siê
wysokim stopniem feminizacji, co znalaz³o odbicie
w zebranym materiale. Na obu kierunkach humanis-
tycznych kobiety stanowi³y 86%, a na matematyce
82%.

Badanie ankietowe przeprowadzone zosta³o na po-
cz¹tku grudnia 2010 r. Jednostronicowy kwestiona-
riusz ankiety zawiera³ 9 pytañ, z czego dwa pierwsze,
dotycz¹ce p³ci i roku studiów, mia³y jedynie informa-
cyjny charakter. Nie by³y wykorzystywane jako atrybut
w dalszych analizach. Pozosta³e pytania odzwiercied-
la³y cele badania. Wype³nienie jednej ankiety zajmo-
wa³o nie wiêcej ni¿ kilka minut. Ograniczona do nie-
zbêdnego minimum obszernoœæ kwestionariusza za-
chêca³a do udzia³u w badaniu. Dodatkow¹ zachêt¹
by³, podany w nag³ówku, adres strony WWW, pod
którym mia³y pojawiæ siê wyniki ankiety dla wszyst-
kich zainteresowanych.

Analiza wyników badañ

Pierwsze pytanie badawcze mia³o na celu ustale-
nie, w jaki sposób studenci czytaj¹ dokumenty elek-
troniczne. Zgodnie z oczekiwaniami, dominowa³y
dwie odpowiedzi: „na ekranie monitora” – 89,4% i
„robi¹c wydruki” – 77,1%. Natomiast pewnym zasko-
czeniem by³ minimalny odsetek pozosta³ych sposo-
bów odczytu. Choæ czêsto s³yszymy w mediach o zale-
tach i rosn¹cej popularnoœci e-czytników i tabletów, to
wœród badanych studentów urz¹dzenia te s¹ w zasa-
dzie nieobecne. Z kolei w przypadku telefonów ko-
mórkowych, widaæ wyraŸnie, ¿e rozmiar wyœwietlaczy
wci¹¿ nie jest wystarczaj¹cy, by z ich pomoc¹ czytaæ
dokumenty elektroniczne. Wszystkie odpowiedzi stu-
dentów ukazuje wykres 1.
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2 Wydawcy szykuj¹ pozwy za kserowanie ksi¹¿ek. Dziennik Gazeta Praw-
na 2010-08-10. Dostêpny w Internecie: http://prawo.gazetaprawna.pl/ar-
tykuly/441940,wydawcy_szykuja_pozwy_za_kserowanie_ksiazek.html



W kolejnym pytaniu studenci udzielali odpowiedzi
na pytanie, w jaki sposób przenosz¹ dokumenty dru-
kowane do postaci elektronicznej. Blisko 75% wszyst-
kich badanych wskaza³o, ¿e korzysta w tym celu ze
skanera, prawie 60% wykorzystuje aparat fotograficz-
ny, a nieco ponad 35% przepisuje dokumenty lub ich
fragmenty w edytorze tekstu. Tylko 4,4% studentów
nie digitalizuje w ogóle. Tak wysoki udzia³ skanerów
mo¿na przypisaæ upowszechnieniu siê w ostatnich la-
tach urz¹dzeñ wielofunkcyjnych (drukarka zintegro-
wana ze skanerem), które z uwagi na nisk¹ cenê za-
goœci³y zarówno w mieszkaniach prywatnych, jak
i czytelniach bibliotek. Popularnoœæ skanerów wœród
studentów mo¿e wkrótce wzrosn¹æ jeszcze bardziej za
spraw¹ pojawiaj¹cych siê na uczelniach skanboxów3.
Oprócz skanerów studenci chêtnie wykorzystuj¹ do
ucyfrowiania dokumentów drukowanych aparaty foto-
graficzne. S¹ to najczêœciej aparaty kompaktowe, rza-
dziej komórkowe z uwagi na du¿o gorsz¹ jakoœæ uzys-
kiwanych obrazów. Na wykresie 2. przedstawiony zos-
ta³ rozk³ad odpowiedzi dla poszczególnych kierunków
studiów. Ró¿nice w obrêbie wyró¿nionych sposobów
digitalizacji dokumentów drukowanych s¹ niewielkie.
Wyj¹tek stanowi digitalizacja z wykorzystaniem apa-
ratów fotograficznych, z której wyraŸnie rzadziej ko-
rzystaj¹ studenci matematyki. Blisko po³owa studen-
tów polonistyki (48,6%) i informacji naukowej i biblio-
tekoznawstwa (47%) wykorzystuje do digitalizacji za-
równo skaner jak i aparat fotograficzny. Takich stu-
dentów matematyki jest ju¿ tylko jedna trzecia
(32,4%). Zak³adaj¹c, ¿e studenci matematyki radz¹

