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Zapisywania początki… 

Zapisywanie informacji dzisiaj to czynność bardzo normalna, użyteczna i w 
większości przypadków nie budzi emocji. Korzystamy z coraz nowocześniejszych narzędzi i 
nie zastanawiamy się nad tym skąd one się wzięły. Warto jednak zatrzymać się na moment i 
sprawdzić gdzie, kiedy i dlaczego zostały „zapisane” pierwsze informacje oraz jak doszliśmy 
do obecnego poziomu.  

Zastanawiając się nad tym jak daleko powinnam sięgnąć wstecz, by dotrzeć do tego  
co stanowi o naszej cywilizacji obecnie, doszłam do wniosku, że muszę cofnąć się o            
ok. 200 000 lat. Wtedy, bowiem ewolucja ludzkiego mózgu umożliwiła nam komunikowanie 
się poprzez mowę. Dzięki niej możliwe było porozumiewanie się, wymienianie 
doświadczeniami, uczenie, ale mowa nie była doskonała. Pamięć ludzka też często bywa 
zawodna, dlatego ludzie szukali innych sposobów na uwiecznienie otaczającego ich świata i 
przekazywanie sobie informacji.  

Początki obrazowania rzeczywistości sięgają prehistorii i mają postać malowideł na 
ścianach jaskiń. Najczęstszym tematem ówczesnych dzieł są zwierzęta (jelenie, byki, bizony i 
konie) oraz postaci ludzkie. Ciekawe jest to, że zwierzęta pokazywane były bardzo 
realistycznie (rysowane czarnym, grubym konturem wypełnionym plamami czerwieni i 
czerni). Postaci ludzkie zaś to najczęściej kobiety pokazane w prymitywny sposób, ale ze 
szczególnym uwzględnieniem cech płciowych. Można zaobserwować stopniowe 
doskonalenie rysunków,  które powstawały prawdopodobnie w dużych odstępach czasu 
(nawet dziesiątek lat). Farby z naturalnych składników (węgla drzewnego, związków żelaza)  
nanoszono rękoma, za pomocą mchu, a czasami pryskano barwnikiem z wydrążonych kości, 
czyli prymitywnego aerografu1. Nieznane są przyczyny powstania tych malowideł. Istnieją 
teorie wiążące je z obrzędami magicznymi, rytuałami błagalnymi lub destrukcyjnymi. 
Prawdopodobna jest ich funkcja ozdobna oraz dydaktyczna - nauka dla młodych łowców, 
wzór dla przyszłych matek.  

 

Malowidła skalne z jaskini Lascaux we Francji odkrytej w 1940r.                                              
Źródło: culture.fr 

                                                
1 Aerograf - miniaturowy "pistolet" do malowania precyzyjnego. Ręczne narzędzie niewielkich rozmiarów, 
służące do malowania metodą rozpylania farby przez strumień powietrza. Ślad farby charakteryzuje się 
równomiernym kryciem z rozmytymi brzegami. 
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 Byk z jaskini Altamira w Hiszpania odkrytej w XIX w.          
Źródło: wikipedia.org  

W tabelce poniżej mamy przedstawione chronologicznie odnalezione artefakty. 

Wybrane fragmenty sztuki pradziejowej  

Paleolit 
Przybliżone 
daty Kultura Artefakty 

30000 – 25000 
p.n.e. 

oryniackie 
(perigordzka) 

pierwsze ryty na płytkach kamiennych i rysunki 
sylwetek zwierzęcych i kobiecych organów 
płciowych; (znalezione we Francji: Balcayre, La 
Ferrassie, Isturits; Niemczech: Vogelherd, 
Hohlenstein). 

26000 – 18000 
p.n.e. graweckie 

ryty i rysunki na ścianach jaskiń sylwetek zwierząt, 
postaci ludzkich, najstarsze figurki kobiet, zwane 
figurkami Wenus, (pochodzą z jaskiń Pair-non-Pair, 
Gargas, La Greze, Labatut, Laussel, Isturits, 
Laugerie-Haute we Francji; Willendorf w Austrii; 
Dolni Vectonice, Předmosti (Czechy). 

18000 – 15000 
p.n.e. solutrejska 

ryty i rysunki na kościach, figurki kobiece, reliefy 
znalezione w Bourdeilles Roc de Sers we Francji, El 
Castillo w Hiszpanii; oraz najstarsze budowle 
mieszkalne wykonane przez człowieka na Ukrainie. 

15000 – 8000 
p.n.e. 

magdaleńska (dzielona 
na trzy okresy: 
wczesno- środkowo i 
późnomagdaleński) 

rzeźbione i zdobione ornamentem figuralnym 
przedmioty (laski, miotacze i inne), malarstwo i 
reliefy na ścianach jaskiń, znalezione w Lascaux, 
Pech Merle, La Madeleine, Font-de-Gaume, Le 
Combarelles, Bernifal, Le Portel, Le Trois, Teyjat, 
Limeuil we Francji, Altamira, El Castillo w 
Hiszpanii 

10000 – 8000 
p.n.e. świderska groty, harpuny z rogu renifera, kości, zdobione 

motywami geometrycznymi (Pojezierze Mazurskie) 
Mezolit 

Przybliżone 
daty Kultura Artefakty 

ok. 8000 p.n.e. kultura azylska 
kamienie pokryte schematycznym ornamentem (Mas 
d'Azil we Francji), sztuka naskalna w Hiszpanii, 
północnej Afryce, Na Saharze i Afryce południowej. 
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Neolit 
Przybliżone 
daty Kultura Artefakty 

w zależności od 
położenia 
geograficznego 
od 9000 – 4500 
p.n.e. 

początek rozwoju 
kultur 
charakterystycznych 
dla starożytności w 
różnych rejonach 
świata 

rysunki naskalne w północnej Skandynawii, w 
rejonie jeziora Onega i nad Morzem Białym; 
malowana i zdobiona ornamentami ceramika, figurki 
kobiet i zwierząt, przedmioty z kości, bursztynu, 
miedzi, kamieni półszlachetnych. 

Źródło: wikipedia.org (Sztuka prehistoryczna) 

Czas na symbole… 

Po malowidłach naskalnych przyszedł czas na symbole, które obrazowały wydarzenia 
z życia. Pierwsze pojawiły się około 10 tysiąclecia p.n.e. Nazwano je petroglifami, są to 
rysunki wyryte w skale. Ciekawe jest to, że niektóre społeczeństwa używały ich do XX w. 
Znaleźć można je w Afryce, Skandynawii, Syberii, południowo-wschodniej części Ameryki 
Północnej i w Australii. Petroglify miały znaczenie kulturowe i religijne. Badacze odkryli, że 
pomiędzy petroglifami pochodzącymi z różnych kontynentów występują podobieństwa. Może 
to oznaczać, że niektóre społeczeństwa migrowały bardzo daleko od miejsca swojego 
pochodzenia lub jest tego inna przyczyna. 

Kompozycja obrazów petroglificznych ze Skandynawii (Häljesta, Västmanland w      
Szwecji). Nordycka epoka brązu. Wyryte linie pomalowano, by były lepiej widoczne.                                        
Źródło: wikipedia.org 

 

 

 

 

  

Petroglif z Wedding 
Źródło:wikipedia.org               
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Rozwinięcie zapisu symbolicznego… 

Około 7 - 9 tysięcy lat temu pojawiły się inne systemy zapisu symboli, takie jak piktogramy i 
ideogramy. 

Piktogramy 

 Piktogram to graficzne przedstawienie, rysunek wyobrażający konkretne przedmioty, 
istoty żywe, czy też sytuacje, o których chciano przekazać informację. Ma znaczenie  
semantycznie (od gr. sema, znak), a nie fonetyczne.  

                                                    

Piktograf plemienia Siuksów przedstawiający historię wyprawy handlarza muszli,        
Małego Kruka; źródło: bowieindians.tripod.com 

Piktogramami posługiwali się prehistoryczni mieszkańcy: Egiptu, Mezopotamii, 
Fenicji, Krety. Posługują się nimi nadal plemiona żyjące współcześnie w Afryce, Ameryce i 
Oceanii. 

Hieroglify 

Przykładem piktogramów są egipskie hieroglify, czyli najwcześniejszy rodzaj zapisu 
starożytnego Egiptu. Nazwa wywodzi się z greki i oznacza święte znaki. Sztuką pisania mogli 
się szczycić tylko nieliczni spośród mieszkańców Egiptu. Według starożytnych Egipcjan 
stosowany przez nich system pisma pochodził od bogów. Uważali oni, że pismo wynalazł bóg 
Thot. Był on naczelnym bóstwem Hermopolis, bogiem wiedzy i mądrości. 

System pisma hieroglificznego kształtował się na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e. 
Po osiągnięciu w pełni rozwiniętej, klasycznej formy pisma, kształt znaków utrzymywał się 
konsekwentnie przez trzy tysiące lat, aż do okresu rzymskiego.  
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Pismo hieroglificzne posługiwało się znakami pełniącymi różne funkcje, istniały trzy 
zasadnicze ich rodzaje: ideogramy, fonogramy i determinatywy. 

  Ideogramy były to znaki wyrazowe, rysunki przedstawiające konkretne przedmioty 
wprost lub mające znaczenie przenośne. Do typowych ideogramów należały np. cyfry 
egipskie: "jeden" zapisywano jako pionową kreskę, "dwa"- dwie kreski itd.                            
Fonogramy uściślały znaczenie dźwiękowe i treść zapisu. Znaki fonetyczne odpowiadały 
jednej, dwu lub trzem spółgłoskom.  

