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Wprowadzenie
W spo³eczeñstwie informacyjnym, w odró¿nieniu od poprzedzaj¹cych go spo³eczeñstw rolniczego i industrialnego, funkcje podstawowego produktu przypisuje siê informacji (Haber, 2002: 45). To w³anie ona staje siê najbardziej poszukiwanym towarem, a do
jej szybkiej dystrybucji w skali globalnej wykorzystuje siê sieæ komputerow¹.
Dziêki intensywnemu rozwojowi technologicznemu Internet jest powszechnie dostêpny i sta³ siê obok prasy, radia i telewizji, nowym medium komunikacji masowej. Co ciekawe, wyniki badañ wskazuj¹, ¿e osoby czêsto korzystaj¹ce z Internetu zmieniaj¹ sposób
zdobywania informacji, rezygnuj¹c czêciowo z mediów tradycyjnych na rzecz Sieci (Nie,
Erbing, 2000; II Badanie U¿ytkowników Sieci Internet, 2000). Oczywicie, powodem takiego zachowania mo¿e byæ wzglêdna nowoæ tego medium, a co za tym idzie zafascynowanie u¿ytkowników jego mo¿liwociami, charakterystyczne dla tzw. syndromu nowicjusza (Wallace, 2001: 245). Jak jednak zauwa¿a Tadeusiewicz (2002: 115), specyfika sieci
internetowej polega na ³¹czeniu atrybutów, które, jak wczeniej s¹dzono, wzajemnie siê
wykluczaj¹. Masowoæ komunikacji wymusza³a biernoæ odbioru, natomiast ewentualna
aktywnoæ jednostki by³a mo¿liwa tylko przy komunikowaniu indywidualnym. Internet ³¹czy wszystkie te cechy i dodatkowo umo¿liwia rzeczywicie globalny zasiêg przesy³u informacji i wszelkich danych. Nic wiêc dziwnego, ¿e postrzegany jest jako atrakcyjne medium pozyskiwania informacji.
Z badañ w³asnych przeprowadzonych wród studentów Politechniki Gdañskiej (Stankiewicz, w druku) wynika, ¿e obok poczty elektronicznej, s³u¿¹cej powszechnie (95%
wskazañ) do komunikowania siê z innymi internautami, badani studenci wykorzystuj¹ Internet g³ównie do poszukiwania informacji niezbêdnych do nauki (84% wskazañ) oraz informacji rozwijaj¹cych ich w³asne zainteresowania (72% wskazañ). Fakt ten wskazuje na
traktowanie sieci internetowej przez badanych studentów jako atrakcyjnego ród³a poszukiwanych informacji.
Jednak rozpatruj¹c wartoæ jakichkolwiek róde³ informacyjnych, nale¿y zwracaæ
uwagê nie tylko na iloæ, ale i na ich jakoæ.
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Oceniaj¹c ten aspekt Tadeusiewicz (2002: 121) mówi o smogu informacyjnym, czyli ogromnej liczbie rozrzuconych, rozdrobnionych i nie uporz¹dkowanych informacji
(mg³a) z dodatkiem treci k³amliwych lub szkodliwych (dym), wiadomie zamieszczanych
w sieci.
Niezwykle wa¿ne, w kontekcie omawianych zagadnieñ, staje siê pytanie o sposób
oceniania przez internautów tak zdobytej informacji. Czy istnieje ró¿nica w ocenie wartoci informacji w zale¿noci od tego, przez jakie medium jest ona przekazywana?

Wp³yw ród³a informacji na ocenê jej wiarygodnoci
Zdefiniowanie pojêcia wartoci informacji jest trudne, poniewa¿ opiera siê na subiektywnym odczuciu, zwi¹zanym z wiedz¹, zainteresowaniami czy choæby poczuciem potrzeby posiadania takiej informacji.
W badaniach dotycz¹cych komunikacji perswazyjnej (Kenrick, Neuberg, Cialdini,
2002: 242244), maj¹cej doprowadziæ do zmiany osobistych postaw i przekonañ, jakoæ
przekazu rozumiana jest jako taki dobór argumentów, który przy uwa¿nym i g³êbokim ich
przetwarzaniu doprowadzi do trwa³ej i odpornej na up³yw czasu zmiany opinii. Je¿eli jednak odbiorcy nie maj¹ motywacji lub mo¿liwoci (wiedzy, czasu) do dog³êbnej oceny argumentacji zawartej w przekazie, skoncentruj¹ siê na innych czynnikach samego przekazu. Na
przyk³ad na liczbie argumentów, atrakcyjnoci nadawcy czy ocenie jego wiarygodnoci.