sobie z obs³ug¹ urz¹dzeñ wykorzystywanych do digi-
talizacji nie gorzej ni¿ humaniœci, mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e maj¹ oni mniejsze potrzeby w zakresie
ucyfrowiania dokumentów wykorzystywanych do
nauki.

A¿ trzy czwarte wszystkich ankietowanych studen-
tów odpowiedzia³o twierdz¹co na nastêpne pytanie:
„Czy studenci obserwuj¹ znaczny wzrost liczby doku-
mentów elektronicznych wykorzystywanych obecnie
w pracy, w porównaniu z wczeœniejszymi latami stu-
diów?”. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jest to proces wy-
raŸnie dostrzegalny. Studenci poszczególnych kierun-
ków byli zgodni w ocenie – „tak” zaznaczy³o 79% polo-
nistów, 73% bibliotekoznawców i matematyków. Inte-
resuj¹cym pytaniem uzupe³niaj¹cym, które warto by-
³oby postawiæ w kolejnym badaniu, by³oby czy studen-
ci odczuwaj¹ jednoczeœnie zmniejszenie liczby doku-
mentów drukowanych, z których korzystaj¹.

Trzy kolejne pytania s¹ kluczowe z punktu widze-
nia g³ównego celu badania, jakim jest tytu³owy udzia³
dokumentów elektronicznych i drukowanych w pracy
studentów kierunków humanistycznych i œcis³ych.
Osobno dla notatek, ksi¹¿ek i artyku³ów z czasopism,
studenci mieli okreœliæ czêstoœæ korzystania dla ka¿dej
z trzech wymienionych postaci: elektronicznej, ksero-
kopii, w³asnorêcznie sporz¹dzonych notatek/orygina-
³u ksi¹¿ki. Wyniki dla poszczególnych pytañ zebrano
w tabelach nr 1, 2 i 3.

Jako pierwsze poddane zosta³y analizie notatki
z wyk³adów i æwiczeñ. Jest to sposób zdobywania wie-
dzy, bez którego trudno wyobraziæ sobie studiowanie
na uczelni wy¿szej. Jak widaæ z tabeli 1. w³asnorêczne
sporz¹dzanie notatek jest wci¹¿ powszechne wœród
studentów. Czêsto notuj¹ zarówno poloniœci – 89%,
matematycy – 85%, jak i bibliotekoznawcy – 71%. Ci
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ostatni trochê rzadziej siêgaj¹ po pióro czy d³ugopis od
swoich kole¿anek i kolegów z innych kierunków. Wi-
daæ to wyraŸnie w rubryce „Rzadko”, gdzie stanowi¹
oni a¿ jedn¹ czwart¹. Jednoczeœnie a¿ 4% ankietowa-
nych studentów informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa nie sporz¹dza notatek nigdy. Choæ to wci¹¿
niski odsetek, jest to niepokoj¹cy symptom.

Œrodkowa czêœæ tabeli 1 pokazuje, ¿e kserowanie
notatek potrafi byæ równie popularne jak ich samo-
dzielne sporz¹dzanie. Taka sytuacja wystêpuje na obu
kierunkach humanistycznych, z tym, ¿e w przypadku
bibliotekoznawców odsetek studentów kseruj¹cych
czêsto notatki (80%) jest wy¿szy od wykonuj¹cych je
czêsto samodzielne (71%). Wœród polonistów zami³o-
wanie do kserowania notatek jest jednak nieco mniej-
sze – 68% wobec 89% dla samodzielnego notowania.

