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Plan prezentacji

• Świat Wielkiego Brata

• Wolne Encyklopedie

• Dlaczego właśnie tak?

• Kulturowe, społeczne i edukacyjne 
znaczenie



Świat Wielkiego Brata

• Rządzimy materią, bo rządzimy 
umysłami. Rzeczywistość mieści się 
w mózgu

• Władza oznacza rozrywanie umysłów na 
strzępy i składanie ich ponownie według 
obranego przez siebie modelu



Świat Wielkiego Brata

Zmienność przeszłości to podstawowy dogmat angsocu.
Według partyjnej argumentacji, przeszłe wydarzenia nie
istniej ą obiektywnie , a tylko w formie zapisów i wspomnień.
Przeszło ść jest wi ęc tym, co do czego zapisy i pami ęć

ludzka s ą zgodne . Skoro w rękach Partii znajdują się i
wszelkie archiwa, i władza nad umysłami członków,
przeszłość wygląda tak, jak życzy sobie Partia. Chociaż jest
zmienna, twierdzi się, iż nigdy nie bywa zmieniana. Kiedy
bowiem przybiera kształt w danej chwili pożądany, nowa
wersja wydarze ń po prostu jest przeszło ścią; inna
przeszło ść nigdy nie mogła istnie ć.



Świat Wielkiego Brata

Czy nie rozumiesz, że cała przeszło ść, poczynając już od dnia
wczorajszego, jest systematycznie niszczona ? Jeśli cokolwiek z niej
przetrwało, to jedynie garść niemych przedmiotów, takich jak ten kawał
szkła. Już dziś nie wiemy właściwie nic o Rewolucji i czasach ją
poprzedzających. Każdy dokument zniszczono lub sfałszowano, ka żdą
ksi ążkę napisano od nowa, ka żdy obraz przemalowano, zmieniono
nazwy wszystkich pomników, ulic, budynków, przerobiono da ty . Proces
ten trwa co dzień i w każdej minucie. Zatrzymano histori ę. Istnieje tylko
nieograniczona tera źniejszo ść, w której Partia zawsze ma racj ę. Wiem,
że fałszuje się przeszłość, ale nie potrafiłbym tego udowodnić, nawet
w wypadku fałszerstw, których sam dokonałem. Nie zostają żadne ślady.
Jedynym świadectwem jest moja pami ęć, ale czy oprócz mnie kto ś

jeszcze pami ęta prawd ę?



Wolne encyklopedia



Klasyczna
Encyklopedia

Papier => digital

Eksperci - jednostki

Licencje klasyczne

Statyczna

Sława/zysk – czasami idea Kultura konwergencji / Wikinomia

Licencje wolne

Digital (WEB 2.0)

Amatorzy - społeczność

Dynamiczna

Wolna
Encyklopedia



Warunki wystarcząjące istnienia Wolnej 
Encyklopedii

• WEB 2.0 (często mechanizm WIKI)
• Wolne Licencje (często Creative 

Commons lub GNU FDL)
• Encyklopedianie



Warunki wystarcząjące istnienia Wolnej 
Encyklopedii

• WEB 2.0 (często mechanizm WIKI)
• Wolne Licencje (często Creative 

Commons lub GNU FDL)
• Encyklopedianie

Warunki konieczne istnienia Wolnej Encyklopedii

• Filary prawne i społeczne instrumenty kontroli 
i egzekucji

• Mitologia i mitomania

• PCM





- Narracyjna koncepcja prawdy
- Koherencyjna koncepcja prawdy
- Informacja jako przekaz
- HiperPrawda



Istnieją miliony oblicz prawdy, ale prawda jest tylko jedna - Hermann Hesse

Metanarracja => Narracje

• Wojny Edycyjne – wojny idei

• 1+1 = 3 – Kultura Konwergencji

• Piękna: Smoleńsk 2010

• Bestia: Ken Lay



8:56

• 9:09 – artykuł na Wikipedii (1 źródło)

• 9:13 – dwóch autorów (2 źródła)

• 9:57 – 25 autorów (6 źródeł)

• 11:57 – setki autorów (25 źródeł)

• 8:57 dnia następnego – około 1000 edycji (53 źródła)

• Obecnie – 2636 edycji, 574 autorów, średnio 1 edycja na 2h 
i 5 min, średnio tysiąc czytelników dziennie (113 źródeł)



5 lipca 2006 r.

