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BROKERSTWO INFORMACYJNE W POLSCE –  

– PRZEGLĄD PUBLIKACJI 

Ostatnią dekadę w polskiej literaturze fachowej z zakresu biblioteko-

znawstwa i informacji naukowej cechuje m.in. intensywny rozwój piśmie-

nictwa na temat infobrokeringu. Informacje o zawodzie wykorzystującym 

wiedzę i umiejętności absolwenta kierunku bibliologicznego, od lat 60. XX wie-

ku powszechnie znanym w krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, 

w Polsce pojawiły się w połowie lat 90.
2
 Od tego czasu zagadnienie brokeringu 

informacji stało się popularnym tematem, opisywanym nie tylko na łamach 

czasopism fachowych. Duże rozproszenie materiałów w różnorodnych źród-

łach, wykorzystywanych nierzadko w dydaktyce akademickiej, sprawiło, iż za-

istniała potrzeba scalenia dotąd opublikowanych tekstów w postaci bibliografii. 

W środowiskach związanych z opisywanym zawodem używa się zamiennie 

kilku określeń (brokering informacyjny, brokerstwo informacyjne, infobro-

kering), co wynika głównie z zastosowania różnych form tłumaczenia angiel-

skiego oryginału (information brokering). W źródłach pojawiają się też inne 

nazwy w odniesieniu do osoby wykonującej zawód, np. knowledge broker, data 

dealer, information professional, researcher. Definicje charakteryzują brokera 

informacji jako osobę pośredniczącą między klientem a źródłami wiedzy, której 

głównym zadaniem jest dostarczenie wiarygodnej informacji, zgodnej 

z oczekiwaniem klienta, pozyskanej w legalny sposób. 

Podczas szukania źródeł brano pod uwagę przede wszystkim teksty 

zamieszczane w publikacjach zbiorowych i czasopismach wydawanych 

                                                 
1
 Uniwersytet Łódzki. 

2
 Pierwsze teksty charakteryzujące zawód publikowane były w periodykach ogólno-

polskich i czasopismach bibliologicznych, większość opracowań pochodzi jednak 

z pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Zob. J .  Byrska , Przyszłość należy do łowców 

informacji. Nowe multimedialne zawody, „Gazeta Wyborcza”, dod. „Komputery 

i Biuro” 1996, nr 38, s. 14. 
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w wersji tradycyjnej (drukowanej), w następnej kolejności wykorzystane 

zostały pełnotekstowe zasoby źródeł elektronicznych, dostępne tylko 

w Internecie. Sprecyzowanie zakresu treści opublikowanych tekstów nie było 

łatwe, gdyż infobrokering jest pojęciem dość interdyscyplinarnym i łatwo wiąże 

się np. z zagadnieniami technologii wyszukiwania informacji. Idąc tropem 

mechanizmów sprawnego poruszania się w sieci internetowej (chociażby 

Ukryty Internet), lub też rodzajów wyszukiwanej informacji, istniała obawa 

zbyt szerokiego ujęcia tematu. Postanowiono więc skupić uwagę jedynie na 

materiałach, które wyraźnie nawiązują do obszaru wiedzy i umiejętności 

wykorzystywanych w infobrokeringu, a także do innych elementów tworzących 

istotę zawodu. Z tego też względu z obszaru zainteresowań wyłączone zostały 

zagadnienia związane z informacją gospodarczą, biznesową i szeroko 

rozumianym wywiadem gospodarczym. 

Lista prac opublikowanych w recenzowanych wydawnictwach i czasopis-

mach, biorąc pod uwagę atrakcyjność i poziom ogólnego zainteresowania 

opisywanym w nich zagadnieniem, wcale nie jest długa. Są to najczęściej 

artykuły wchodzące w skład numeru czasopisma, ale też opracowane jako ma-

teriały konferencyjne oraz współtworzące wydawnictwo zbiorowe. Co ciekawe, 

sądząc na podstawie zakresów tematycznych miejsc publikacji, chociażby czaso-

pism, oczywistym staje się fakt, iż infobrokering wykracza już poza pole zain-

teresowań specjalistów informacji naukowej. Kwestie poruszane w tych tekstach 

koncentrują się przede wszystkim na ogólnych rozważaniach dotyczących 

zawodu, jego historii i specyfiki, ale zdarzają się też takie, które omawiają 

konkretny aspekt infobrokeringu (np. formy kształcenia specjalistów informacji
3
). 