Tabela 1. Wykorzystanie ró¿nych postaci notatek z wyk³adów/æwi-
czeñ

W³asnorêcznie sporz¹dzane notatki

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 89 71 85 81

Rzadko 10 25 14 17

Nigdy 1 4 1 2

Kserokopie notatek

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 68 80 34 61

Rzadko 29 19 61 36

Nigdy 3 1 5 3

Elektroniczna postaæ notatek

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 41 66 22 44

Rzadko 53 33 66 50

Nigdy 6 1 12 6

Skoro studenci kierunków humanistycznych rów-
nie czêsto sporz¹dzaj¹ notatki w³asnorêcznie, jak i je
kseruj¹, to wynika z tego, ¿e samodzielnie tworz¹ tylko
czêœæ notatek. Resztê zdobywaj¹ kseruj¹c zapiski ko-
le¿anek i kolegów. Na tym tle zupe³nie inaczej przed-
stawia siê sytuacja na kierunku œcis³ym – matematyce.
Tylko jedna trzecia studentów tego kierunku czêsto
kseruje notatki. Reszta siêga po kserokopie rzadko lub
wcale, co oznacza, ¿e w³asnorêczne sporz¹dzanie no-
tatek jest g³ównym sposobem ich pozyskiwania i w
niewielkim stopniu notatki uzupe³niane s¹ z innych
Ÿróde³.

Powy¿sze spostrze¿enia znajduj¹ dalsze potwier-
dzenie w trzeciej czêœci tabeli 1. przedstawiaj¹cej wy-
korzystanie notatek w postaci elektronicznej. Mog¹ to
byæ zarówno przepisane w edytorze, jak i zeskanowa-
ne lub sfotografowane treœci wyk³adów/æwiczeñ. Z tej
kolejnej alternatywy dla samodzielnie sporz¹dzanych
notatek znów najchêtniej korzystaj¹ studenci informa-
cji naukowej i bibliotekoznawstwa. A¿ dwie trzecie
z nich czêsto siêga po elektroniczne wersje notatek.
Wœród polonistów jest to ju¿ znacznie mniejszy odse-
tek – 41%. Matematycy, podobnie jak w przypadku
kserokopii, rzadko siêgaj¹ po wersje elektroniczne
notatek. 78% z nich czyni to rzadko lub wcale.

Przyczyna znacznie mniejszego wykorzystania
przez studentów matematyki notatek innych ni¿ w³as-
norêcznie wytworzonych, w porównaniu do studen-
tów kierunków humanistycznych, le¿y w specyfice
studiowania na tym kierunku. Dla studentów mate-
matyki notatki z wyk³adów s¹ g³ównym Ÿród³em wie-
dzy. To w³aœnie na wyk³adach omawiane s¹ dowody,
których nie mo¿na znaleŸæ w podrêcznikach. Spo-
rz¹dzane notatki musz¹ byæ czytelne i precyzyjne,
poniewa¿ ka¿dy znak decyduje o poprawnoœci zapisu.
Z tego powodu nawet jeœli wykonuje siê kserokopie, to
z regu³y s³u¿¹ one wy³¹cznie do przepisania, uzu-
pe³nienia lub sprawdzenia, a nie do korzystania. Ba-
rier¹ w sporz¹dzeniu notatek elektronicznych mo¿e
byæ brak znajomoœci specjalnego programu umo¿li-
wiaj¹cego pisanie wzorów matematycznych (LaTex,
MiKTex), poniewa¿ do ich edycji nie wystarczy popu-
larny Microsoft Word.