Dowiedli tego w swoich badaniach Hovland i Weiss (1951). Ta sama informacja zosta³a inaczej oceniona w zale¿noci od tego, jaka osoba lub jakie czasopismo j¹ przekazywa³o. Je¿eli ród³o informacji by³o oceniane jako wiarygodne, opinia odbiorcy zmienia³a
siê bezporednio po odebraniu przekazu w kierunku zgodnym z argumentacj¹ nadawcy.
Jak definiowano samo pojêcie wiarygodny nadawca? Wiarygodny nadawca to ten
który zna siê na rzeczy i jest godny zaufania (Aronson 1997: 99), lub te¿ jest ekspertem
i charakteryzuje siê rzetelnoci¹, tzn. jest uczciwy i bezstronny (Kenrick i in. 2002:
249250).
Jednak przy rozpatrywaniu przekazu medialnego, nasuwa siê pytanie, kto lub co, jest
postrzeganym przez odbiorców ród³em informacji? Autor treci informacji czy medium,
przez które jest ona przekazana?
Przedstawiciel determinizmu technologicznego McLuhan (za: Griffin, 2003:
342345) twierdzi³, ¿e nowe media elektroniczne zmieni³y sposób, w jaki ludzie myl¹,
czuj¹ i dzia³aj¹. Zauwa¿y³ bowiem, ¿e kana³y komunikacji stanowi¹ podstawow¹ przyczynê kulturowych zmian spo³eczeñstwa, gdy¿ styl ¿ycia ludzi zale¿y od sposobu w jaki
przetwarzaj¹ informacje (druk, radio, telewizja). Jego stwierdzenie rodek jest przekazem wyra¿a³o przekonanie, ¿e samo medium zmienia ludzi bardziej ni¿ suma wszystkich
wyra¿onych w nim komunikatów.
Problem przekazu informacji przez media elektroniczne, w tym sieci komputerowe,
interesowa³ tak¿e innych badaczy. Reeves i Nass (2000) prowadzili badania dotycz¹ce reakcji spo³ecznych na technologie komunikacji. Zauwa¿yli, ¿e ludzie reaguj¹ na elektroniczne media komunikacyjne tak, jakby by³y one ¿ywymi i rozumnymi istotami. To kom-
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puter, a nie programista, by³ uwa¿any za ród³o informacji. To komputer by³ oceniany, podczas pracy na nim, jako ¿yczliwszy i wydajniejszy ni¿ cz³owiek, który go zaprogramowa³.
Dodatkowo komputer mia³ t¹ przewagê, ¿e informacja podawana przez niego, postrzegana by³a jako wa¿na. Jednym z koñcowych wniosków by³o stwierdzenie: Postrze¿enia wywieraj¹ znacznie wiêkszy wp³yw ni¿ rzeczywistoæ okrelona bardziej obiektywnie. Co
oznacza, ¿e to, co wydaje siê prawdziwe odbiorcy informacji pozyskiwanej przez media
elektroniczne, jest wa¿niejsze od tego, co rzeczywicie jest prawdziwe.
Rozszerzeniem powy¿szych wniosków mog¹ byæ wyniki badañ (Burgoon i in., 2000)
wskazuj¹ce, ¿e na podjêcie decyzji w sytuacji zadaniowej wiêkszy wp³yw mia³y informacje pochodz¹ce z komputera, zdobywane w procesie Human Computer Interaction (tzw.:
HCI), ni¿ informacje przekazywane przez ludzi w kontakcie bezporednim (face-to-face,
tzw. FTF).
Je¿eli wiêc, jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ, fakt otrzymywania informacji za pomoc¹ komputera zwiêksza postrzeganie jej wa¿noci i wiarygodnoci, powstaje pytanie:
W jaki sposób oceniane bêd¹ wiadomoci docieraj¹ce do odbiorcy z sieci internetowej,
a otrzymywane dotychczas przez prasê, radio i telewizjê?