Istotną cechą pisma hieroglificznego jest zastosowanie znaków pisma tylko dla spółgłosek. 
Niestosowanie samogłosek powodowało jednak nieporozumienia w przypadku wyrazów o 
takim samym składzie spółgłoskowym.  Wprowadzono  więc determinatywy, czyli obrazki 
umieszczane na końcu słowa, głównie tam gdzie mogła wystąpić dwuznaczność, nie mające 
wartości fonetycznej.  

 

 

 
Determinatywy Il. z książki: P. Johnson: Cywilizacja starożytnego Egiptu. Warszawa 1997 
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Hieroglify ze świątyni w Kom Ombo  
Źródło: wikipedia.org 

 

 

 
 

 
 
 
 
Przełomem na drodze do odczytania egipskich hieroglifów stał się Kamień z Rosetty – 

czarna kamienna płyta o wysokości maksymalnej 114,4 cm, szerokości 72,3 cm i grubości 
27,9 cm oraz wadze 762 kg. Na kamieniu wyryty został tekst dwujęzyczny w trzech wersjach 
- po egipsku pismem hieroglificznym i demotycznym2 oraz po grecku. 
 
 
 

 Kamień z Rosetty; źródło: wikipedia.org 
 
 

Piktogramami są  współczesne znaki drogowe i ostrzegawcze, oznaczenia przeciwpożarowe. 

                                                
2 Demotyka (gr, od demotika grammata - pismo ludowe) - nazwa zarówno odmiany pisma wywodzącego się z 
regionalnego wariantu hieratyki(znaki tego pisma nie miały już obrazkowego charakteru i były często łączone) 
stosowanej w Dolnym Egipcie, jak i ówczesnego potocznego języka zapisywanego tym pismem używanego w 
Starożytnym Egipcie. 
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Pismo ideograficzne 

 Kolejnym typem pisma jest pismo ideograficzne, w którym idee i pojęcia zapisywane 
są za pomocą ideogramów, przedstawiających abstrakcyjne pojęcia. Ideogram to umowny 
znak graficzny lub pisemny wyrażający określoną treść bez użycia liter. W przeszłości 
używano ich przede wszystkim w starożytnym Egipcie. Ideogramami posługuje się 
współcześnie język chiński oraz różne firmy np. używając ich w swoich logach.  

 Ideogram DG Bank w Berlinie; źródło: wikipedia.org 

 
Pismo fonetyczne 
 
           Pismo fonetyczne, to system znaków oddających jedynie dźwięki. Możemy wyróżnić 
cztery jego rodzaje. W II połowie II tysiąclecia p.n.e. na obszarach Syrii i Fenicji 
wynaleziono ten typ pisma, zapisywano wówczas tylko spółgłoski, a więc był to abdżad3. 
Drugim rodzajem pisma fonetycznego jest alfabet, który powstał w późniejszych wiekach. 
Abdżad został uzupełniony przez Greków o zapis samogłosek (900 p.n.e) i tak powstał 
alfabet. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa i beta. Jest to 
najpopularniejszy system zapisywania mowy. Alfabet to inaczej pismo alfabetyczne. 
Fonetyczny system pisma, w którym każdy znak (zwany literą) odpowiada zasadniczo 
jednemu dźwiękowi, czyli głosce (samogłosce lub spółgłosce). W tym rozumieniu alfabety 
różnią się, gdy ich zasadnicze zestawy litery różnią się krojem pomiędzy sobą. To rozumienie 
terminu "alfabet" jest równoznaczne z terminem "pismo". W piśmie fonetycznym 
wyróżniamy też  sylabariusze, które są rodzajem alfabetu, w którym pojedyncze znaki 
reprezentują całe sylaby, a nie pojedyncze głoski. Ostatnim rodzajem pisma fonetycznego jest 
alfabet sylabowy. Jest to rodzaj alfabetu, w którym jedna litera reprezentuje całą sylabę. 
Bazowe znaczenie litery to najczęściej spółgłoska, a występujące w sylabie samogłoski 
zapisuje się za pomocą różnorodnych znaków diakrytycznych4, choć mogą istnieć odrębne 
znaki do ich zapisu. 
 
 
 
 
 
                                                
3 Abdżad to inaczej pismo spółgłoskowe - ogólna nazwa pism alfabetycznych stosowanych do zapisu niektórych 
języków. 
4 Znaki diakrytyczne (gr. diakritikós – odróżniający) – znaki graficzne umieszczane nad, pod, obok lub 
wewnątrz litery, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych 
mogą zmienić znaczenie całej sylaby. 
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                              Ewolucja alfabetów; źródło: wikipedia.org 
 
 

Warto zwrócić uwagę na alfabet rzymski (600 p.n.e.), z którego w prostej linii 
wywodzą się alfabety łacińskie , którymi dziś się posługujemy. Jest on najbardziej 
rozpowszechnionym alfabetem na świecie – posługuje się nim ok. 35% ludzkości. Alfabet 
rzymski składał się tylko z ‘dużych’ liter, początkowo było ich 21: 

A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X 

Obecnie zawiera 26 znaków: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

W okresie średniowiecza alfabet łaciński wzbogacił się o małe litery, a także symbole 
‘j’, ‘w’ i ‘u’. Różne lokalne języki dodawały także inne swoje litery do swoich wersji alfabetu 
– np. litery ‘ó’ czy ‘ś’ w alfabecie polskim. 
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Pismo złożone 

Rodzaj pisma, w którym w różnych proporcjach i na różne sposoby mieszają się 
elementy fonetyczne i semantyczne. Wyróżnić można kilka podtypów pisma złożonego, które 
rzadko występują w idealnie czystej postaci. Pierwszy rodzaj, to pismo mieszane, czyli takie, 
w którym miesza się kilka niezależnych od siebie systemów. Jego czołowym przykładem jest 
pismo japońskie składające się z dwu sylabariuszy - katakana i hiragana5, oraz ze znaków 
chińskich (Kanji), które na ogół pełnią jedynie funkcję ideogramów. 

                                    

                                                         Karakana 

Drugim rodzajem pisma złożonego jest pismo piktofentyczne - inaczej pismo 
ideograficzno-fonetyczne. W czystej postaci praktycznie nie występuje; każdy znak tego 
pisma zawiera bowiem element fonetyczny i semantyczny. Element semantyczny 
doprecyzowuje znaczenie całości. Przykładami pisma piktofonetycznego mogą być chińskie 
piktofonogramy. Tak skonstruowane znaki zawiera również pismo Majów.       

Jest jeszcze pismo chińskie - jego poszczególne znaki dzielą się na piktogramy, 
ideogramy, a także piktofonogramy.  

Pismo węzełkowe 

Jest bardzo interesującym przykładem pisma. Zapisuje się je przy pomocy sznurka. 
Różnym rodzajom węzłów oraz ich kombinacjom przypisuje się odrębne znaczenia. 
Najbardziej znanym i najlepiej zbadanym przykładem jest kipu, używane w Ameryce 
Południowej przez Inków. Kipu jest to zbiór wykonanych z bawełny lub włosia lamy i alpaki    
kolorowych sznurków z supełkami. Służyło do zapamiętywania liczb (najprawdopodobniej w 
systemie dziesiętnym) oraz innych informacji. 

                                                                       Kipu Źródło: wikipedia.org 
                                                
5 Karakana i hiragana to japońskie systemy pisma sylabicznego kana. Każdemu znakowi katakana odpowiada 
znak hiragana.  
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Specjalne alfabety 

Alfabet Morse'a został stworzony w 1832 przez wynalazcę telegrafu Samuela 
Morse'a. Jest to kod naśladujący alfabet, czyli sposób reprezentacji znaków alfabetu 
łacińskiego za pomocą impulsów elektrycznych. Wszystkie znaki reprezentowane są przez 
kilkuelementowe serie sygnałów - krótkich (kropek) i długich (kresek). Kreska powinna trwać 
co najmniej tyle czasu, co trzy kropki. Odstęp pomiędzy elementami znaku powinien trwać 
jedną kropkę. Odstęp pomiędzy poszczególnymi znakami - jedną kreskę. Odstęp pomiędzy 
grupami znaków - trzy kreski.  

Szybkość nadawania i odbioru liczy się w grupach na minutę. Grupa obejmuje pięć 
znaków. W korespondencji cywilnej normą egzaminacyjną jest szybkość 4 grup na minutę 
(20 znaków na minutę). W korespondencji wojskowej klasyfikacja radiotelegrafistów zaczyna 
się od 12 grup na minutę (60 znaków na minutę). Doświadczeni radioamatorzy oraz 
radiotelegrafiści wojskowi osiągają przeciętnie 15-20 grup na minutę (75-100 znaków na 
minutę). Obecnie, ze względu na niewielką szybkość transmisji, wycofany z użycia w 
komunikacji cywilnej. Jest nadal stosowany przez krótkofalowców. 

 Współczesny, automatyczny klucz nadawczy 

Alfabet Braille'a jest to alfabet umożliwiający zapisywanie i odczytywanie tekstów osobom 
niewidomym. Stworzony przez Louisa Braille'a, który w wyniku wypadku oślepł w 
dzieciństwie. Oparty jest na wojskowym systemie umożliwiającym odczytywanie rozkazów 
bez użycia światła. Jest jednym z pierwszych przykładów technologii asystujących6. 

Podstawą, z której wyprowadza się cały system Braille'a jest sześciopunkt nazywany znakiem 
tworzącym. System składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów 
ułożonych w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej. Lewa kolumna zawiera umownie 
oznaczone punkty: 1,2,3, zaś prawą stanowią punkty: 4,5,6. Wzajemna kombinacja i 
rozmieszczenie punktów daje możliwość zapisu sześćdziesięciu trzech znaków. W brajlu 
można zapisać wszystko - istnieje kilka uzupełniających systemów zapisu brajlowskiego - 
notacje matematyczna, chemiczna, fizyczna i muzyczna. 