Nastêpnym, po notatkach, typem dokumentu pod-
danym analizie z punktu widzenia wykorzystania
przez studentów s¹ ksi¹¿ki. Tabela 2 prezentuje
w sposób analogiczny do Tabeli 1, dane uzyskane
z kwestionariuszy, dotycz¹ce procentowego udzia³u
w pracy studentów orygina³ów ksi¹¿ek, ich kserokopii
i postaci cyfrowej. Bior¹c pod uwagê liczbê lektur, z ja-
k¹ studenci polonistyki musz¹ siê zapoznawaæ, nie po-
winno dziwiæ, ¿e a¿ 70% z nich czêsto korzysta z orygi-
na³ów ksi¹¿ek, najczêœciej wypo¿yczanych z bibliote-
ki. Nie wystarcza to jednak na pokrycie zapotrzebowa-
nia na wydawnictwa zwarte, gdy¿ studenci tego kie-
runku czêsto siêgaj¹ równie¿ po kserokopie ksi¹¿ek
(64%), a tak¿e po wersje elektroniczne (37%). W naj-
mniejszym stopniu z ksi¹¿ek wypo¿yczonych lub
w³asnych korzystaj¹ studenci informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa – ponad po³owa (58%) siêga po
nie rzadko lub wcale. Zestawiaj¹c tê informacjê z od-
setkiem wydawnictw zwartych czêsto kserowanych
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(87%) i digitalizowanych (47%) przez studentów tego
kierunku, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e biblioteko-
znawcy maj¹ problem z dostêpem do ksi¹¿ek w orygi-
nalnej, drukowanej postaci. Wœród studentów mate-
matyki 55% badanych czêsto wykorzystuje ksi¹¿ki
z bibliotek lub w³asne, rzadziej natomiast kseruje,
a jeszcze rzadziej korzysta z elektronicznej postaci.
Wynika to znów ze specyfiki kierunku. Liczba ksi¹¿ek
wykorzystywanych przez studentów matematyki jest
du¿o mniejsza ni¿ u humanistów. Z kolei dostêpnoœæ
publikacji zwartych jest wiêksza, z uwagi na ich d³ugo-
wiecznoœæ. Przyk³adowo, podrêczniki z matematyki
czêsto s¹ w u¿yciu przez kilka dekad.

Tabela 2. Wykorzystanie ró¿nych postaci ksi¹¿ek zalecanych przez
prowadz¹cych wyk³ady/æwiczenia

Ksi¹¿ki wypo¿yczone lub w³asne

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 70 42 55 55

Rzadko 29 51 37 39

Nigdy 1 7 8 6

Kserokopie ksi¹¿ek

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 64 87 54 69

Rzadko 33 10 43 28

Nigdy 3 3 3 3

Elektroniczna postaæ ksi¹¿ek

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 37 47 29 38

Rzadko 60 48 51 53

Nigdy 3 5 20 9

W tabeli 3 przedstawiono wykorzystanie przez stu-
dentów kserokopii i elektronicznej postaci artyku³ów
z czasopism, zalecanych przez nauczycieli akademic-
kich. Tym razem nieobecny jest drukowany orygina³,
gdy¿ ten najczêœciej dostêpny jest w czytelni. Studenci
nie prenumeruj¹ czasopism naukowych w wersji tra-
dycyjnej. Maj¹ za to coraz czêœciej dostêp do wielu pe-
riodyków dziêki internetowym wydaniom. Wyniki
zebrane w tabeli 3 kolejny raz ukazuj¹ odmienn¹ spe-
cyfikê studiowania na kierunkach humanistycznych i
œcis³ych. Jak widaæ, dla polonistów i bibliotekoznaw-
ców artyku³y z czasopism s¹ wa¿nym Ÿród³em wiedzy.
Po ich kserokopie siêga czêsto 82% studentów polo-
nistyki i 93% studentów informacji naukowej i biblio-

tekoznawstwa. Natomiast wœród studentów matema-
tyki publikacje z periodyków s¹ czêsto wykorzystywa-
ne jedynie przez 31% badanych. Z cyfrowej postaci ar-
tyku³ów studenci wszystkich kierunków korzystaj¹
znacznie rzadziej ni¿ z kserokopii. Jednak dla co trze-
ciego humanisty i co czwartego matematyka jest to
czêsto wykorzystywane Ÿród³o uzupe³niaj¹ce lub zas-
têpuj¹ce kopie ksero.

