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użytkowników na całym świecie, jak i ujednolicenie jej stanu, posiada-
nej przez różne podmioty w różnych regionach, ułatwienie wymiany 
informacji i wyników badań pomiędzy ośrodkami badawczymi (Renn 
2007). Na pierwszy plan w tym przypadku wychodzą media elektro-
niczne, środek błyskawicznej komunikacji, dzięki którym zmienia się 
sposób postrzegania wzajemnych relacji czasu i przestrzeni (Łuczak 
2017). Internet umożliwia gromadzenie wiedzy w sposób globalny 
(internetowe encyklopedie, portale naukowe i popularno-naukowe, 
elektroniczne czasopisma, książki i publikacje oraz bazy danych), do 
których dostęp jest możliwy niezależnie od miejsca położenia użyt-
kownika, a niejednokrotnie również umożliwiające ich edycję każde-
mu zainteresowanemu użytkownikowi, co przyczynia się do rozwoju 
bazy osób zaangażowanych w dzieło gromadzenia wiedzy, co również 
umożliwia szybsze aktualizowanie danych niż w przypadku tradycyj-
nych środków przekazu (Szpunar 2008). Napędza się w ten sposób 
proces globalizacji wiedzy ułatwiając dostęp do wiedzy, który stał się 
możliwy bez konieczności udawania się do biblioteki czy archiwum 
(Quail 2010: 77). Globalizacja wiedzy, która kiedyś dokonywała się 
głównie poprzez kontakty handlowe i dyplomatyczne pomiędzy spo-
łecznościami (Renn 2007), obecnie znalazła nowe narzędzie – mass-
-media, w tym Internet (Quail 2010: 43). Niniejszy artykuł ma za zada-
nie ukazanie związku pomiędzy popularyzacją Internetu, a dynamiką 
procesu globalizacji wiedzy.

Cel i metoda badań

Celem badań jest ukazanie roli, jaką Internet odgrywa w pro-
cesie globalizacji wiedzy, odpowiedź na pytanie w jaki sposób struk-
tura sieci napędza opisywany proces, a także jaki udział w procesie 
globalizacji wiedzy mają popularne portale internetowe i strony po-

Wstęp

Żyjemy w świecie globalnej wioski, gdzie każda informacja może 
być błyskawicznie przetransportowana z jednego na drugi koniec 
świata w ułamku sekundy, gdy jeszcze sto lat temu potrzeba było 
tygodni, a nawet miesięcy, żeby ją przetransportować. Jednak na-
stępujące po kolei po sobie wynalazki – telefon, telegraf, fax, radio, 
telewizja a w końcu Internet (Histmag.org 2019) – skróciły ten czas 
do mrugnięcia okiem, zaś wiadomości rozpostrzeniają się tak błyska-
wicznie, jak kiedyś plotki po wiosce. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest proces zwany globalizacją. Jest on definiowany jako charaktery-
styczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI wieku tendencje 
w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kul-
turze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, 
niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego za-
awansowania danego regionu (Encyklopedia PWN 2017). Globalizacja 
prowadzi do tworzenia się homogenicznego obrazu świata i wspólnej 
kultury opartej na konsumpcji (Szumski 2007). Można ją uznawać za 
końcowy etap technologicznego rozwoju świata, którego początek 
wyznaczają czasy kolonializmu bądź rewolucji przemysłowej. Ówcze-
sna dominacja społeczno-gospodarcza Zachodu nad resztą świata 
przyjmuje obecnie postać dominacji światowych finansów, techno-
logii i elektronicznie przekazywanej kultury popularnej, połączonej 
z propagowaniem ideologii liberalnej przez rozwinięte państwa demo-
kratyczne (Encyklopedia PWN 2017). Z kolei wiedza jest definiowana 
jako ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejęt-
nością ich wykorzystywania (Nowa Encyklopedia Powszechna 2004). 
Globalizacja wiedzy, to procesy globalizacyjne powiązane z procesem 
gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy. Oznacza to, że obejmuje 
ona zarówno dostęp do tych samych zasobów wiedzy przez różnych 

Kamil Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studencki Instytut Analiz Gospodarczych

Globalizacja wiedzy a popularyzacja Internetu na świecie 
w latach 1995-2019

Globalization of knowledge 
and the Internet promotion in the world in years 1995-2019