Ze względu na nierzadko efemeryczne funkcjonowanie tekstów publiko-

wanych w sieci internetowej, najważniejszymi dla przeglądu i analizy źródeł 

informacji o infobrokeringu, pozostawać będą artykuły zamieszczone 

wźródłach drukowanych. Nie znaczy to jednak, że informacje, które zostały 

opublikowane w wersji elektronicznej, są mniej aktualne i wiarygodne. W wielu 

przypadkach ogranicza je jedynie aspekt technologii i czasu, w których można 

je przeglądać i przetwarzać, zgodnie z własnymi potrzebami. Dlatego właśnie 

niektóre z pozycji podawanych w bibliografiach artykułów opublikowanych na 

początku XXI wieku, umieszczonych w ramach zasobów stron internetowych, 

dzisiaj są już niewidoczne i niemożliwe do odtworzenia.  

W elektronicznych wersjach czasopism, ale też w przestrzeni internetowej, 

pozostaje wiele tekstów, które, sądząc po częstotliwości cytowań w artykułach 

innych autorów zajmujących się tematyką informacji naukowej, uważane są za 

                                                 
3
 Zob. M. H.  Kamińska , Kształcenie infobrokerów w Polsce, „Biuletyn EBIB” 2008, 

nr 4(95); M. Kowalska , Kształcenie infobrokerów w Toruniu, „Folia Toruniensia” 

2011, t. 11, s. 125-134. 
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podstawowe z omawianego zakresu (m.in. teksty publikowane w wersji 

elektronicznej w „Biuletynie EBIB” udostępnianym jako organ popularnego 

serwisu dla bibliotekarzy – Elektronicznej BIBlioteki). 

Jako zawód wpływający na poszerzenie perspektyw absolwenta kierunku 

„Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” i zwiększenie możliwości na 

rynku pracy, cieszy się również zainteresowaniem wśród studentów. Znajduje to 

odzwierciedlenie m.in. w tematyce konferencji organizowanych przez koła 

naukowe polskich ośrodków INiB (w roku 2007 odbyły się dwie konferencje – 

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców 

„Informacja… nie tylko naukowa” w Katowicach, zorganizowana przez Sekcję 

Bibliograficzną Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Kato-

wicach, a także IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych 

„Od bibliotekarza do infobrokera – teoria i praktyka zawodu” w Krakowie, 

zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

Podobnie traktują ten temat instytucje organizujące odpłatne warsztaty, jak 

choćby Centrum Promocji Informatyki, które w latach 2006-2009 przepro-

wadziło 5 edycji seminariów z cyklu „Infobroker” (2006 – Infobroker – infor-

macje z Sieci. Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji, 2007 – 

Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji, 2007 – Efektywne 

wykorzystanie zasobów informacyjnych Sieci, 2008 – Informacja strategicznym 

zasobem – pozyskiwanie, analiza i wykorzystanie, 2009 – Informacyjne 

wsparcie procesów decyzyjnych i optymalizacja ryzyka w czasie kryzysu 

gospodarczego). Pokłosiem każdej z sesji były materiały konferencyjne, 

a ponadto sprawozdania uczestników publikowane w czasopismach trady-

cyjnych i elektronicznych
4
. 

Na początku XXI wieku temat brokeringu informacyjnego spotkał się 

z zainteresowaniem również ogólnokrajowych mediów, zwłaszcza gazet 

i tygodników społeczno-politycznych (w wersjach drukowanych i elektro-

nicznych). Opublikowane wówczas teksty miały na celu przede wszystkim 

prezentację ogólnych aspektów dopiero rozwijającego się w Polsce zawodu, 

                                                 
4
 M.in. Infobroker – informacje z Sieci. Narzędzia informatyczne w pracy brokera 

informacji. Seminarium z cyklu Infobroker. Warszawa 2006; Efektywne wykorzystanie 

zasobów informacyjnych sieci. III Seminarium z cyklu Infobroker. Warszawa 2007; 

Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji. II Seminarium z cyklu Infobroker. 

Warszawa 2007. Sprawozdania m.in. Z.  Zakrzewska , Sprawozdanie z II Seminarium 

z cyklu Infobroker „Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji”, „Biuletyn 

EBIB” 2007, nr 4. 
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niestety z obserwacji publikacji nowszych (chociażby z 2011 r.) wynika, że nie 

różnią się one właściwie stopniem ogólności. Omawiane są w nich m.in. zarys 

historyczny, istota profesji, rodzaje zleceń, niekiedy możliwości edukacji 

i przykładowe zarobki; podaje się niekiedy profile infobrokerskich firm polskich.  

Ponieważ broker informacji jako dynamicznie rozwijający się, według 

autorów, zawód, plasował się w czołówce najbardziej atrakcyjnych karier 

w przyszłości, temat ten pojawił się w serwisach internetowych, ukierun-

kowanych na informację o możliwościach edukacji zawodowej. Tam również 

opisywano bardzo ogólnie charakter profesji i umiejętności infobrokera
5
. 