 Źródło: wikipedia.org 
                                                
6 Technologie asystujące (technologie dla niepełnosprawnych) - szeroka klasa technologii umożliwiających 
większą niezależność osób niepełnosprawnych. 
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Liczby 
 

Uważa się, że po raz pierwszy liczb zaczęto używać ok. 30 000 lat p.n.e. Badacze 
odnaleźli kości i inne artefakty, na których znaleziono ślady nacięć, uważane za próbę 
liczenia. Najstarszy znany przykład malowidła z kreskami, sugerującymi liczenie, pochodzi z 
jaskini w południowej Afryce. 

Pierwszy znany pozycyjny system zapisu liczb pochodzi ze starożytnej Mezopotamii 
(ok. 3400 p.n.e.), i bazuje na liczbie 60. Najstarszy dziesiątkowy system pozycyjny pochodzi 
z Egiptu (ok. 3100 p.n.e.). 

Ciekawa jest historia zera, starożytni Grecy nie byli pewni co do statusu zera jako 
liczby: pytali się "jak nic może być czymś?", co doprowadziło do interesujących 
filozoficznych argumentów na temat natury i istnienia zera i próżni. W Euroie Fibonacci 
używał w zera ale tylko jako cyfry  dopiero w XIII w]. Trzeba było 4 wieków, aby zero było 
powszechnie rozpoznawane jako liczba w Europie. 

Koncepcja liczb ujemnych też nastręczała wiele trudności. Powstała ona w pierwszej 
połowie I wieku p.n.e. w  Chiach. Na początku VII wieku liczby ujemne były używane w 
Indiach w celu księgowania długów. Większość europejskich matematyków odrzucała 
koncepcję liczb ujemnych aż do XVII wieku, chociaż Fibonacci akceptował ujemne 
rozwiązania w zagadnieniach finansowych, gdzie reprezentowały ujemne salda. 

Różne narody używały odmiennych zapisów liczb. Osobiście podoba mi się sposób 
Majów i Babilończyków.   

 

 

System zapisu liczb prekolumbijskich Majów opierał się na systemie piątkowym dla liczb 0-
19. Większe liczby zapisywano używając potęg dwudziestki i powyższych symboli jako cyfr 
systemu dwudziestkowego; źródło: wikipedia.org 
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Babilończycy używali do zapisu liczb dwóch znaków: ostrego (pionowego) klina dla 
oznaczenia liczby 1 oraz rozwartego (poziomego) klina dla oznaczenia liczby 10. Liczby 
zapisywano przy pomocy odpowiedniej kombinacji klinów. 

 

 
Zapisywanie liczb pismem klinowym; źródło: www.math.us.edu.pl 

Uważam, że wart uwagi jest też dwójkowy system liczbowy (inaczej binarny). Jest to 
pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby 2. Do zapisu 
liczb potrzebne są więc tylko dwa znaki: 0 i 1. Powszechnie używany w informatyce. Liczby 
zapisuje się tu jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby 
stanowiącej podstawę systemu. 
 

Zegarek pokazujący godzinę 3:25 

 

Sygnały dźwiękowe 

Ludy żyjące na obszarach obfitujących w duże drzewa stosowały do przekazywania 
informacji, wydrążone pnie drzew, niekiedy przykryte skórą, czyli bębny. Ten wynalazek 
powstał niezależnie od siebie w wielu kulturach afrykańskich i amerykańskich. Najbardziej 
znanym dziś przykładem takiej komunikacji są tam-tamy, czyli „mówiące bębny” pochodzące 
z kultur zachodniej Afryki. Dziś nadal są wykorzystywane, przede wszystkim jako 
instrument. Przy przekazie sygnałów dźwiękowych stosowano tzw. stacje przekaźnikowe, 
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dzięki którym wiadomości mogły dochodzić na dłuższe odległości. Rogi, bębny i inne 
sposoby przekazywania dźwięku były także często używane do komunikacji na polach bitew. 

Na niewielkie odległości w budowlach dźwięki były też przesyłane w systemach rur. 
Najstarszy znany taki system to wynalazek Chińczyka Kung-Foo-Whing z 968 roku n.e. 

 

Pismo nutowe 

 Na uwagę zasługuje też notacja muzyczna, czyli pismo nutowe. Jest to symboliczny 
język, za pomocą,  którego można zapisać wszystkie cechy dźwięków muzycznych, rytmiki, 
melodii, harmonii, dynamiki oraz artykulacji. Obeznie znana nam notacja wywodzi się od 
bezliniowej notacji  cheironomicznej7, która powstała przed VIII w. Jej geneza nie jest bliżej 
znana, wykształciła się prawdopodobnie przy chórach klasztornych. 

 

Pieśń Konfederatów Barskich w zapisie nutowym; źródło: wikipedia.org 

 

Pisać, ale czym i po czym?                

Wiemy już jak przez wieki ewoluowało piśmiennictwo. Przyjrzyjmy się też procesowi 
udoskonalania narzędzi służących do pisania i materiałów,  na których zapisywano 
informacje.  

Przez długie tysiąclecia prehistoryczni ludzie używali własnych rąk, którymi nakładali 
organiczne farby na ściany jaskiń, a także kamiennych rylców służących do drążenia znaków 
w kamiennych płaszczyznach. Tak zapisana informacja pozostawała na miejscu swojego 
stworzenia. Dopiero odmiana pisma, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 
lat przed naszą erą pozwoliła to zmienić. Do pisania wykorzystywano, bowiem gliniane 
tabliczki i rylce. Najczęściej miały one prostokątny kształt, by nie ulegały zniszczeniom przy 
przenoszeniu w specjalnych skrzyniach.  

 

                                                
7 Neumy - forma notacji muzycznej w średniowieczu. Obejmuje ona znaki w formie kropek (punctum) i kresek 
(virga) przedstawiające przybliżony przebieg melodii; nie zawsze określają one dokładny czas trwania i 
wysokość dźwięku. 
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Ilustracja z książki: G. Jean: Pismo - pamięć ludzkości. Wrocław 1994, s.15 

 

Tabliczka sumeryjska z Teb, ok. 2360 r. p.Chr. Obok rylce z trzciny do pisma klinowego. 
Istniały prawdopodobnie trzy rodzaje rylców:  

1. trójkątny - do rysowania kątów 
2. wyżłobione - do tworzenia „gwoździ”  
3. zaokrąglone - do pisania liczb  

Grecy uważali gliniane tabliczki za zbyt ciężkie, dlatego zaczęli wyrabiać tabliczki z 
drewna dębu, cyprysu, palmy, bukszpanu, cedru i drewna cytrynowego).  Powierzchnią 
zapisywaną była warstwa wosku, niekiedy mieszana ze smołą dla ciemnej barwy, otoczona 
drewnianą ramką. Tabliczka ta była lekka, umożliwiała także powtórne pisanie po uprzednim 
starciu zapisanej warstwy wosku (było to jej zaletą i wadą jednocześnie). Do pisania na 
tabliczkach służyły rylce (stylusy), wykonane z różnych materiałów: metalu, drewna lub 
twardej trzciny. Jeżeli jedna tabliczka nie mieściła informacji, które chciano zapisać, to 
wiązano kilka przewlekając rzemień lub pierścień przez otwory w ramie. Dwie związane 
tabliczki nazwano dyptychem, trzy - tryptychem, powyżej trzech - poliptychem. Aby 
zapobiec odczytaniu tekstu przez niepowołane osoby, pięczętowano tablice złożone pismem 
do wewnątrz.  

 

Grecka woskowa tabliczka; źródło: T.Szanto: Pismo i styl. Wrocław 1968, s. 23 
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Papirus 

Kolejnym przełomowym etapem w rozwoju sztuki pisania było wynalezienie techniki 
wytwarzania papirusu w Egipcie. Papirus wyrabiano z włókien rośliny cibory papirusowej 
(Cyperus papyrus) rosnącej w delcie Nilu. Używano łodygi rośliny, która ma trójkątny 
przekrój, miąższ krojono na cienkie i szerokie paski. Następnie układano je gęsto obok siebie 
na desce zwilżonej wodą, tak, by brzegi pasków nachodziły na siebie. Na tę warstwę 
kładziono w poprzek drugą, po czym obcinano wystające końce. Całość sklepywano w 
wyniku, czego powstawał spójny arkusz, który później suszono na słońcu. Gotowe arkusze 
sklejano ze sobą brzegami za pomocą kleju wykonanego z mąki, wody i octu, następnie 
wygładzano aż do połysku muszlą lub kością słoniową. Powstanie pierwszych papirusów 
datuje się na 3000 p.n.e. 

 

Ilustracja z książki G. Jean: Pismo - pamięć ludzkości. Wrocław 1994, s.39 

Warsztat pracy egipskiego skryby składał się z: etui z trzcinowymi piórami, tabliczki 
do wygładzania papirusu, podwójnego kałamarzu na atrament czerwony i czarny; noża do 
papirusu zakończony kaczym dziobem. Zestaw narzędzi do pisania, od góry: etui z trzema 
otworami na inkaust i trzcinkami, etui na trzcinki i kilka zużytych trzcinek. 