The article is about impact of grosing popularity of Internet on 
the phenomenon of globalization of knowledge in years 1995-2019. 
In research, it uses quantitative and qualitative analysis, combined 
with patrial literature query. Nextly article shows function of most 
popular Internet sites in process of the globalization of knowledge. 
With a help from data from Wikimedia Foundation, is showed devel-
opment of most popular Internet encyclopedia – Wikipedia. Article 
also describes other portals taking care of collecting knowledge and 
shows changes in structure of most popular news sites in 2008 i 2019, 
described by internet statistics. The results of research shows that 
Internet has a big impact in globalization of knowledge process. It 
happens, because Internet makes everybody interested able to use 
and edit its resources.

Keywords: globalization, Internet, technology, knowledge.

Artykuł traktuje o wpływie popularyzacji Internetu na zjawisko 
globalizacji wiedzy w perspektywie lat 1995-2019. W badaniach au-
tor posługuje się analizą ilościową i jakościową, połączoną z częściową 
kwerendą literaturową. Następnie autor przedstawia rolę najpopu-
larniejszych stron internetowych w procesie globalizacji wiedzy. Za 
pomocą danych z Wikimedia Foundation pokazany jest rozwój najpo-
pularniejszej encyklopedii internetowej – Wikipedii. Artykuł opisuje 
również inne strony zajmujące się gromadzeniem informacji, a za po-
mocą internetowych statystyk przedstawia zmiany w strukturze naj-
popularniejszych portali informacyjnych w latach 2008 i 2019. Wyniki 
badań pokazują, że Internet ma znaczny wpływ na proces globalizacji 
wiedzy. Dzieje się tak dlatego, że pozwala każdemu zainteresowanemu 
użytkownikowi na korzystanie i ingerencję w swoje zasoby.

Słowa kluczowe:  globalizacja, Internet, technologia, wiedza.

Typ artykułu: przeglądowo – badawczy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Wilk K., (2019) Globalizacja wiedzy a popularyzacja Internetu na świecie w latach 1995-2019, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(32)/2019,  
s. 44-49, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-1-2019/RSK-1-2019-Wilk-Globalizacja-wiedzy-a-popularyzacja-Internetu.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T



Kamil Wilk – Globalizacja wiedzy a popularyza...

45

Popularyzacja Internetu w latach 1995-2019

Twórcą koncepcji międzykomputerowej sieci był J. Licklider 
(1962), jego pomysł został wdrożony w 1969 roku w ramach sieci 
ARPANET (PClab.net 2019). Na jej podstawie powstała sieć, która – 
dzięki wprowadzeniu protokołu World Wide Web w 1991 roku – stała 
się Internetem, który znamy dzisiaj. Wykres 1 prezentuje wzrost liczby 
użytkowników Internetu w latach 1995-2019, wyrażonej w milionach 
osób. Możemy dostrzec stałą tendencję wzrostową zjawiska interne-
tyzacji populacji. Przyrosty liczbowe (wzrost liczby użytkowników In-
ternetu w danym roku w stosunku do poprzedniego) są zawsze dodat-
nie, z roku na rok coraz więcej osób ma dostęp do Internetu. W latach 
1995 – 2019 liczba użytkowników sieci wzrosła o 4 367 mln osób (z 16 
mln do 4 383 mln) znacza to 274-krotny wzrost liczby użytkowników 
Internetu w perspektywie 24-letniej. Pierwsza fala wzrostu popular-
ności Internetu jest powiązana z rewolucją komputerową i rozpo-
wszechnieniem się komputerów (1995-2006, średni wzrost o 89,75 
mln użytkowników), która objęła głównie zamożne kraje Zachodu, 
w których mieszkańców stać było na nietani zakup komputera osobi-
stego (Encyclopedia.com 2006), natomiast druga (2007-2019) powią-
zana z rewolucją mobilną (smartphony, smartwatche, tablety), którą 
zapoczątkował Steve Jobs prezentując pierwszego iPhone’a w 2007 
roku. Dynamika wzrostu popularności Internetu znacznie wzrosła 
(średni wzrost na rok – 235 mln użytkowników), bowiem dzięki wy-
nalazkowi smartphone’a korzyści z internetyzacji mogły czerpać także 
biedniejsze kraje, gdzie ludności łatwiej kupić tańszy smartphone, niż 
droższy komputer czy laptop. W samych Indiach dzięki temu liczba 
użytkowników Internetu wzrasta o kilkadziesiąt milionów rocznie 
(Lulek 2018). Zmiany procentowego udziału użytkowników Internetu 
w ogóle populacji światowej przedstawia wykres 2.