Informacji na ten temat można także szukać na blogach w różnoraki sposób 

związanych z bibliotekarstwem, technologiami informacyjnymi, a nawet 

dziennikarstwem; mogą być one prowadzone zarówno przez osoby prywatne, 

jak i pozostawać w związku z instytucją. Treści umieszczane na blogach, wbrew 

jednej z najważniejszych zasad charakteryzujących ten sposób twórczości 

internetowej, nie są często na bieżąco aktualizowane
6
. 

Ciekawym uzupełnieniem wiadomości na temat infobrokeringu są 

prezentacje PPS, będące najczęściej skróconą wersją wykładu lub referatu 

wygłoszonego na konferencji lub innym spotkaniu naukowym. Autorzy, zwykle 

dobrze znani w środowisku bibliotekarskim, umieszczają prezentacje w jednym 

z popularnych serwisów, np. Slideshare.net. Tematy slajdów pokrywają się 

zazwyczaj z wielokrotnie poruszanymi zagadnieniami infobrokeringu
7
. 

Pozycje w niniejszej bibliografii zostały ułożone w porządku alfabetycznym. 

Lista składa się z dokumentów (wydawnictw zwartych i artykułów) 

opublikowanych zarówno w formie tradycyjnej drukowanej, jak i elektro-

nicznej. Poza głównym wykazem umieszczono inne formy przekazu informacji 

na temat infobrokeringu w Polsce (blogi, serwisy internetowe, prezentacje 

PowerPoint). Łącznie zanotowano 128 pozycji bibliograficznych. 

                                                 
5
 Zob. m.in. J .  Kowalski , Zawody przyszłości – dla kogo będzie praca za 10 lat, 

„Gazeta Wyborcza” z 11.09.2006 [online]. [dostęp 27.10.2012] Tryb dostępu: 

<http://wyborcza.pl/1,77072,3610602.html>. 
6

 Przykładem jest m.in. blog „Cyfrowy świat infobrokera” opracowywany przez 

dr. Adama Jachimczyka, a także serwis tworzony przez dr Sabinę Cisek – „Informacja 

biznesowa, naukowa i infobrokering”. Ponadto w sieci można trafić na raporty 

o brokerach informacji w Polsce zamieszczone np. na stronie „Blogu bez sensu”. 
7
 W wyżej wymienionym serwisie można odnaleźć prezentacje autorstwa m.in. Adama 

Jachimczyka, Sabiny Cisek, Marii H. Kamińskiej i Stanisława Skórki. 
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Analiza źródeł informacji bibliograficznej wykazała, że nadal brakuje 

polskojęzycznego wydawnictwa zwartego, w pełni poświęconego tematyce 

infobrokeringu. O potrzebie opracowania takiej publikacji kilkakrotnie 

wspominano na łamach czasopism, głosy te były podyktowane koniecznością 

poszukiwania rozproszonego informacji na temat brokerstwa. Opracowanie 

wspomnianego wydawnictwa pozwoliłoby na zebranie wiedzy, stanowiłoby też 

punkt wyjścia dla dalszych badań w tej dziedzinie. 

Większość tekstów i informacji znalezionych na potrzeby niniejszego 

artykułu koncentruje się na tych samych zagadnieniach. Wielokrotnie 

opisywane są: historia, specyfika zawodu, kwestie etyczne i inne tematy 

wprowadzające w ogólny zakres infobrokeringu. Często znajduje się też 

artykuły o narzędziach elektronicznych wspomagających proces wyszukiwania 

i przetwarzania informacji. 

Autorzy tekstów i specjaliści informacji naukowej nierzadko, z braku 

dostępnych polskojęzycznych opracowań, odsyłają osoby zainteresowane do 

serwisów i artykułów z reguły opublikowanych w języku angielskim. 

Być może jest to dobre miejsce na apel do środowisk związanych 

z informacją naukową i infobrokeringiem o podjęcie współpracy przy 

opracowaniu książki, odwzorowującej aktualny stan zawodu brokera informacji 

w Polsce – w teorii i praktyce. Pewnym jest, iż taka publikacja powinna 

w najbliższym czasie powstać, chociażby ze względu na poszerzającą się stale 

ofertę kształcenia brokerów informacji w Polsce i konieczność wspomagania 

oferty dydaktycznej odpowiednią literaturą. 
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INFORMATION BROKERAGE IN POLAND – REVIEW OF PUBLICATIONS 

The article describes texts on information brokering, profession related to the occupation of 

LIS specialists. This issue has occurred in Polish general and professional literature in the mid 

1990’s. Overview of the publications contains 128 works published in the Polish language, which 

consists of books, articles (both print and electronic), examples of thematic blogs and multimedia 

presentations. These sources relate only to issues of general information brokerage, excluding 

matters of business information and Competitive Intelligence. 

 