• 14:01 – zmarł 3 lipca
• 14:02 – zmarł 5 lipca
• 14:03 – „przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana”
• 14:03 – „zginął w wyniku ataku serca”
• 14:05 – „popełnił samobójstwo”
• 14:06 – „zginął w wyniku ataku serca”
• 14:07 – „zginął w wyniku ataku serca lub samobójstwa”
• 14:08 - „przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana”
• 14:09 – „zginął w wyniku ataku serca”
• 14:09 – „brak oficjalnych doniesień dotyczących przyczyny 

śmierci”
• 14:10 – „zginął w wyniku ataku serca”
• 14:11 – „poczucie winy z powodu zrujnowania życia wielu 

osobom doprowadziła go w końcu do samobójstwa”



Prawda = Googlizm

• Google test

• www.google.com jako wyznacznik rzeczywistości

• Nie ma na Google => hasło nieenc lub hoax

Koń, jaki jest, każdy widzi – Benedykt Chmielowski



Kiedy informacja przebiera się za reklamę, niczego nie możemy być pewni – Andrew Keen

• McDonald – zniknął link do tekstu Erica Schlossera 
„Kraina Fast Foodów”

• Wal-Mart – zniknęła linijka z informacją o bardzo 
niskich zarobkach pracowników

• CIA - Upiększyli bibliografię byłych prezydentów USA 
Reagana i Nixona. Zamienili słowo „inwazja” słowem 
„wyzwolenie” w haśle o wojnie w Iraku

• Amerykański Kongres – ok. 2000 wpisów

• BBC - Ok. 7 tys. wpisów w Wikipedii, m.in. Zmienili w 
artykule o konfliktach na Bliskim Wschodzie słowo 
„terroryści” na „bojownicy o wolność”

• Ambasada Rosyjska w Polsce – porównanie dobrobytu w 
Polsce i w Rosji



Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce - George Byron

• Henryk Batuta



• Henryk Batuta

• Sonny Doumbouy i Zagłębie Lublin

Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce - George Byron



Znaczenie kulturowe

Fenomen!

Ang – ok. 1,5 tys. nowych art. dziennie

PL – ok. 750 tys haseł, ang – prawie 3,5 
mln

6 najpopularniejsza strona w sieci

24 razy większa od Encyklopedia 
Britannica

250 wersji językowych



Znaczenie kulturowe

Hiperrzeczywistość

Wolna Kultura w akcji

Zmiana modelu wiedzy

Kult Amatora



Znaczenie społeczne

Wikipedianie, w tym:

NPOV

Henry Jenkins – Społeczeństwo oparte 
na wiedzy (Knowledge-based society)

Filary, choć ponad wszystkim Ignore All Rules

Struktura eSpołeczności (z GodKing Jimbo)

Filozofia, normy, wartości

Nowy model eWolontariatu



Znaczenie edukacyjne

Wiarygodność, która przewyższa

Cytowania na wszystkich poziomach

BBC

ONET

I wiele innych!

CNN



Znaczenie edukacyjne

Instrumentalne narzędzie dydaktyczne, 
m.in. w krajach rozwijających się, ale 
także w:

Wikipedia jako podstawowe narzędzie 
edukacyjne? – 9 mln unikatowych wejść 
w ciągu miesiąca w Polsce!!

USA

Polsce

Niemczech



I to już jest koniec…

bartosz.kosinski@gmail.com
Wikipedianin: jedi-kosa