Wykres 1. Liczba użytkowników Internetu w latach 1995-2019 w milionach

Źródło: IDC 2019; Internet World Stats 2019.

Wykres 2. Procentowy udział użytkowników Internetu w ludności świata w la-
tach 1995-2019 

Źródło: IDC 2019; Internet World Stats 2019.

święcone gromadzeniu wiedzy. W tym celu wykorzystano metody 
ilościowej i jakościowej analizy danych empirycznych dotyczących 
wzrostu popularności Internetu, funkcjonowania największych jego 
portali w opisywanym procesie, a także rozwoju stron zajmujących się 
gromadzeniem informacji, ze szczególnym uwzględnieniem najpopu-
larniejszych internetowych encyklopedii, słowników czy innych stron 
poświęconych propagowaniu wiedzy. Zostanie ona wsparta częściową 
kwerendą literatury – publikacji naukowych, artykułów internetowych 
ze specjalistycznych stron. Uzyskane dane zostaną przedstawione 
w formie tekstu, wykresów i tabel, one zaś posłużą do nakreślenia 
wniosków na temat ogólnego charkteru tego zjawiska, jego przyczyn 
i skutków z uwzględnieniem procesu popularyzacji Internetu, trwa-
jącego w opisywanym okresie 1995-2019. Wnioski posłużą ukazaniu 
wpływu, jaki ma Internet na rozwój procesu globalizacji wiedzy, w jaki 
sposób jest wykorzystywany przez jego użytkowników go gromadze-
nia i upowszechniania wiedzy oraz jaki jest rozmiar tego zjawiska.