 

Papier 

Około 105 r. n.e w Chinach został wynaleziony papier przez kancelistę na dworze 
cesarza He Di z dynastii Han, eunucha Ts'ai Lun (inna transkrypcja Cai Lun). Kancelista 
eksperymentował z korą drzew, jedwabiem, a nawet sieciami rybackimi. Przypadkiem trafił 
na właściwą metodę, czyli papier czerpany, jako  pozostałość po myciu jedwabnej waty. 
Czynność tę wykonywano na matach, polegała ona na zwilżaniu i ubijaniu jej kijami. Po 
zdjęciu waty na tychże matach osadzał się cienki nalot, który po wyschnięciu nadawał się do 
pisania. Jedwab był bardzo drogi Chińczycy zastąpili go, więc włóknami roślinnymi ( łykiem 
morwy) i szmatami lnianymi. Wyniki badań archeologicznych pokazują jednak, że papier był 
już znany wcześniej, co najmniej w 8 roku p.n.e. Z tego roku pochodzi skrawek papieru z 20 
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chińskimi znakami odnaleziony w Nefrytowej Bramie8. Prawdopodobnie Ts'ai Lun wynalazł 
tylko metodę masowej produkcji papieru.    

 W Europie papier rozpowszechnił się w XII w. W Hiszpanii powstała pierwsza 
europejska papiernia (1154r.). Do Polski papier dotarł ok. XV wieku. Masowa produkcja 
papieru w Europie datowana jest na XIX wiek, gdy maszyny parowe przerabiały miazgę 
drzewną na papier. 

 

 

Przygotowywanie masy papierowej w Chinach; źródło: wikipedia.org 

Ewolucja narzędzi piśmienniczych 

Narzędzia do pisania także ewoluowały: od rylców, poprzez ptasie pióra maczane w 
atramencie, po wieczne pióra. 

Do końca XVIII wieku popularne były pióra gęsie, których największą wadą była 
konieczność częstego ścinania końcówki, aby nadać jej stożkowy kształt umożliwiający 
pisanie. 

W 1922r. Howard Carter odnalazł w grobowcu Tutenchamona pierwsze narzędzie 
pisarskie. Przypominało ono obecne wieczne pióra. Była to trzcinowa rurka zaostrzona z 
jednej strony, umieszczona w miedzianej oprawce z atramentem.  

W 1508 r. w pracach Leonarda da Vinci pojawiły się projekty przyrządów pisarskich z 
zapasem atramentu.            

 W 1707 r. Nicolas Bion - nadworny inżynier Ludwika XIV wynalazł wieczne pióro 
pozwalające pisać nieprzerwanie przez dłuższy czas. 

W 1822 r. zaczęto produkować maszynowo zaawansowane pióra metalowe za sprawą 
Samuela Harrisona, który w ok. 1780r. zbudował prototyp pióra.  

                                                
8 Nefrytowa Brama - graniczna strażnica jedwabnego szlaku. 
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W 1884 r. L. E. Waterman opracował system "zasilania kanalikowego", który 
zapobiegał robieniu kleksów dzięki regulacji dopływu atramentu.  

Ważnym etapem w rozwoju produkcji piór było wynalezienie nowych materiałów, 
który posłużyły do wytwarzania korpusu pióra, były to m.in. ebonit (1839 r.) i celuloid (1870 
r.) oraz opracowanie przez firmę Parker specjalnego systemu uniemożliwiającego samowolne 
ściekanie atramentu ze stalówki. 

                              

Gęsie pióro i atrament                                                         Stalówka pióra wiecznego 

 Stosunkowo niedawnym wynalazkiem są ołówki, których pierwsze egzemplarze 
pochodzą z wieku XVI, gdy w Anglii odkryto wysokiej jakości złoże grafitu. Anglia 
utrzymała monopol na produkcję wysokiej jakości ołówków przez ponad wiek, do czasu 
opracowania technik wytwarzania grafitu ze złóż o gorszej jakości.  

 Długopis natomiast, to narzędzie do pisania z bardzo bliskiej przeszłości. 
Wynaleziony został w 1938 roku przez węgierskiego artystę i dziennikarza Ladislao Biro. 
Pierwsza produkcja długopisów na masową skalę była realizowana na potrzeby pilotów 
alianckich podczas drugiej wojny światowej, ponieważ można nim pisać bez względu na 
zmiany ciśnienia atmosferycznego. 

Pierwsze książki i gazety 

Książkę jako przedmiot utrwalający i rozpowszechniający treści literackie stworzyli 
Grecy ok. V w. p.n.e. Początkowo nie była atrakcyjna (niska i szeroka kolumna pisma, brak 
odstępów między wyrazami). Szata zewnętrzna uległa zmianom w III w. p.n.e. dzięki 
kopistom zatrudnionym w Bibliotece Aleksandryjskiej9. Ustalili oni normy techniczno-
wydawnicze, które miały ujednolicić format oraz objętość maksymalną zwoju. Wysokość 
zwoju papirusowego wahała się od 15 do 30 cm, ale zdarzały się i większe. Rękopis 
otrzymywał tytuł, który zamieszczano na początku lub końcu dzieła. Dla wygody w trakcie 
czytania usztywniano zwój drążkami drewnianymi lub kościanymi. Zwoje przenoszono w 

                                                
9 Biblioteka Aleksandryjska - największa biblioteka świata starożytnego założona w Aleksandrii przez 
Ptolemeusza I Sotera za radą Demetriusza z Faleronu (datuje się to wydarzenie na lata około 350-283 p.n.e.). 
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specjalnych pojemnikach, tzw. capsach. Książka w postaci zwoju wraz z upadkiem kultury 
starożytnej przestała odgrywać dawną rolę, została zastąpiona kodeksem. 

 Pierwowzorem kodeksu były wiązki tabliczek drewnianych zwanych przez Rzymian 
caudex (kloc drzewny). Kilka lub kilkanaście przełamanych kart poskładanych jedna w drugą 
tworzyło pierwsze kodeksy. Zszywano je, aby się nie rozsypały. Początkowo do takich 
kodeksów stosowano papirus, okazało się jednak, że karta papirusowa była zbyt cienka i 
giętka, często ulegała zniszczeniu. Zaczęto, więc stosować pergamin, który jak się okazało 
był odpowiedniejszym materiałem dla takiej formy książki.  

                        

Naciąganie pergaminu za pomocą pumeksu              Papirus; źródło: wikipedia.org 

 

W drugiej połowie I w. n.e. kodeks stał się ważnym elementem rozpowszechniania 
literatury wśród biedniejszej warstwy społeczeństwa, podczas gdy zwój papirusowy był nadal 
faworyzowany przez zamożnych kolekcjonerów. W V w. p.n.e. kodeks zyskał przwagę nad 
zwojem. Zdecydowały o tym: niska cena i poręczność kodeksu. Najpierw wykorzystywali go 
prawnicy w codziennej pracy, potem stał się głównym nośnikiem literatury chrześcijańskiej. 
Zwój stosowano jeszcze w IV w. n.e. utrwalając na nim głównie literaturę świecką.  

Historia książki rzymskiej zaczyna się od historii książki greckiej w Rzymie. Pierwsze 
księgozbiory greckie zostały przywiezione jako cenne zdobycze wojenne. Jako pierwszy 
przywiózł bibliotekę zwycięski w trzeciej wojnie macedońskiej wódz rzymski Lucjusz 
Emilius Paulus. Świadectwa mówiące o handlu książką rzymską pochodzą dopiero z I w. 
p.n.e. Wtedy też powstały pierwsze księgarnie rzymskie. Bogaci Rzymianie też posiadali 
biblioteki. Gajusz Azyniusz Polio, zdobywszy środki w wojnie illiryjskiej założył w 39 r. p. n. 
e. na Forum Rzymskim w świątyni Wolności pierwszą bibliotekę publiczną 

Obszar Bizancjum charaktryzował się występowaniem wszystkich form książki 
starożytnej. Znany był grecki zwój papirusu, II wiek przyniósł pergamin początkowo w 
formie zwoju, później w formie kodeksu natomiast IX wiek to owoc kontaktów z Arabami - 
papier. 

Pierwszą znaną nam gazetą była Acta Diurna, wydana na rozkaz Juliusza Cezara w    
59 r. p.n.e. Gazety we właściwym rozumieniu tego słowa zaczęły się ukazywać w 1609 r. Do 
pierwszych gazet należy zaliczyć Relation - gazeta drukowana w Strasburgu i Aviso - 
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drukowana w Wolfsbüttel. Pierwsza gazeta codzienna (ukazywała się 6 dni w tygodniu) 
pojawiła się w Lipsku w 1650 r. Mieszkańcy Europy, Ameryki, Australii i Azji nie 
wyobrażają sobie życia bez porannej dawki informacji z gazet. W 1990r. na świecie 
wychodziło 9220 dzienników. 

 Acta Diurna 

 

Historia druku i narzędzi umożliwiających go… 

Książki i gazety pisano ręcznie i tak też je powielano przez bardzo długi okres, ale już w 
starożytności ludzie chcieli sobie to zadanie ułatwić.  

W Babilonie i Egipcie używano stempli do powielania wzorów przez wytłaczanie ich w 
glinianych tabliczkach, przed ich wypaleniem. Stemple trafiły z Bliskiego Wschodu do Chin, 
gdzie mogły liczyć nawet kilkaset znaków.  

W Chinach też ok. VII w p.n.e. po raz pierwszy do odlewania brązów, na których 
umieszczano napisy, używano już pojedynczych "ruchomych" czcionek.  

W Grecji natomiast odbijano barwne wzory na tkaninach.  

W II w. p.n.e. na Bliskim Wschodzie wynaleziono pergamin, który był materiałem 
trwalszym niż papirus. W Chinach też wynaleziono papier czerpany.   

W VII w. również w  Chinach pierwszy raz zastosowano druki drzeworytnicze na 
papierze. Z VIII w. pochodzi najstarszy drukowany tekst na świecie. Jest to buddyjski zwój z 
zaklęciami, datowany na 704-751 rok. Odkryto go w 1966 roku w świątynki w Pulguk-sa w 
Kyongju w Korei.  