Badania The Online News Association (2002) wskazuj¹ na podobieñstwo ocen wiarygodnoci informacji docieraj¹cych przez tradycyjne media oraz Internet. Dodatkowo, z jednoznacznie wyra¿on¹ opini¹: Internetowe strony informacyjne (on-line news sites) s¹ najbardziej wiarygodnym ród³em wiadomoci, zgodzi³o siê tylko 13% badanych, 44% nie
mia³o opinii na ten temat, a 43% wyrazi³o negatywn¹ opiniê. Czêciej z powy¿sz¹ opini¹
zgadzali siê ludzie m³odzi.
Nieco inne wyniki otrzymano w ankietowym badaniu ponad 500 doros³ych Amerykanów (Abdulla, Garrison, Salwen, Driscoll, Casey, 2002). Respondenci oceniali wiarygodnoæ prasy, telewizji i Internetu jako medium informacyjnego, na 12 skalach dyferencja³u semantycznego. Z tym, ¿e ka¿de medium oceniane by³o przez badanego tylko
w przypadku, gdy okrela³ siebie jako jego u¿ytkownika.
Stwierdzono znacz¹co wy¿sz¹ ocenê wiarygodnoci wiadomoci otrzymywanych za
pomoc¹ Internetu w porównaniu do ocen wiarygodnoci wiadomoci z prasy i telewizji.
Najbardziej pozytywne oceny wiadomoci internetowych dotyczy³y skal: godne zaufania i mo¿liwoæ dostêpu w dowolnym czasie. W wiadomociach telewizyjnych s¹ bezstronne i bie¿¹ce, w wiadomociach prasowych wywa¿one, rzetelne, bie¿¹ce.
Podsumowuj¹c powy¿sz¹ analizê, mo¿na stwierdziæ, ¿e na progu tworzenia siê spo³eczeñstwa informacyjnego, jego podstawowy produkt  informacja, dystrybuowany poprzez sieæ internetow¹, znajduje wielu aktywnych odbiorców. Odbiorcy ci s¹ sk³onni rezygnowaæ z dotychczasowych sposobów zdobywania informacji na rzecz poszukiwania jej
w Internecie. Jednak, o ile wyniki eksperymentów wskazuj¹ na przywi¹zywanie szczególnej wagi do informacji odbieranych przez cz³owieka z komputera w czasie pracy na nim
(HCI), to wyniki badañ (w wiêkszoci ankietowych), dotycz¹cych ró¿nic w ocenie informacji docieraj¹cych poprzez Internet lub tradycyjne media, nie s¹ jednoznaczne.
Przedstawione za³o¿enia sta³y siê inspiracj¹ do przeprowadzenia badañ.
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Cel badañ, hipotezy badawcze
Celem przeprowadzonych badañ, by³o zweryfikowanie nastêpuj¹cych hipotez:
1) Internet jest postrzegany jako wiarygodne ród³o informacji.
2) Istniej¹ ró¿nice w percepcji wiarygodnoci informacji w zale¿noci od tego, czy pochodz¹ one z Internetu czy z innych róde³.
Osoby badane
Przebadanych zosta³o 124 studentów studiów magisterskich Wydzia³u Zarz¹dzania
i Ekonomii Politechniki Gdañskiej, w tym 66 kobiet i 58 mê¿czyzn. rednia wieku badanych wynosi³a 23 lata. Nale¿y podkreliæ, ¿e wyniki1 otrzymane z analizy ankiety dotycz¹cej sposobu i czêstotliwoci korzystania z sieci internetowej, pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e badani studenci mog¹ zostaæ zaliczeni do osób intensywnie korzystaj¹cych z Internetu.
Procedura
Badanie sk³ada³o siê z czêci eksperymentalnej i ankietowej. Czêæ eksperymentalna
mia³a zbadaæ wp³yw ród³a (Internet, czasopismo lub nieznane ród³o) na sposób oceniania informacji. Aby wyeliminowaæ czynnik dodatkowo modyfikuj¹cy ocenê informacji ze
wzglêdu na otrzymywanie jej z komputera (proces HCI), zdecydowano siê przekazywaæ
informacje w formie drukowanej. W czêci eksperymentalnej badani, podzieleni na trzy
niezale¿ne grupy, otrzymywali do przeczytania jednostronicowy tekst o tematyce popularno-naukowej, dotycz¹cej zagadnieñ niezwi¹zanych z kierunkiem studiów. Czas na przeczytanie treci tekstu wynosi³ 2 minuty.