Pojęcie globalizacji wiedzy

Globalizacja wiedzy to procesy globalizacyjne związane z gro-
madzeniem i rozpowszechnianiem wiedzy (Renn 2007). Oznacza to, 
że sama natura tego zjawiska sprowadza się do dwóch następujących 
rzeczy. Po pierwsze – są to środki związane ze zbieraniem, magazy-
nowaniem, gromadzeniem i kompletowaniem informacji wiernie od-
dających rzeczywistość i mających praktyczne zastosowanie dla czło-
wieka. Wiedza, zdefiniowana już jako „ogół wiarygodnych informacji 
o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”, jest więc 
znacznie węższym pojęciem niż informacja, która po prostu jest ko-
munikatem na dany temat (Encyklopedia PWN 2017). Oznacza to, że 
w celu zdobycia wiedzy musimy wyselekcjonować z informacji dane 
o rzeczywistej wartości użytecznej. Informacja jest związna z seman-
tyką, z kolei wiedza jest pojęciem bardziej pragmatycznym. W skrócie 
można uznać, że wiedza jest informacją potrzebną w danym kontek-
ście lub sytuacji (Stępnik 2014). Analizując to należy zastanowić się 
nad drugim aspektem globalizacji wiedzy, a mianowicie rozpowszech-
nianiem. Oznacza to, że ten proces dotyczy również popularyzacji, 
zwiększenia zasięgu pewnej informacji i jej liczby odbiorców. W lite-
raturze jako przykład takiej sytuacji podawane jest rozpowszechnienie 
się wynalazku koła, wyprowadzając tym samym zjawisko globalizacji 
wiedzy już od prehistorii (Renn 2007). Można więc uznać, że odkąd 
człowiek był zdolny komunikować się z drugim człowiekiem dokony-
wało się pewnego rodzaju rozpowszechnianie się wiedzy, bowiem 
każdy przekazywał użyteczne informacje innym członkom plemienia, 
zaś sporadyczne kontakty między plemieniami sprzyjały rozpostrze-
nianiu się technologii typu ogień po coraz większych obszarach (Renn 
2007). Z biegiem czasu człowiek nauczył się przechowywać użyteczne 
informacje, najpierw w formie rysunków naskalnych, potem wyna-
lazł pismo, w końcu zaczął tworzyć zbiory takie jak muzea, biblioteki 
i archiwa (Renn 2007; Damerow 1996). Zjawisko globalizacji wiedzy 
postępowało zatem wraz z historią (Renn 2007; Osterhammel 2003), 
a Internet jest tylko jego kolejnym etapem. Sama koncepcja Internetu 
z początku powstała jako sieć do magazynowania i transmisji danych, 
najpierw wojskowych, a potem naukowych (Radomski 2013), można 
więc uznać, że jest on pomyślany jako narzędzie usprawniające gro-
madzenie i udostępnianie informacji, a więc wspomagające proces 
globalizacji wiedzy.
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online i e-commerce. Uogólniając można więc uznać, że większości 
serwisów i stron internetowych można podporządkować jakąś rolę 
w procesie globalizacji wiedzy. Jednak warto zaznaczyć, że funkcjono-
wanie jako element tego procesu nie jest zazwyczaj głównym celem 
funkcjonowania czy egzystencji tych portalów, uczestniczą więc one 
w tym zjawisku „przy okazji”, realizując swoje główne cele, jakim np. 
w przypadku Facebooka jest umożliwianie nam komunikacji ze zna-
jomymi, czy w przypadku Instagrama dzielenie się zdjęciami z innymi 
użytkownikami tego portalu. W tabeli 1 znajduje się także serwis, 
który polega na gromadzeniu i udostępnianiu wiedzy. Jest to Wiki-
pedia – serwis internetowy założony 17 stycznia 2001 roku (Nupedia.
com, Sagner 2005) i rozwijany jako encyklopedia internetowa (Sagner 
2005). Popularność zdobyła dzięki oprogramowaniu wiki, umożliwia-
jącemu edycję jej zawartości każdemu zainteresowanemu użytkow-
nikowi (Howstuffworks.com 2019), szybko też powstawały kolejne 
edycje językowe Wikipedii, oprócz oryginalnej angielskiej. Tabela 2 
przedstawia dynamikę rozwoju encyklopedii internetowej Wikipedia, 
poprzez ukazanie zmian pięciu największych pod względem liczby ar-
tykułów wersji językowych Wikipedii w latach 2003-2019 oraz sumę 
wszystkich artykułów zawartych w tych wersjach w podanych latach. 
Jak można zauważyć angielska edycja językowa w każdym przytoczo-
nym okresie jest największą pod względem językowym, co świadczy 
o tym, że język angielski jest głównym językiem globalizacji wiedzy 
prowadzonej na Wikipedii. Swoją pozycję zawdzięcza faktowi, że jest 
uniwersalnym językiem światowym, co powoduje, że duża część inter-
nautów nieposługujących się angielskim jako ojczystym, decyduje się 
tworzyć w tym języku (Michrowski 2018: 61). Od 2003 do 2019 roku 
wersja angielska zaliczyła ona 54-krotny wzrost liczby artykułów z 107 
tysięcy do 5,8 miliona, co jest mniejszą wartością niż przyrost artyku-
łów w pięciu najpopularniejszych edycjach ogółem. Zaskakujące jest 
drugie miejsce języka cebuańskiego oraz trzecie szwedzkiego, które 
zawdzięczają działalności specjalnego bota stworzonego przez fizyka 
S. Johanssona, który tworzy artykuły w tych językach (Michrowski 
2018: 64). Pozostałe dwa miejsca zajmują języki niemiecki i francuski. 
W poprzednich latach przewijają się również inne języki europejskie, 
takie jak włoski, niderlandzki i polski oraz język japoński, co świadczy, 
że Wikipedia zdaje się posiadać największą popularność w krajach 
o wysokim stopniu rozwoju społecznego bądź też w językach byłych 
imperiów kolonialnych, które rozpowszechniły swój język w innych 
częściach świata. Warto też zauważyć, że angielski, mimo posiadania 
nadal czołowego miejsca w stawce, wyraźnie traci przewagę nad dru-
gim w tabeli cebuańskim, co oznacza, że w najbliższym czasie może 
stracić pozycję lidera w zestawieniu. Oprócz Wikipedii mamy do czy-
nienia ze znacznie większą liczbą ciągle powstających encyklopedii 
i słowników internetowych. Zestawienie najpopularniejszych z nich 
zawiera tabela 3. W tabeli 3 można zauważyć kilka prawidłowości. Po 
pierwsze – większość z przytoczonych stron jest w języku angielskim, 
co świadczy o dominującej roli tego języka w procesie globalizacji 
wiedzy. Tylko serwis Eksisozluk.com jest w innym języku – jest to ję-
zyk turecki. Po drugie – większość z przytoczonych stron to słowniki, 
jest jeden serwis Q&A, jeden serwis z artykulami naukowymi i jedna 
encyklopedia. Wynika to zapewne z faktu, że zbiorowisko encyklo-
pedii internetowych ma swojego wyraźnego lidera – Wikipedię, co 
kieruje większość osób pragnących skorzystać z encyklopedii w In-
ternecie do skorzystania z niej, z kolei nie ma wyraźnego lidera na 
rynku słowników internetowych, co rozbija ruch na kilka serwisów 