Pierwszą wydrukowaną w całości książką jest najprawdopodobniej Sutra Diamentowa z 
868 r. Jest to chińskie tłumaczenie sanskryckiego tekstu. Zwój ma 17,5 stopy długości i 10 
cali szerokości. Odkrył go w 1907 roku Aurel Stein. Masowo drukowano również kalendarze 
i wiersze poetów.  

W X w., w Korei, powstała pierwsza instytucja państwowa zajmująca się sprawami 
drukowania, nosi ona nazwę Pissesse. 

W 1041r. chiński kowal Pi Sheng wynalazł czcionkę ruchomą dla pojedynczych znaków. 
Wykonał ją z wypalanej gliny, aby zapewnić trwałość czcionce. 
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W 1107 w Chinach wynaleziono druk kolorowy. Drukowano trójkolorowe papierowe 
banknoty, żeby je zabezpieczyć przed kopiowaniem. 

W XIII w. także w Chinach zaczęto używać czcionek drewnianych. Obecność papieru w 
Europie przyśpieszyła rozwój druku ksylograficznego (drzeworytniczego), w kolejnych 
wiekach powielano tą metodą inicjały i ornamenty. 

Początek XV w. przyniósł pierwsze czcionki metalowe (Korea).                                      
XV w Europie, to czas reformacji, w którym zwiększyło się zapotrzebowanie na słowo 
pisane. Wtedy też wynaleziono wymiennej czcionkę. Największy sukces odniósł Jan 
Gutenberg drukując Biblię. Wynalazł on aparat do odlewania czcionek z wymiennych matryc 
oraz prasę drukarską. Jego pierwszy drukowany krój pisma zaskakuje nawet dziś 
dojrzałością typograficzną. Za wynalazcę europejskiej wersji czcionki, wpierw drewnianej, 
potem metalowej, uchodzi Holender Laurens Janszoon Coster prowadzący swoją działalność 
w holenderskim mieście Harlem w początkach XV w., a więc około 20 lat wcześniej niż 
Gutenberg w Moguncji. Jako wynalazcy czcionki w Europie wymieniani są również: Jan 
Brito (Brugia, Belgia), Pamphilo Castaldi (Feltre, Włochy) oraz Prokop Waldfogel - czeski 
złotnik działający w Awinion (Francja).   

                          

  Biblia Gutenberga                                      Drukarnia z XVw.; źródło: wikipedia.org 

 

                               

Prasa drukarska z 1811 roku.                Współczesna drukarnia gazetowa.                           
Źródło: wikipedia.org 
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W 1473r. w Krakowie wędrowny drukarz Straube wydrukowł najstarsze znane 
wydawnictwo na ziemiach polskich. Jest to Kalendarz astronomiczny na 1474. 

W 1892r.  Adolf Scheufelen wynalazł papier powlekany (powłoka z kaolinu i kazeiny). 

Warto zwrócić też uwagę na specyficzny typ maszyny drukarskiej  jakim jest 
indywidualna maszyna do pisania. Wynaleziono ją w XIX wieku, trudno jest wskazać 
jednoznaczną datę powstania tego wynalazku z powodu dużej liczby patentów i ich 
rozwinięć. 

                      

Maszyna do pisania, początek XX wieku; źródło: wikipedia.org 

 

Bardzo istotnym wynalazkiem ułatwiającym przekazywanie informacji był telegraf. 
Został on zastosowany po raz pierwszy w 1838 r. w Anglii przez Sir Charlesa Wheatstone’a. 
Razem z telegrafem gwałtownie zaczęły rozwijać się gazety, które mogły oferować swoim 
czytelnikom wiadomości sprzed kilkunastu godzin. Telegrafy były uznawane za dokumenty 
prawnie wiążące w transakcjach handlowych. 

Lata 80. XX wieku to prawdziwa rewolucja w procesie drukowania. Przeniesiono metody 
przygotowania do druku z zecerstwa do DTP. 

Zecerstwo jest działem poligrafii10 zajmującym się ogółem czynności prowadzących do 
uzyskania obrazu kolumn publikacji gotowych do druku. Można wyróżnić dwie podstawowe 
fazy: skład i łamanie, a także równoległe z nimi nadawanie korekty. Skład jest to samo 
utworzenie tekstu, a łamanie to wprowadzenie tekstu na kolumny i połączenie go tam z 
materiałem ilustracyjnym. Od czasów Jana Gutenberga do końca XIX wieku zecerstwo 
polegało na układaniu pojedynczych czcionek wraz z innymi elementami graficznymi. Prace 
zecerskie usprawniło wynalezienie odlewarek do całych rzędów tekstu - wierszy 
                                                
10 Poligrafia jest to słowo pochodzenia greckiego, w tłumaczeniu znaczy "wielokrotne pisanie". 
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linotypowych, jak i wprowadzenie szeregu innych metod automatyzujących pracę zecerni 
(tastry i odlewarki monotypowe), a następnie wprowadzenie fotoskładu11 i wreszcie DTP. 

                 

Zecerzy przy kasztach12 ok. 1970 r. oraz kaszta pełna czcionek. 
Drukarnia na transatlantyku TSS Stefan Batory. Źródło: wikipedia.pl 

 

 Elektroniczny skład i łamanie publikacji, inaczej DTP -skrót pochodzący z języka 
angielskiego. Pierwotnie był to ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze 
materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin 
ten oznaczał komputerowe przygotowanie do druku, czyli tworzenie w programach 
komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, zarządzanie pracą grupową, a nawet 
odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie, a 
więc np. naświetlarkami czy maszynami drukarskimi. W ramach DTP można również 
zarządzać przepływem prac w drukarni oraz sterować urządzeniami przygotowalni 
poligraficznej, jak i samej drukarni. 

Proces DTP polega na wprowadzeniu do komputera tekstu i obrazu. Poszczególne 
elementy graficzne podlegają następnie indywidualnej obróbce, a na tekst jest nanoszona 
korekta. Następnie układa się z tych wszystkich elementów projekt stron publikacji, łącznie z 
naniesieniem informacji dla drukarza i introligatora. Czynność kończąca to zapisanie danych 
komputerowych w postaci pliku postscriptowego13 lub (coraz częściej) pliku PDF14. W 
ramach DTP można również zarządzać przepływem prac w drukarni oraz sterować 
urządzeniami przygotowalni poligraficznej, jak i samej drukarni. 

                                                
11 Fotoskład sposobem przygotowania materiałów do druku oraz miejscem, gdzie materiały na potrzeby drukarni 
(tekst i obrazy) były formowane w obrazy kolumn metodą układania zadrukowanych kartek i przeźroczy na stole 
podświetlanym, gdzie następnie reprodukowano wszystko metodą fotograficzną. Klisze były przekazywane do 
drukarni w celu kopiowania na docelowe formy drukowe - blachy offsetowe. 
12 Kaszta - szuflada drukarska (najczęściej drewniana, choć zdarzały się metalowe) wysuwana z regału, 
podzielona na przegródki (króbki), w których mieszczą się czcionki i justunek. 
13PostScript – uniwersalny język opisu strony opracowany przez firmę Adobe Systems, będący 
obecnie standardem w zastosowaniach poligraficznych. 
14 PDF - format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, 
stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. 
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DTP zajmuje się obrazem, oraz projektowaniem np. niezadrukowanych opakowań i 
innych form wykrawanych z papieru, kartonu, lub kształtów wycinanych z folii 
samoprzylepnej. 

Z czasem pojęcie DTP zaczęło odnosić się także do przygotowywania dokumentów do 
publikacji w postaci elektronicznej (cyfrowej). Zalety druku cyfrowego to: możliwość 
realizacji zleceń "od ręki", faza przygotowawcza trwa, bowiem bardzo krótko i może 
odbywać się w trakcie drukowania innych zleceń. Prędkość druku jest dużo szybsza niż w 
typowych drukarkach komputerowych, choć trochę wolniejsza od offsetu. Nie ma przestojów 
pomiędzy kolejnymi zleceniami, a ich archiwizacja oraz ponowny druk są proste, szybkie i co 
bardzo ważne - powtarzalne. Cyfrowa obróbka obrazu daje szereg możliwości: skalowanie, 
czy też łatwe i pełne zarządzanie kolorem. Zamiana tonerów jest prosta i szybka. Mimo wielu 
zalet DTP nie jest wolne od wad. Jakość druku cyfrowego jest zauważalnie gorsza od offsetu 
- szczególnie w pełnych kryciach. Przy większych nakładach wciąż bardziej opłacalny jest 
offset. Istotną wadą jest mały format papieru. Urządzenia do druku cyfrowego większe od B3 
wciąż jeszcze (stan na 2003 r.) stanowią rzadkość i nie przekraczają formatu B2. 

Zapisywanie tekstu rozwinęło się znakomicie, sprawdźmy jak wygląda zapis muzyki. 

Fonograf, gramofon i jego płyta 

Fonograf był jednym z pierwszych urządzeń służących do zapisu i odtwarzania 
dźwięku. Zazwyczaj używa się go na określenie konstrukcji Thomasa Edisona. Edison 
zademonstrował swój wynalazek 29 listopada 1877, a opatentował go 19 lutego 1878. 

 Thomas Edison z fonografem; źródło: wikipedia.org 

 

W fonografie dźwięk zapisywany był pionowo na cylindrze zakładanym na metalowy 
walec napędzany korbką i odtwarzany za pomocą metalowej lub szklanej igły. "Głośnikiem" 
była duża lejkowata, metalowa tuba. Do końca ich istnienia na rynku dźwięk nagrywano na 
nich mechanicznie. W drugiej dekadzie XX wieku, kiedy zaczęto nagrywać płyty do 
gramofonów metodą elektryczną, skończył się popyt na fonografy. Ostatni wyprodukowano 
w 1929. 