W zale¿noci od grupy, uczestników badania informowano, ¿e tekst pochodzi z jednej
ze stron www sieci internetowej lub te¿, ¿e pochodzi z pewnego czasopisma. Grupê kontroln¹ proszono tylko o przeczytanie tekstu bez informowania o ródle jego pochodzenia.
Wszystkich badanych informowano, ¿e po zakoñczeniu czytania odpowiedz¹ na kilka pytañ.
Po przeczytaniu tekstu, badani oceniali go za pomoc¹ 7-stopniowych skal dyferencja³u semantycznego (1  na pewno tak, 2  raczej tak, 3  chyba tak, 4  trudno powiedzieæ,
5  chyba nie, 6  raczej nie, 7  na pewno nie), stosuj¹c siê do nastêpuj¹cej instrukcji:
Wed³ug Ciebie przeczytany tekst jest:...
Oprócz skali wiarygodny, oceniano tak¿e skale utworzone dla wymiarów maj¹cych
wp³yw na ca³ociow¹ ocenê wartoci informacji. By³y to nastêpuj¹ce skale: bzdurny, ciekawy, godny cytowania, intryguj¹cy, jednostronny, kontrowersyjny, naiwny, naukowy,
niezgodny uwagi, nowatorski, nudny, obiektywny, pe³ny informacji, p³ytki, pobudzaj¹cy
do mylenia, podejrzany, prawdziwy, propagandowy, przystêpny, rzetelny, sprzeczny,
szczegó³owy, trudny, wiarygodny, wyczerpuj¹cy, zapadaj¹cy w pamiêæ, zmylony, zrozumia³y. Na koniec badani wype³niali ankietê dotycz¹c¹ sposobu i czêstotliwoci korzystania z sieci internetowej.
1

Pe³ne wyniki badañ dotycz¹cych sposobu i czêstotliwoci korzystania z Internetu przez badan¹
grupê zosta³y przedstawione i omówione w pracy Wykorzystanie informacyjnych zasobów Internetu do celów edukacyjnych, przez studentów WZiE PG, [w:] Edukacja menad¿erska a spo³eczne i prawne otoczenie biznesu, Wydawnictwo Politechniki Gdañskiej. W druku.
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Wyniki badañ
W celu weryfikacji pierwszej hipotezy obliczono rednie oceny tekstu, dokonane za
pomoc¹ dyferencja³u semantycznego. Ich hierarchiczne uporz¹dkowanie przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1
rednie wartoci ocen dokonanych na skalach dyferencja³u semantycznego w poszczególnych
grupach badawczych

(1  na pewno tak, 2  raczej tak, 3  chyba tak, 4  trudno powiedzieæ, 5  chyba nie, 6  raczej nie,
7  na pewno nie)

Bez wzglêdu na ród³o pochodzenia informacji, badani sk³onni byli oceniaæ przeczytany tekst jako pobudzaj¹cy do mylenia i zrozumia³y. Wyniki wskazuj¹ na przypisywanie tym cechom oceny na poziomie od raczej tak (2)  do chyba tak (3).
Równie¿, bez wzglêdu na ród³o pochodzenia informacji, badani nie zgadzali siê
z ocen¹ tekstu jako niegodnego uwagi, nudnego i p³ytkiego. Przypisuj¹c tym stwierdzeniom oceny od raczej nie (6)  do chyba nie (5).
Ocena cechy wiarygodnoæ kszta³towa³a siê, mniej wiêcej na poziomie odpowiedzi
trudno powiedzieæ. Z tym, ¿e w grupie Internetu, zawiera³a siê w przedziale od chyba tak  do trudno powiedzieæ, a w grupie kontrolnej od trudno powiedzieæ  do
chyba nie.
Przeprowadzono porównanie wyników obu grup testem t  Studenta.
Grupa Internetu: rednia = 3,73; odch. std.= 1,4; n = 45.
Grupa kontrolna: rednia = 4,36; odch. std.= 1,5; n = 41.
Ró¿nica ta jest istotna statystycznie (t = 1,92; df = 84; p < 0,05; test dwustronny).
Mimo ¿e ró¿nica w ocenie jest wzglêdnie ma³a, dotyczy jednak ocen skupionych po ró¿nych stronach skali. Co oznacza, ¿e ocena tekstu pochodz¹cego z Internetu, by³a umiarkowanie pozytywna, a tekstu pochodz¹cego z nieznanego ród³a, umiarkowanie negatywna.