Z wykresu 2 możemy wyciągnąć kilka wniosków, związanych z dyna-
miką procesu rozpowszechniania Internetu i współczynnikiem inter-
netyzacji ludności światowej. Pierwszy dotyczy stałej tendencji wzro-
stowej wspomnianego współczynnika. Jak można zauważyć przyro-
sty procentowe (czyli o ile punktów procentowy wzrósł udział osób 
mających dostęp do sieci w ogólnej liczbie ludności świata) są zawsze 
dodatnie, co oznacza, że proces internetyzacji jest bardziej dyna-
miczny od wzrostu ludności świata. Pomiędzy rokiem 1995 a 2019 
procentowy udział internautów w ludności świata wzrósł o 56,4 
p.p. (z 0,4% w 1995 roku do 56,8% w roku 2019). Wzrost jednak nie 
w każdym regionie jest tak samo dynamiczny. Ciągle jednak aż 17% 
ludności Afryki nie ma w domu ani komputera, ani telefonu (Golański 
2016), a 65% dostępu do Internetu (Internet World Stats 2019). Po-
pularyzacja Internetu wydaje się wynikać z kilku podstawowych rze-
czy. Po pierwsze Internet stał się głównym medium komunikacyjnym 
między ludźmi, każdy więc chce mieć dostęp do Internetu, żeby nie 
wypaść poza główny obieg informacji (Quail 2010: 211), po drugie 
sieć jest znacznie bardziej funkcjonalnym w użytkowaniu medium 
niż radio czy telewizja. O ile w przypadku radia i telewizji użytkownik 
jest z góry zdany na kilka audycji nadawanych w tym samym czasie 
do wyboru, o tyle w przypadku Internetu ma w każdej chwili dostęp 
do praktycznie nieskończonego zasobu informacji. W końcu użytkow-
nik sieci nie jest tylko biernym odbiorcą informacji, jak w przypadku 
innych mass-mediów, przeciwnie – może uczestniczyć w procesie 
gromadzenia i edycji danych, tworząc własne zasoby (Quail 2010: 
218). Forma działania Internetu umożliwia mu dzielenie się z innymi 
użytkownikami informacjami, które on uzna za istotne. Można więc 
uznać, że Internet w procesie gromadzenia danych i informacji ma 
charakter uniwersalny, pozwala bowiem każdemu zainteresowane-
mu uczestniczyć w tym procesie.

Rola Internetu w procesie globalizacji wiedzy

By odpowiedzieć na pytanie o rolę Internetu w globalizacji wie-
dzy trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki musi spełniać wi-
tryna internetowa, by uznać, że sprzyja temu procesowi. O ile w przy-
padku stron gromadzących i magazynujących wiedzę (encyklopedie, 
strony internetowe czasopism, blogi itp.) sprawa jest prosta, o tyle 
w przypadku stron, które same z siebie nie przechowują wiedzy, ale 
umożliwiają jej wyszukiwanie i rozpowszechnianie (wyszukiwarki, 
portale społecznościowe, serwisy informacyjne) klasyfikacja jest trud-
niejsza, bowiem umożliwiają działanie procesu globalizacyjnego w od-
niesieniu do wiedzy na płaszczyźnie jej propagowania i ułatwiania doj-
ścia do niej. Najpopularniejsze strony internetowe na świecie w 2018 
roku i ich rolę w globalizacji wiedzy przedstawia tabela 1. Większości 
(10 z 15) z przytoczonych portali internetowych przyporządkowano 
pewną rolę w globalizacji wiedzy. Portale określane jako search en-
gines Google, Baidu, Yahoo, Live służą do wyszukiwania informacji 
– a więc do znajdowania wiedzy – (Voorhees 2000), inne umożliwiają 
dzielenie się określonymi faktami i danymi z innymi użytkownikami 
(rozpowszechniania informacji wśród innych osób) – zazwyczaj są to 
portale społecznościowe (Facebook, Youtube, Tercent, Twitter, Insta-
gram) (Levinson 2009), można wyszczególnić też portale propagujące 
wiedzę (Google, Wikipedia, Youtube, Yahoo, Sahu) bądź też ją maga-
zynujące (Wikipedia) (Waher 2015). Wśród portali, którym nie została 
podporządkowana żadna funkcja wszystkie są związane z handlem 
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Tabela 1. Najpopularniejsze portale internetowe w 2018 roku na świecie i ich rola w procesie globalizacji wiedzy