Gramofon jest urządzeniem służącym do odtwarzania dźwięku zapisanego na płytach 
gramofonowych. Gramofon wyewoluował z fonografu i odziedziczył jego zasadę działania. 
Nośnikiem informacji jest obracająca się płyta z wyżłobionym spiralnym rowkiem, w którym 
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prowadzona jest igła. Drgania igły przetworzone są we wkładce na impulsy elektryczne. W 
innych rozwiązaniach konstrukcyjnych zamiast igły stosuje się promień lasera. 

Do lat 50. XX wieku w powszechnym użyciu były płyty gramofonowe z ebonitu, 
odtwarzane z prędkością 78 obr/min, później coraz szybciej wypierane przez opracowane w 
latach 30. winylowe płyty długogrające (longplay, LP) 331/3 i "single" (single play, SP). Płyty 
gramofonowe w latch 80 zastąpione zostały płytami kompaktowymi. 

 Polski gramofon Bambino, 1967; źródło: wikipedia.org 

Nietypową płytą gramofonową była pocztówka dźwiękowa produkowana w PRL-u i 
krajach bloku radzieckiego od początku lat 60. do połowy lat 70. XX wieku. Nazwa pochodzi 
od podłoża – standardowej pocztówki o całkowicie obojętnej treści, która była podłożem 
mechanicznym (nośnikiem). Na pocztówce laminowano cienką warstwę tworzywa 
sztucznego, w którym wytłoczone były rowki z analogowym zapisem dźwięku, a na środku 
wykonywano otwór pozwalający na położenie jej na talerzu gramofonu.  

Magnetofon, walkman, dyktafon i kasety 

 Magnetofon to urządzenie służące do wielokrotnego zapisywania i odtwarzania 
dźwięku na taśmie magnetycznej. Prekursorem współczesnego magnetofonu było urządzenie 
wykorzystujące jako nośnik stalowy drut. Konstruktorem pierwszego prototypu magnetofonu 
był Valdemar Poulsen (1898) - swoje urządzenie nazwał telegrafonem. 

 Możemy wyróżnić dwa rodzaje magnetofonów: szpulowy i taśmowy. 

Magnetofon szpulowy - rodzaj magnetofonu wykorzystujący jako nośnik dźwięku taśmę 
magnetyczną nawiniętą na dwie szpule. 

Magnetofon kasetowy to przenośny magnetofon mogący odtwarzać i nagrywać kasety 
magnetofonowe najczęściej z wbudowanym mikrofonem, umożliwiające nagrywanie 
dźwięku. 
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Magnetofon szpulowy firmy Nagra15                   Magnetofon kasetowy Philips D6350 z kasetą     

Walkman to przenośny, zminiaturyzowany magnetofon kasetowy, odporny na 
wstrząsy. Nie posiada głośników, lecz wyłącznie słuchawki. Walkman został zaprojektowany 
i wypromowany przez firmę Sony w 1979 r. Okazuje się jednak, że firma Sony wypromowała 
walkmana, ale go nie wymyśliła. W 2004r. po 25 latach potyczek sądowych firma Sony 
wypłaciła odszkodowanie niemieckiemu naukowcowi Andreasowi Pavela, który w 1977 
wymyślił walkmana. 

Dyktafon to przenośny magnetofon lub urządzenie cyfrowe z wbudowanym 
mikrofonem, umożliwiające nagrywanie dźwięku. Nośnikiem dźwięku może być kaseta 
magnetofonowa o różnym czasie nagrania i wielkości lub układ elektroniczny zapisujący w 
formie cyfrowej skompresowany dźwięk. Dyktafon został wynaleziony przez Thomasa Alva 
Edisona. Obecnie często zintegrowane z innymi urządzeniami, np. telefonem komórkowym 
albo przenośnym odtwarzaczem mp3. 

Kaseta magnetofonowa to kaseta przeznaczona do magnetofonów kasetowych 
opracowana przez firmę Philips w 1963 roku. Służy również jako nośnik do przechowywania 
danych. Używana była jako pamięć masowa w popularnych komputerach 8-bitowych jak: 
Atari, Commodore, ZX Spectrum, Timex, Amstrad CPC. 

Płyta i odtwarzacz CD 

Odtwarzacz CD - urządzenie służące do odtwarzania płyt CD-ROM, z nagranym 
dźwiękiem w formacie Audio, w Polsce początkowo znane pod nazwą gramofon laserowy 
cyfrowy lub gramofon cyfrowy. Pierwsze odtwarzacze CD pojawiły się w pierwszej połowie 
lat 80. XX wieku i są dedykowane jako dodatkowy element do wież stereo. Pierwszym 
produkowanym seryjnie na świecie odtwarzaczem CD był SONY CDP-101, którego premiera 
rynkowa odbyła się w Tokio 1 października 1982 roku. Obecnie, w dobie miniaturyzacji 
urządzeń elektronicznych odtwarzacze są umieszczane w jednej obudowie wraz ze 
wzmacniaczem, tunerem, oraz magnetofonem. Takie urządzenia potocznie nazywane są mini-
wieżami. Wciąż jednak najwyższą jakość odtwarzanego dźwięku, można uzyskać z 
wielosegmentowych systemów hi-fi. 

                                                
15 Nagra – seria magnetofonów opracowanych przez firmę Stefana Kudelskiego, szwajcarskiego wynalazcy 
pochodzenia polskiego w Cheseaux-sur-Lausanne w Szwajcarii (nazwa wywodzi się od polskiego czasownika 
"nagrać"). 
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Istnieją różne rodzaje odtwarzaczy CD jednym z nich jest model przenośny potocznie 
zwany Discman'em z wbudowanym wzmacniaczem i wyjściem słuchawkowym. 

Płyta kompaktowa to poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do 
bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i 
przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze 
standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej 
pojemności, niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się najbardziej popularnym 
medium do zapisywania danych. 

Płyta kompaktowa została opracowana wspólnie przez koncern Philips i Sony pod 
koniec lat 70., a jej premiera odbyła się w fabryce w Langenhagen własności Polygram 17 
sierpnia 1982, która wtedy należała do Philipsa. 

Pierwszą płytą, która pojawiła się w wersji CD była „The Visitors” grupy ABBA, 
natomiast pierwszym materiałem opublikowanym na nośniku CD w Polsce (w 1989 roku) 
była płyta "Spokojnie" zespołu Kult o symbolu Polton CDPL-001. Pierwsze płyty i 
odtwarzacze CD zostały wprowadzone we wrześniu 1982 roku w Japonii. W sprzedaży w 
Stanach Zjednoczonych i Europie pojawiły się w marcu 1983 r. 

Płyta kompaktowa może służyć do zapisu muzyki, filmu (Video CD albo Super Video 
CD) lub danych – plików komputerowych.  

Inne urządzenia do zapisywania i odtwarzania muzyki, ale nie tylko… 

MiniDisc (MD) to dyskowy nośnik danych cyfrowych, zwykle stosowany do zapisu 
dźwięku. Technologię MD zaprezentowała w 1991 roku firma Sony. W 1993 roku został 
zaprezentowany standard MD Data do przechowywania danych komputerowych, nie zyskał 
on jednak popularności, tak więc dzisiaj MD stosowane są głównie do zapisu dźwięku. 

 

Mini Disc 

 

Odtwarzacz MP3 to przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania 
plików dźwiękowych. Nazwa pochodzi od pierwotnego przeznaczenia urządzenia – 
początkowo obsługiwane były tylko pliki dźwiękowe w formacie MP316.  

                                                
16 MP3 to format stratnej kompresji dźwięku (metody zmniejszania ilości bitów potrzebnych do wyrażenia danej 
informacji) opierający się na zmodyfikowanej dyskretnej transformacie cosinusowej (w celu zwiększenia 
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Obecnie większość modeli odtwarza także formaty WMA17, a niektóre również 
rzadsze formaty, takie jak FLAC. 

Część odtwarzaczy MP3 zaopatrzonych jest dodatkowo w radio lub możliwość zapisu 
dźwięku (dyktafon) z możliwością kodowania zapisywanego dźwięku do formatu MP3 czy 
ADPCM WAV. Rzadziej – w możliwość odczytu kart pamięci. 

Odtwarzacze MP3 dzieli się na trzy główne typy: 

 Odtwarzacze CD MP3 – urządzenia odtwarzające płyty CD – normalne CD-Audio 
oraz pliki MP3 i inne obsługiwane przez nie formaty. 

 Odtwarzacze z pamięcią flash – ten typ urządzeń przechowuje pliki dźwiękowe we 
wbudowanej pamięci nieulotnej (flash) lub nośniku takim jak karta pamięci. Są to 
zwykle urządzenia o pojemności od 64 MB do 16 GB. Takie odtwarzacze łączy się z 
komputerem poprzez port USB. 

 Odtwarzacze z dyskiem twardym – te urządzenia odczytują pliki muzyczne z 
wbudowanego dysku twardego. Mogą pomieścić o wiele więcej danych w porównaniu 
do poprzedniego typu urządzeń, zwykle od 1,5 GB do 160 GB, zależnie od technologii 
użytej do skonstruowania dysku twardego. Używając standardowych ustawień 
kodeków możliwe jest zapisanie tysięcy piosenek na jednym urządzeniu. 