Tabela 3. Wykorzystanie ró¿nych postaci artyku³ów z czasopism
zalecanych przez prowadz¹cych wyk³ady/æwiczenia

Kserokopie artyku³ów z czasopism

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 82 93 31 69

Rzadko 17 6 30 17

Nigdy 1 1 39 14

Elektroniczna postaæ artyku³ów z czasopism

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 31 38 24 32

Rzadko 60 57 39 52

Nigdy 9 5 37 16

Szukaj¹c odpowiedzi na kluczowe dla badania py-
tanie o udzia³ dokumentów elektronicznych i druko-
wanych w pracy studentów kierunków humanistycz-
nych i œcis³ych, mo¿na postawiæ pytanie, ilu studen-
tów korzysta czêsto przynajmniej z jednego, z dwóch
a nawet z trzech rodzajów dokumentów danego typu.
Wykres 3 obrazuje sytuacjê dla dokumentów elektro-
nicznych. Ponad 80% bibliotekoznawców, 60% polo-
nistów i niespe³na 50% matematyków czêsto wyko-
rzystuje co najmniej jeden z rodzajów dokumentów
elektronicznych. Po oba typy dokumentów siêga czês-
to po³owa bibliotekoznawców, jedna trzecia polonis-
tów i jedna czwarta matematyków. Na tej podstawie
mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e udzia³ dokumentów
elektronicznych w pracy studentów jest znaczny. Stu-
denci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa wy-
ró¿niaj¹ siê na tle studentów pozosta³ych kierunków.
W najwiêkszym stopniu korzystaj¹ z elektronicznych
wersji notatek, ksi¹¿ek i artyku³ów.

Jak du¿y jest wci¹¿ udzia³ dokumentów drukowa-
nych w pracy studentów najproœciej mo¿na oceniæ na
podstawie wykorzystania kserokopii. Wykres 4, utwo-
rzony w analogiczny sposób do wykresu 3, pokazuje
ilu studentów czêsto korzysta z kserokopii przynaj-
mniej jednego, dwóch, trzech typów dokumentów.
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Wyniki pokrywaj¹ siê z wczeœniejszymi obserwacjami.
Humaniœci kseruj¹ na potêgê, matematycy zdecydo-
wanie mniej. Studenci informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa kseruj¹ czêsto wszystkie typy dokumen-
tów, st¹d odnotowali, jako jedyni, wysoki wynik w tej
kategorii (71,1%).

Ostatnie pytanie kwestionariusza dotyczy³o sposo-
bów, w jaki studenci wymieniaj¹ siê dokumentami
elektronicznymi. Prawie wszyscy studenci wykorzys-
tuj¹ do tego celu email roku lub grupy. Wœród popu-
larnych metod nie mog³o zabrakn¹æ te¿ indywidualnej
wymiany przy u¿yciu poczty elektronicznej. W tej ka-
tegorii nieco gorzej wypadaj¹ bibliotekoznawcy, którzy
z kolei czêœciej od studentów pozosta³ych kierunków
korzystaj¹ z forum internetowego. Tworzenie odrêbnej
strony WWW, s³u¿¹cej do wymiany dokumentów, na
¿adnym kierunku nie cieszy siê wiêkszym zaintereso-

waniem. Lepiej sprawdzaj¹ siê serwisy wymiany pli-
ków, za pomoc¹ których mo¿na udostêpniaæ du¿e do-
kumenty, np. w postaci obrazów graficznych. Tylko je-
den student na 231 zaznaczy³, ¿e nie wymienia siê do-
kumentami elektronicznymi. Oprócz wymienionych
metod, studenci mogli wpisaæ te, które nie zosta³y uw-
zglêdnione w kwestionariuszu, a z których korzystaj¹.
By³y to: po¿yczanie pendrive’a, komunikatory (np.
Gadu Gadu), portale spo³ecznoœciowe (np. Nasza-Kla-
sa, FaceBook), NoPaste.pl (serwis wyspecjalizowany).