Miejsce Strona www Opis Rola w globalizacji wiedzy

1 Google.com Wyszukiwarka internetowa
Google Scholar – wyszukiwarka baz danych i artykułów naukowych; Google Dysk 
– umozliwia gromadzenie i udostępnianie plików, w tym np. prezentacji czy artyku-
łów; sama wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z różnorakiej wiedzy

2 Youtube.com Serwis umożliwiający publikację 
i prezentację plików video

Popularność zdobywają kanały prezentujące wiedzę na różny temat (Żyro 2018) – 
dzięki formule serwisu każdy może założyć kanał i prezentować posiadaną wiedzę 
na interesujący go temat

3 Facebook.com Portal społecznościowy Umożliwia dzielenie się z innymi użytkownikami zdjęciami i informacjami w tym np. 
linkami do artykułów naukowych

4 Baidu.com Chińska wyszukiwarka internetowa Umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z różnorakiej wiedzy dla użytkowników znają-
cych język chiński

5 Wikipedia.org Encyklopedia internetowa tworzona 
przez internautów

Umożliwia gromadzenie wiedzy posiadanej przez użytkowników na całym świecie, 
stanowi narzędzie popularyzacji i systematyzacji wiedzy, jest głównym źródłem wie-
dzy dla wielu osób na świecie

6 Tencent QQ Chiński portal społecznościowy 
i komunikator

Umożliwia dzielenie się z innymi użytkownikami różnymi informacjami w tym np. 
linkami do artykułów naukowych

7 Taobao.com Chińska witryna e-commerce -
8 Tmall.com Chińska witryna do handlu online -

9 Yahoo.com Serwis internetowy i wyszukiwarka
Serwis zawiera artykuły z wiadomościami i informacyjne na różny temat, także po-
pularnonaukowe; sama wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z róż-
norakiej wiedzy

10 Amazon.com Serwis służący do handlu online -

11 Twitter.com Seriws społecznościowy służący do 
mikroblogowania

Umożliwia dzielenie się z innymi użytkownikami róźnymi wiadomościami, w tym 
wysyłanie linków np. do artykułów naukowych

12 Sohu.com Chinski odpowiednik Yahoo! Serwis zawiera artykuły z wiadomościami i informacyjne na różny temat, także po-
pularnonaukowe

13 Jd.com Chińskie e-commerce -

14 Live.com Serwis internetowy z pocztą i wy-
szukiwarką

Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z różnorakiej wiedzy; poza tym 
serwis umożliwia założenia własnego bloga

15 Instagram.com Serwis społecznościowy umożliwia-
jący użytkownikom przesyłanie zdjęć

Wstawiane przez użytkowników zdjęcia mogą być źródłem wiedzy np. o życiu i kul-
turze w dalekich krajach

Źródło: opracowanie własne na podstawie alexa.com [20.02.2019].