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Weryfikacjê drugiej hipotezy dokonano w oparciu o analizê wariancji Anova, dla
wyników poszczególnych skal dyferencja³u semantycznego. Stwierdzono statystycznie
istotne ró¿nice w ocenach uzyskiwanych w poszczególnych grupach dla skal ciekawy,
godny cytowania oraz bzdurny, niegodny uwagi.
Tabela 2
rednie oceny i odchylenia standardowe skal ciekawy, godny cytowania, bzdurny,
niegodny uwagi w poszczególnych grupach

(1 na pewno tak, 2  raczej tak, 3  chyba tak, 4  trudno powiedzieæ, 5  chyba nie, 6  raczej nie,
7  na pewno nie)

Powy¿sze wyniki wskazuj¹ na pozytywniejsz¹ ocenê informacji pochodz¹cych z Internetu.
W skali ciekawy i godny cytowania wynik analizy wariancji uwarunkowany jest
istotn¹ ró¿nica rednich miêdzy grup¹ Internetu a grupami czasopisma i kontroln¹.
W tym wypadku oznacza to, ¿e informacja pochodz¹ca z Internetu jest oceniana w sposób
bardziej zdecydowany jako ciekawsza ni¿ informacja pochodz¹ca z niewiadomego ród³a
lub czasopisma.
Ponadto, wyniki w skali godny zaufania wskazuj¹ na umiarkowanie pozytywn¹ ocenê dla treci pochodz¹cych z Internetu, podczas gdy dla tej samej informacji pochodz¹cej
z niewiadomego ród³a lub czasopisma, ocena jest umiarkowanie negatywna.
Badani z wszystkich grup zaprzeczali stwierdzeniom oceniaj¹cym czytane przez nich
informacje jako bzdurne i niegodne uwagi. Istniej¹ jednak istotne statystycznie ró¿nice w intensywnoci tych ocen. Ocenie tekstu jako bzdurnego najbardziej sprzeciwia³y siê
osoby poinformowane o jego internetowym pochodzeniu, natomiast badani czytaj¹cy tekst
pochodz¹cy z czasopisma, byli sk³onni oceniaæ tê skalê na poziomie trudno powiedzieæ.
Równie¿ z ocen¹ tekstu jako niegodnego uwagi najbardziej nie zgadzali siê badani
z grupy czytaj¹cej tekst pochodz¹cy z Internetu i czasopisma. W przypadku Internetu jest
to jednoczenie najwy¿sza rednia ocen we wszystkich grupach, wskazuj¹ca na wyra¿anie
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sprzeciwu w stosunku do okrelenia dotycz¹cego przeczytanego tekstu. Istotnie s³abiej pod
tym wzglêdem kszta³tuj¹ siê wyniki tekstu z nieznanego ród³a.
Dodatkowo zbadano istnienie ró¿nic w ocenach dokonanych przez kobiety (K) i mê¿czyzn (M) z grupy internetowej. Stwierdzono istotn¹ statystycznie ró¿nicê w ocenie skali nowatorski.
r. K = 2,95, odch. stand. = 1,7, n = 24.
r. M =1,90; odch. stand. = 1,3, n = 21.
Ró¿nica ta jest istotna statystycznie (t = 2,4; df = 43; p < 0,05).
Co prawda, wszyscy badani z tej grupy oceniali tekst pozytywnie pod wzglêdem cechy
nowatorski, jednak stwierdzono, ¿e mê¿czyni oceniali go jako bardziej nowatorski ni¿ kobiety. Jest to jednoczenie najwy¿sza rednia ocena, wskazuj¹ca na najbardziej zdecydowane wyra¿anie zgody, jakiej dokonali badani na skalach dyferencja³u semantycznego.

Omówienie wyników
Przeprowadzone badania i otrzymane wyniki potwierdzaj¹ pierwsz¹ hipotezê i czêciowo potwierdzaj¹ drug¹.
W przeprowadzonym eksperymencie wystarczy³o powo³aæ siê na ród³o internetowe,
aby podwy¿szyæ ocenê wiarygodnoæ informacji z niego pochodz¹cej, w porównaniu do
informacji bez wskazanego ród³a pochodzenia. Byæ mo¿e w tym przypadku czynnikiem
podwy¿szaj¹cym wiarygodnoæ informacji nie jest sam Internet, tylko wskazanie jakiegokolwiek ród³a informacji. Nie mniej, mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdyby Internet by³ postrzegany jako ród³o jednoznacznie niewiarygodne, uniemo¿liwi³oby to w ogóle otrzymanie
pozytywnego wyniku w tej skali.