Ró¿norodnoœæ stosowanych przez studentów me-
tod wymiany dokumentami elektronicznymi œwiadczy
o umiejêtnym wykorzystywaniu mo¿liwoœci, jakie w
tym zakresie oferuje Internet. Rosn¹ce iloœci materia-
³ów dydaktycznych w postaci elektronicznej bêd¹ za-
chêt¹ do rozwijania aktualnie wykorzystywanych me-
tod wymiany, a tak¿e do szukania nowych. Przyk³a-
dem mo¿e tu byæ dodana do portalu studentów prawa
– student.lex.pl mo¿liwoœæ zamieszczania notatek z
wyk³adów wraz z dedykowan¹ wyszukiwark¹.

Podsumowanie badañ

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e udzia³ dokumentów elektronicznych
w pracy studentów kierunków humanistycznych i
œcis³ych jest wci¹¿ jeszcze mniejszy ni¿ dokumentów
drukowanych. Niemniej jednak, porównuj¹c czêstoœæ
wykorzystania dokumentów elektronicznych i druko-
wanych ró¿nych typów widaæ, ¿e nie jest to wielka ró¿-
nica. Bior¹c dodatkowo pod uwagê, ¿e 75% studentów
obserwuje znaczny przyrost liczby dokumentów elek-
tronicznych, które wykorzystuj¹ do nauki, mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e powoli, lecz nieuchronnie, zbli¿a siê
koniec dominacji dokumentów drukowanych wyko-
rzystywanych w trakcie studiowania. To jak d³ugo
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bêdzie trzeba czekaæ na przechylenie szali na korzyœæ
dokumentów elektronicznych zale¿y od wielu czynni-
ków, wœród których du¿e znaczenie bêdzie odgrywaæ
profil studiów. W œwietle przeprowadzonych badañ,
studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
szybciej zaczn¹ korzystaæ w wiêkszej czêœci z publika-
cji elektronicznych ni¿ studenci matematyki.

Z ka¿dym rokiem przybywaæ bêdzie nowych mate-
ria³ów w postaci cyfrowej, które zasil¹ ju¿ dostêpne
zasoby. Ich rozprzestrzenianiu s³u¿yæ bêd¹ dobrze ju¿
rozwiniête metody wymiany dokumentów elektro-
nicznych miêdzy studentami. Upowszechnianie
urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych elektroniczny papier oraz
tabletów bêdzie dodatkowo przyspieszaæ proces odej-
œcia do druku.

Powszechnoœæ i ³atwoœæ stosowania technologii cyf-
rowych sprawia, ¿e o stopniu ich wykorzystania decy-
duje obecnie nie bieg³oœæ w pos³ugiwaniu siê ró¿nymi
urz¹dzeniami i programami, a potrzeba ich u¿ycia.
Widaæ to wyraŸnie na przyk³adzie studiów z matema-
tyki, gdzie rzadsze wykorzystanie ksi¹¿ek i artyku³ów,
przek³ada siê na mniejsze zapotrzebowanie na elektro-
niczne wersje tych dokumentów. Podobna sytuacja
wystêpowa³a w przypadku kserokopii. Z czasem miej-
sce kopii ksero zajm¹ dokumenty elektroniczne. Sto-
pieñ ich wykorzystania bêdzie porównywalny do po-
ziomu wykorzystania kserokopii i zale¿ny od specyfiki
danego kierunku studiów. Porównywanie cyfrowej
wersji dokumentu drukowanego do kserokopii bêdzie
adekwatne do czasu, gdy orygina³y zaczn¹ pojawiaæ
siê na du¿¹ skalê g³ównie w postaci cyfrowej. Na to
trzeba jeszcze trochê poczekaæ.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wykorzystanie dokumen-
tów elektronicznych przez studentów bêdzie rosn¹æ,
przy jednoczesnym spadku zainteresowania doku-
mentami drukowanymi. Ponowne przeprowadzenie
badania ankietowego za kilka lat pozwoli okreœliæ tem-
po tego procesu. Byæ mo¿e ju¿ wtedy, miejsce kseroko-
piarek zajm¹ skanboxy, a zamiast o ksero-studentach,
bêdzie siê pisaæ o skan-studentach.
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