 Rio Karma – odtwarzacz z dyskiem twardym 

 Odtwarzacze MP4/MTV to odtwarzacze mp3 z pamięcią flash oraz wyświetlaczem 
LCD, umożliwiające odtwarzanie muzyki, filmów, przeglądanie zdjęć i czytanie ebooków w 
formacie txt. 

Telefon komórkowy to rodzaj aparatu telefonicznego, zazwyczaj przenośnego, 
komunikującego się z siecią przy użyciu fal radiowych. W technologii sieci komórkowych 
słowo "komórka" oznacza obszar zasięgu pojedynczej stacji przekaźnikowej. Obsługa 
telefonu jest automatycznie przekazywana z jednej "komórki" do następnej w trakcie 
przemieszczania się osoby używającej telefonu komórkowego.  

Obecnie absolutna większość telefonów komórkowych działa w systemach cyfrowych 
(np. GSM, DCS, PCS, UMTS). W starszych rozwiązaniach mieliśmy do czynienia z sieciami 
analogowymi (NMT). 
                                                                                                                                                   
rozdzielczości) i używający modelu psychoakustycznego (mówiącego jakie informacje o dźwięku są 
rozpoznawalne przez ludzkie ucho, jakie natomiast nie są. 

10WMA - format kompresji dźwięku stworzony przez Microsoft Corporation. Niezależne testy odsłuchowe 
pokazały, że choć WMA przy bitrate 96 kb/s i niższym brzmi nieco lepiej niż MP3, to jednak przy wysokim 
bitrate oferuje zauważalnie gorszą jakość dźwięku. Kodek w żadnym wypadku nie dorównuje jakości płyty CD 
przy 64 kb/s. 
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W 1956 roku firma Ericsson wprowadziła pierwszy telefon bezprzewodowy o wadze 
40 kg i wielkości walizki. Gabaryty komórki szły na równi z ceną, która równała się wartości 
samochodu dobrej marki. 21 sierpnia 1983 pierwszy komercyjny telefon komórkowy 
(DynaTAC 8000X) został dopuszczony do sprzedaży przez Federalną Komisję Łączności 
(FCC). 

Współczesny telefon komórkowy, oprócz realizowania podstawowej funkcji 
prowadzenia rozmowy, umożliwia pisanie krótkich wiadomości tekstowych SMS lub ich 
rozwinięcia takie jak EMS, MMS, cyfrowa transmisja danych. Możemy zapisywać informacje 
w notesie, organizerze. Korzystać z dyktafonu, odtwarzacza muzyki, nawigacji satelitarnej, 
kamery i aparaty. Możemy przeprowadzić wideokonferencję lub łączyć się z Internetem. 

 

 Ewolucja telefonów komórkowych (od lat 80. do roku 2005) 

 

Bardzo użytecznym narzędziem jest też iPod – wspólna nazwa rodziny przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych, produkowanych przez firmę Apple. Niektóre z nich mogą 
działać w roli dodatkowego dysku twardego dla komputera stacjonarnego lub laptopa), 
natomiast iPod w najnowszej wersji, iPod touch, stanowi wielofunkcyjny komputer osobisty 
typu palmtop18 z systemem operacyjnym typu Unix i bezprzewodowym dostępem do 
internetu. 

iPod jest obecnie najpopularniejszym odtwarzaczem na świecie (używa go ponad 50 
milionów ludzi na świecie), dominującym rynek amerykański, wielokrotnie przewyższając 
sprzedaż nawet takich firm jak Creative czy Sony. Do tej popularności przyczynił się sklep 
                                                

18 Palmtop (także: PDA, Personal Digital Assistant, komputer kieszonkowy) to mały, przenośny komputer 
osobisty. Mniejszy od laptopa - z powodzeniem mieści się w dłoni lub w kieszeni (ang. palm - dłoń, top - na 
wierzchu). Palmtopy są komputerami programowalnymi - można w nich instalować oprogramowanie. Palmtopy 
obsługuje się między innymi rysikiem, gdyż wyposażone są w ekran dotykowy. Większość z nich rozpoznaje 
pismo odręczne (lub zbliżone do niego znaki graffiti), a niektóre posiadają także wbudowaną klawiaturę 
kciukową 
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muzyczny Apple – iTunes Store19, a także nietypowe wzornictwo i interfejs, strategia 
marketingowa i sprzedaży, zwłaszcza na rodzimym rynku. 

Najnowsze iPody wyposażone są albo w dysk twardy o pojemności 80 i 160 GB lub w 
pamięć typu flash – 1 GB w iPod shuffle;4 GB lub 8 GB w iPod nano oraz 8 GB, 16 GB lub 
32 GB w iPod touch. 

Bateria zazwyczaj umożliwia ciągłą pracę od zaledwie nieco poza 3 godzin do aż 36 
godzin, w zależności od odtwarzacza i wykonywanych przez niego funkcji. iPod może 
zarejestrować do 15 tyś. utworów muzycznych lub 25 tyś. zdjęć albo 150 godzin filmów. 

 

  

Różne modele rodziny iPod, ze sztucznie zamglonym interfejsem; najnowszy i pierwszy z 
prawej to iPod touch 

 

 Komputery i Internet 

Zastosowanie nowoczesnych technologii zapisywania i odtwarzania informacji oraz 
tworzenie odpowiednich narzędzi było możliwe dzięki odkryciom w dziedzinie elektroniki20 , 
wynalezieniu komputera i dążeniu do miniaturyzacji.  Po raz pierwszy określenie „komputer” 
znajdujemy w Oxford Dictionary w 1897 roku, odnosi się ono do mechanicznych urządzeń 
ułatwiających obliczenia. 

Pierwsze komputery wykonywały tylko te operacje, do których zostały 
zaprojektowane od podstaw. Rewolucja w świecie komputerów nastąpiła w 1941 roku, gdy 
Konrad  Zuse zbudował Z3. Był to pierwszy nie elektroniczny komputer, który mógł 
wykonywać każde zaprogramowane mu zadanie. Od tamtej pory komputer umożliwiał coraz 
łatwiejszy dostęp do informacji oraz bardziej skomplikowane i szybkie operacje na 
informacji. Komputery bez wątpienia przyczyniły się do zwiększenia tempa postępu 
naukowego. 

                                                
19 iTunes Store jest "sklepem" online utworzonym przez Apple Inc., sprzedającym pliki, które są 
dostępne przez aplikację iTunes. Otwarty 28 kwietnia 2003 roku, można w nim nabyć wideoklipy, 
programy telewizyjne, filmy i gry wideo, jako dodatki do muzyki. Do stycznia 2007, sklep 
sprzedał ponad 2 miliardy piosenek, do 9 kwietnia - 2,5 miliarda, a do sierpnia - 3 miliardy 
piosenek, co stanowiło około 80% światowej sprzedaży muzyki przez Internet. 

20 Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci 
prądów i napięć elektrycznych lub pól elektromagnetycznych 
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 Z3 

Pierwszym komputerem w konstrukcji,  którego użyto wyłącznie elementów 
elektronicznych (lamp elektronowych) był ENIAC - Electronic Numerator, Integrator, 
Analyser and Komputer. Zbudowano go w USA w lutym 1946 r. Nie był on doskonały, gdyż 
nie udało się zmniejszyć jego rozmiarów ani też wyeliminować ręcznego programowania. 
Maszyna ta, zajmowała powierzchnię sali gimnastycznej 
 

ENIAC 
 

W 1947r. uczeni amerykańscy wynaleźli tranzystor21, dzięki temu powstały pierwsze 
magnetyczne nośniki danych (sporej wielkości bębny magnetyczne).  

W 1948r. stworzono między innymi architekturę komputerów stosowaną praktycznie 
do dnia dzisiejszego. Polega ona na umieszczaniu danych i programów w jednej pamięci.  

W 1954r. wynaleziono drukarkę, w 1956 r. opracowano twardy dysk, w 1958 r. 
wynaleziono modemy i laser. 

W 1960r. powstaje język programowania i pierwszy komputer wyposażony w 
monitor i klawiaturę. 

W 1968r. powstała wskaźnik pozycji x-y do systemów ekranowych. Ponieważ 
urządzenie było małą kanciastą skrzynką ze sterczącym ze środka kablem nazwano je myszą. 
I tak zostało do dzisiaj. 

W 1969r. w USA skonstruowano mikroprocesor, czyli układ scalony, co miało 
ogromny wpływ na zmniejszenie rozmiarów komputera i umożliwiło produkcję komputerów 
na użytek domowy. Postępujący proces miniaturyzacji układów scalonych doprowadził na 
początku lat siedemdziesiątych do powstania mikroprocesorów, zawierających w jednym 
układzie scalonym procesor wraz z układem sterującym jego pracą. 

W 1975 roku przedstawiono po raz pierwszy drukarkę laserową. W tym samym roku 
Bill Gates i Pul Allen zakładają firmę Microsoft.  

                                                
21 Tranzystor - trójelektrodowy półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania 
sygnału elektrycznego. 
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Na początku lat osiemdziesiątych powstają takie produkty jak AMIGA, 
COMMODORE, ATARI. Są to komputery służące do domowych zastosowań, głównie do 
gier, ze względu na bardzo dobrą grafikę i dźwięk. 

1952r. IBM decyduje się na dodanie komputerów do swojej linii produkcyjnej. 
Pierwszym modelem jest IBM 701, zaprojektowany przez Nathaniela Rochestera. Jego 
przeznaczenie to głównie badania naukowe. Model 701 zawiera 1 KB pamięci operacyjnej. 
Innowacją wprowadzoną w tej maszynie jest to, że użyty został napęd taśmowy. Komputer 
IBM 701 może wykonać 2200 operacji dodawania na sekundę. 