Tabela 2. Największe pod względem liczby artykułów wersje językowe Wikipedii w latach 2003-2019

Rok Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce 3 Miejsce 4 Miejsce 5 Suma TOP 5

2003 Angielski
107 709 

Niemiecki
12 716 

Polski
8 248 

Francuski
5 934 

Szwedzki
5 407 140 014

2005 Angielski
546 268 

Niemiecki
225 265 

Japoński
115 068 

Francuski
103 459 

Szwedzki
72 664 1 062 724

2007 Angielski
1 763 197 

Niemiecki
577 826 

Francuski
483 720 

Polski
373 614 

Japoński
362 580 3 560 937

2009 Angielski
2 862 693 

Niemiecki
898 351 

Francuski
796 284 

Polski
600 100 

Japoński
582 454 5 739 882

2011 Angielski
3 626 454 

Niemiecki
1 224 618 

Francuski
1 097 830 

Polski
797 545 

Włoski
796 688 7 543 135

2013 Angielski
4 223 436 

Niemiecki
1 581 237 

Niderlandzki
1 557 570 

Francuski
1 381 772 

Włoski
1 028 782 8 744 015

2015 Angielski
4 861 037 

Szwedzki
1 964 267 

Niderlandzki
1 820 000 

Niemiecki
1 810 746 

Francuski
1 618 578 12 074 628

2017 Angielski
5 396 763 

Cebuański
4 344 716 

Szwedzki
3 786 482 

Niemiecki
2 057 984 

Niderlandzki
1 900 225 17 486 170

2019 Angielski
5 863 128 

Cebuański
5 361 603 

Szwedzki
3 747 547 

Niemiecki
2 307 723 

Francuski
2 110 220 19 390 221

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikimedia Statistics.

Tabela 3. Najpopularniejsze encyklopedie i słowniki internetowe

Nr Nazwa strony www Rok powstania Opis
1 Wikipedia.org 2001 Internetowa encyklopedia redagowana przez użytkowników
2 Quora.com 2010 Serwis Q&A służący do zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi
3 Eksisozluk.com 1999 Turecki serwis pełniący rolę słownika i forum dyskusyjnego
4 Reverso.net 1998 Anglojęzyczny słownik online
5 Wordreference.com 1999 Miedzynarodowy słownik językowy
6 Deepl.com 2017 Tłumacz internetowy
7 Sciencedirect.com 1997 Zbiór recenzowanych artykułów i książek naukowych
8 Wiktoniary.org 2002 Słownik oparty na mechanizmie wiki
9 Thesaurus.com 1999 Słownik synonimów i antonimów

10 Dictionarycambridge.com 2003 Słownik języka angielskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie similarweb.com.
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a także z samego zachowania użytkowników, którzy mają tendencję 
do dzielenia się posiadanymi informacjami z innymi użytkownikami. 
Istnieją jednak strony, którym można przyporządkować większy udział 
w globalizacji wiedzy niż innym (internetowe encyklopedie, słowniki 
i bazy artykułów naukowych); 4/ najpopularniejszą internetową en-
cyklopedią jest Wikipedia, której najpopularniejsza wersja językowa 
(angielska) od 2003 roku zwiększyła liczbę posiadanych artykułów 
54-krotnie – z 107 tysięcy do 5,8 miliona. Popularność zawdzięcza ona 
zastosowaniu mechanizmu wiki, pozwalającemu na jej edycję każde-
mu zainteresowanemu użytkownikowi; 5/ jeśli wśród internetowych 
encyklopedii można wyróżnić wyraźnego lidera pod względem wiel-
kości i popularności – Wikipedię – o tyle w przypadku internetowych 
słowników mamy do czynienia z kilkoma stronami rywalizującymi 
o to miano (eksisozluk.com, reverso.net, wordreference.com, deepl.
com i inne). Większość takich stron powstała w latach 1997-2003, 
co świadczy, że ten okres miał kluczowe znaczenia dla powstania 
narzędzi do gromadzenia i udostępniania informacji w Internecie; 
6/ zjawisko globalizacji wiedzy wspierają też globalne portale infor-
macyjne, które publikują artykuły udostępniane potem w większości 
krajów świata. W 2008 roku status global news site posiadały głównie 
strony poczytnych amerykańskich czasopism i magazynów, obecnie 
można zauważyć również duży udział portali informacyjnych wielkich 
korporacji (Google News, Yahoo! News) oraz stron internetowych 
amerykańskich telewizji (CNN, Fox News) w tym gronie; 7/ dominu-
jącym językiem dla zjawiska globalizacji wiedzy w Internecie jest język 
angielski – większość najpopularniejszych stron, których dotyczy to 
zjawisko, jest w języku angielskim. Wśród innych języków, których do-
tyczy ten proces znajdują się języki państw Europy Zachodniej (włoski, 
niemiecki, francuski, niderlandzki, szwedzki), a także turecki, chiński 
i japoński.