W przypadku weryfikacji drugiej hipotezy, istotne statystycznie ró¿nice zauwa¿ono
w czterech skalach. Ciekawy, godny cytowania, bzdurny, niegodny uwagi. W ka¿dej z nich
ocena informacji, o której badani s¹dzili, ¿e pochodzi ze strony www, by³a pozytywniejsza ni¿ pozosta³ych.
Interesuj¹cy jest fakt, ¿e stwierdzone ró¿nice dotyczy³y nie tylko porównania ocen informacji z Internetu i z niewiadomego ród³a, ale tak¿e, co ciekawsze, z Internetu i czasopisma. W tym przypadku informacja ze strony www, by³a postrzegana jako ciekawsza ni¿
z czasopisma. Poza tym wyniki na skali bzdurny wiadczy³y o tym, ¿e badani nie zgadzali siê z tak¹ ocen¹ informacji pochodz¹cej z Internetu, podczas gdy w stosunku do informacji pochodz¹cej z czasopisma, najczêciej wybierali odpowied trudno powiedzieæ.
Jednoczenie informacja z Internetu zosta³a, jako jedyna, oceniona pozytywnie w skali godny cytowania. Wydaje siê zrozumia³e, ¿e, o ile brak wskazania ród³a informacji,
w grupie kontrolnej jest wystarczaj¹cym powodem, aby na skali oceny godny cytowania
wybraæ odpowied trudno powiedzieæ, to zastanawia fakt negatywnej odpowiedzi w tej
skali, gdy ród³em informacji jest czasopismo.
Byæ mo¿e, choæ s¹ to tylko przypuszczenia wymagaj¹ce dodatkowej weryfikacji, pojêcie czasopismo rozumiane jest przez osoby bior¹ce udzia³ w eksperymencie, jako tzw.:
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kolorowe czasopismo, a nie np. czasopismo fachowe. W takim przypadku uto¿samienie
ród³a czasopismo z popularnym, kolorowym tygodnikiem, powodowa³oby obni¿enie
oceny wartoci treci, nawet w stosunku do informacji bez wskazanego ród³a pochodzenia. Internet natomiast, mimo wielkiej ró¿norodnoci oferowanych treci, wp³ywa na pozytywne postrzeganie informacji z niego pochodz¹cej.
Pamiêtaj¹c, ¿e przedstawione badania dotycz¹ sytuacji, w której tylko powo³ywano siê
na okrelone ród³o informacji, mo¿na przypuszczaæ, ¿e wprowadzenie dodatkowego czynnika, jakim jest praca z komputerem (HCI), mog³oby powodowaæ pozytywniejsze postrzeganie informacji z niego pochodz¹cej. Hipoteza taka wymaga dodatkowych badañ, ale na
podstawie ju¿ przedstawionych wyników mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹ce wnioski praktyczne.
Wiedz¹c o tym, jak chêtnie studenci korzystaj¹ z internetowych zasobów informacyjnych, zarówno dla potrzeb bezporednio zwi¹zanych z nauk¹ na wy¿szej uczelni, jak
i w zwi¹zku z w³asnymi zainteresowaniami, a jednoczenie wiedz¹c, ¿e informacje pochodz¹ce z Internetu s¹ oceniane jako bardziej ciekawe, godne cytowania i wiarygodne  nale¿a³oby opracowywaæ i udostêpniaæ, w uczelnianych witrynach www materia³y edukacyjne, tzw.: Computer Based Teaching Materials. Po pierwsze, studenci mieliby pewnoæ
korzystania z wiarygodnych i profesjonalnie przygotowanych informacji, niezbêdnych do
uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy akademickiej. Po drugie, obcowanie z tak¹ informacj¹ pozwala³oby wyrobiæ w jej odbiorcach umiejêtnoæ zauwa¿ania i w³aciwej oceny tych cech, które wiadcz¹ o rzeczywistej wartoci i wiarygodnoci informacji. Tym samym przygotowa³oby to przysz³ych obywateli spo³eczeñstwa informacyjnego do
dojrza³ego korzystania ze wszystkich jego technologicznych mo¿liwoci.
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