o tej tematyce. Warto w tym momencie przejść do analizy portali 
typu news sites, czyli portali informacyjnych zawierających wiadomo-
ści, informacje ze świata i branżowe, czy artykuły o charakterze popu-
larno-naukowym. News sites sa obecnie głównym źródłem informacji 
i wiedzy dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej 
(Quail 2010: 222). Tabela 4 stanowi zestawienie najpopularniejszych 
portali informacyjnych w 2008 i 2019 roku według liczby unikalnych 
odwiedzin. W tabeli 4 załączonej powyżej można zauważyć pomię-
dzy zestawieniami w roku 2008 i 2019 kilka zasadniczych róźnic. Po 
pierwsze są to róźnice w kategoriach ilościowych – w 2019 roku są 
one około dziesięciokrotnie większe niż w roku 2008, co oznacza, że 
ilość osób zdobywających informacje na temat wydarzeń na świecie 
za pomocą Internetu wzrosła w przybliżeniu 10 razy. Po drugie – moż-
na zauważyć zmianę struktury najpopularniejszych news sites w 2019 
roku w porównaniu z rokiem 2008. W 2008 roku była ona całkowicie 
zdominowana przez internetowe wersje amerykańskich czasopism 
i magazynów, obecnie do głosu doszły strony informacyjne wielkich 
korporacji (Yahoo! News, Google News) oraz telewizji amerykańskiej 
(CNN, Fox News). Świadczy to o zmianie sposobu przekazywania in-
formacji – długie tekstowe artykuły zastępują krótsze formy, jak na 
przykład podcasty czy reportaże. Zmianie nie uległ jednak język naj-
popularniejszych stron informacyjnych w Internecie – jest to nadal ję-
zyk angielski, co oznacza, że pozostał on głównym językiem globalnej 
informacji internetowej.

Podsumowanie

Po analizie wyników badań można zauważyć kilka następujących 
zależności i związków: 1/ Internet dzięki swojemu formatowi (platfor-
ma wymiany danych) stał się ważną płaszczyzną dla zjawiska globali-
zacji wiedzy, polegającej na gromadzeniu informacji i udostępnianiu 
ich w jednakowej treści i formie dla wszystkich ludzi nimi zaintereso-
wanych; 2/ w badanym okresie zjawisko popularyzacji Internetu mia-
ło znaczny wymiar – liczba uzytkowników wzrosła 274-krotnie (z 16 
mln do 4 383 mln), natomiast jej procentowy udział w ludności świata 
o 56,4 p.p. (z 0,4% w roku 1995 do 56,8% w roku 2019). Internety-
zacja następuje szybciej niż wzrost naturalny liczby ludności świata, 
a jej rozmiar świadczy o tym, że dostęp do Internetu powoli staje 
się standardem na całym świecie; 3/ większości najpopularniejszych 
portali internetowych da się przyporządkować jakiś udział w pro-
cesie globalizacji wiedzy. Wynika to w znacznym stopniu z samego 
charakteru Internetu, który jest globalną siecią wymiany informacji, 

Tabela 4. Najpopularniejsze portale typu news sites w 2008 i 2019 roku

Rok 2008 Rok 2019

Nr Nazwa strony Unikalne odwiedziny 
na miesiąc Nr Nazwa strony Unikalne odwiedziny

na miesiąc
1 The New York Times 19 503 667 1 Yahoo! News 175 000 000
2 USA Today 10 845 000 2 Google News 150 000 000
3 The Washington Post 10 260 167 3 HuffingtonPost 111 000 000
4 The Los Angeles Times 7 886 250 4 CNN 95 000 000
5 The Wall Street Journal 7 169 333 5 The New York Times 70 000 000
6 The Boston Globe 5 211 083 6 Fox News 65,000,000
7 New York Post 4 335 583 7 NBC News 63 000 000
8 Chicago Tribune 4 271 833 8 Mail Online 53 000 000
9 New York Daily News 4 226 083 9 The Washington Post 47 000 000

10 San Francisco Chronicle 4 158 000 10 The Guardian 42 000 000
Żródło: opracowanie własne na podstawie niemanlab.org i similarweb.com
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