12 sierpnia 1981r. IBM przedstawia swój pierwszy komputer osobisty - IBM 5150 
PC. Zawiera on procesor Intel 8088, 64KB pamięci RAM, 40 KB ROM oraz jedną stację 
dyskietek 5,25 cala. Na komputerze zainstalowany jest system MS-DOS Microsoftu.  

W 2004 roku 30% sprzedanych komputerów osobistych to notebooki. W roku 2005 
sprzedaż notebooków po raz pierwszy w historii była większa niż komputerów stacjonarnych 
(w USA). 
 
RAM i ROM 

Jako pamięć operacyjną komputera stosuje się głównie pamięć RAM. Jest to 
podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej22 zwany też pamięcią użytkownika lub pamięcią o 
dostępie swobodnym. Nazwa ta ze względów historycznych oznacza tylko te rodzaje pamięci 
o bezpośrednim dostępie, które mogą być też zapisywane przez procesor, a wyklucza pamięci 
ROM (tylko do odczytu), pomimo iż w ich przypadku również występuje swobodny dostęp 
do zawartości. W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane 
dla tych programów oraz wyniki ich pracy. Zawartość większości pamięci RAM jest tracona 
paręnaście sekund po zaniku napięcia zasilania, dlatego wyniki pracy programów muszą być 
zapisane na jakimś nośniku danych. Bajt  natomiast, to  najmniejsza adresowalna jednostka 
informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. W praktyce przyjmuje się, że jeden 
bajt to 8 bitów. 

 Źródło: wikipedia.org 

                                                
22 Pamięć cyfrowa – układ elektroniczno-mechaniczny przeznaczony do przechowywania informacji w postaci 
słów binarnych. Podstawowym zastosowaniem pamięci są komputery (pamięć komputerowa), choć 
wykorzystywane są  praktycznie we wszystkich bardziej zaawansowanych urządzeniach, od automatycznych 
pralek, radioodbiorników, cyfrowych aparatów fotograficznych, przez samochody i roboty aż po sondy 
kosmiczne, systemy naprowadzania rakiet i kontynentalne systemy obrony powietrznej. 
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W świecie komputerów ma zastosowanie bardzo ciekawe prawo - Prawo Moore'a. W 
oryginalnym sformułowaniu mówi ono, że ekonomicznie optymalna liczba tranzystorów w 
układzie scalonym podwaja się co 18-24 miesiące. Zaobserwował to Gordon Moore, jeden z 
założycieli firmy Intel. Popularniejsze od oryginalnego prawa Moore'a jest sformułowanie 
"moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 24 miesiące".                                                                                                         
Termin ten jest też używany do określenia praktycznie dowolnego postępu technologicznego.          

Możemy też mówić o tym prawie w kontekście: 

 stosunku mocy obliczeniowej do kosztu 
 ilości tranzystorów w stosunku do powierzchni układu 
 rozmiarach RAM 
 pojemności dysków twardych 
 przepustowości sieci 

 

 

Prawo Moore’a dobrze opisuje ewolucję wydajności mikroprocesora na przestrzeni lat. 
Mówi ono, że złożoność układów scalonych (liczba tranzystorów), przy zachowaniu 
minimalnego kosztu składników, będzie się podwajać co 18 miesięcy. Stwierdzenie to 
zachowuje prawdziwość od czasu wczesnych lat 70. począwszy od układów porównywalnych 
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z prostymi kalkulatorami. Mikroprocesory osiągały coraz wyższą moc obliczeniową, co w 
rezultacie doprowadziło do ich dominacji nad każdą inną formą komputera. 

Nie wszystko jednak podlega rozszerzonemu prawu Moore'a: latencja23 (pamięci, dysków 
twardych, sieci komputerowych) spada bardzo powoli, pomimo rosnącej przepustowości. W 
niewielkim stopniu spadły też ceny typowych komputerów, ich rozmiar czy pobór mocy. 

Jednym z głównych powodów, dzięki któremu ten wykładniczy wzrost jest możliwy, jest 
stosowanie coraz mniejszych elementów w procesie fabrykacji. Współcześnie dominują 
technologie 90, 65 i ostatnio 45 nm, kiedy we wczesnych latach 90. używano technologii 
500 nm. Rozmiary te nie mogą się jednak zmniejszać w nieskończoność: w pewnym 
momencie takie tranzystory musiałyby być mniejsze od atomów. Inne istotne ograniczenie 
wynikają ze skończoności prędkości światła, stawiając nieprzekraczalną barierę minimalnego 
czasu potrzebnego na nawiązanie komunikacji między oddalonymi od siebie elementami 
komputerów lub sieci komputerowych.  

Ze względu na niemożliwość zejścia z rozmiarem struktur poniżej rozmiaru atomu prawo 
to musi kiedyś przestać obowiązywać. Nie stanie się to nagle, będzie to raczej trwający proces 
spowalniania polepszania pewnych parametrów, jak szybkość czy pojemność. Od wielu lat 
powtarzane zapowiedzi, że czas obowiązywania prawa Moore'a właśnie dobiega końca, 
dotychczas nie spełniały się, aczkolwiek w listopadzie 2006 sam Gordon Moore oświadczył, 
że według niego za 2–3 lata (w 2008 lub 2009 roku) prawo to przestanie obowiązywać. 
Będziemy mieli okazję doświadczyć tego na własnej skórze i to już niedługo. 

Sieci komputerowe (Internet) 
 

 Znaczenie komputerów dla komunikacji międzyludzkiej i zapisywania informacji 
gwałtownie wzrosło w drugiej połowie XX wieku, wraz z rozwojem sieci komputerowych. 
Pierwsze połączenie pomiędzy komputerami w pierwszej, w historii sieci o nazwie 
ARPANET nastąpiło 21 listopada 1969. Od 1978 wszystkie komputery wyposażone w 
modemy mogły przesyłać między sobą dane przez linie telefoniczne, wykorzystując usługę 
Bulletin Board Services (BBS). 1 stycznia 1983 ARPANET zaczął stosować protokoły 
TCP/IP i to zdarzenie uznaje się za moment jego transformacji w Internet. Internet w 
połączeniu z funkcjonalnością komputera oraz urządzeniami takimi jak drukarka, skaner, 
słuchawki i mikrofon, a także z rozwijanymi technologiami, takimi jak elektroniczny papier 
łączy w sobie wszystkie zalety poprzednich sposobów zapisywania i przekazywania 
informacji.  

Człowiek wykorzystując dostępną technologię ma obecnie w dowolnym miejscu i 
porze możliwość zarówno natychmiastowej komunikacji (tekstowej, dźwiękowej i wizualnej) 
jak i dostępu do największej multimedialnej biblioteki świata, jaką jest dziś Internet. Znajdują 
się w nim informacje archiwalne (gazety, czasopisma),  nie objęte prawem autorskim oraz 
najnowsze informacje np. publikacje naukowe, które można zakupić w formie ebooków. 
Dzięki Internetowi możemy zrobić zakupy nie wychodząc z domu (co jest dużym 
ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych i chorych) i napisać pracę o zapisywaniu informacji 
bez wizyty w bibliotece. 

                                                
23 Latencja – okres utajenia, czas od wystąpienia przyczyny do zaistnienia skutku. 
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Niektóre z informacji istnieją dziś wyłącznie w przestrzeni elektronicznej.  
Przykładem może być używana przeze mnie największa dziś encyklopedia, jaką jest 
Wikipedia, oraz unikalne narzędzia takie jak wyszukiwarki internetowe. Internet to także 
najbezpieczniejsze archiwum, w którym raz wprowadzonej i powielonej w kilku miejscach 
informacji nie grozi niebezpieczeństwo zniszczenia czy zwykłej degradacji w czasie. Nie 
znaczy to jednak, że znajdziemy w nim same wartościowe i aktualne informacje. Jego 
największa zaleta, czyli dostępność (z równoczesnym uniknięciem chaosu informacyjnego ) 
sprawia, że jest w nim mnóstwo nie wartościowych, a nawet niebezpiecznych miejsc. 

W 18 krajach na świecie ponad 50% populacji ma już dostęp do Internetu. Liczba 
użytkowników większości usług internetowych ciągle rośnie. W ciągu mniej niż trzech 
dziesięcioleci nasycenie komputerami z dostępem do Internetu na całym świecie powinno 
pokrywać się z dzisiejszymi statystykami nasycenia telewizorami i telefonami. 

W trakcie pisania tej pracy byłam pod wielkim wrażeniem pomysłowości człowieka. 
Takie patrzenie wstecz uczy pokory i uwrażliwia na małe, drobne rzeczy użytku codziennego. 
To co dzisiaj dla nas jest oczywiste, ktoś kiedyś odkrył, stworzył, a upływający czas i kolejne 
pokolenia nadały mu obecną formę. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że motorem 
napędzającym ludzi do odkrywania kolejnych przedmiotów, technik, metod jest chęć 
ułatwiania, bądź uprzyjemnienia życia sobie i innym. Pewnie istotna jest też chęć 
sprawdzenia jak daleko mogę się posunąć, chęć pokonywania kolejnych ograniczeń. Ciągle 
miałam jednak wrażenie, że to nie wszystko i wydaje mi się  że doszłam do sedna. Do takiego 
samego wniosku doszedł ktoś jeszcze, mam na myśli autora poniższych słów: 

"Człowiek zniknął, jego zwłoki w proch się rozsypały, jego współcześni złączyli 
się z ziemią. I księga tylko sprawia, że pamięć o nim krąży z ust do ust. Pismo jest 
bowiem bardziej pożyteczne niźli dom z kamienia, niż grobowiec na Zachodzie, 
lepsze jest niż rozkoszny pałac, niż pomnik w świątyni" 
 
                                                                                       (papirus Cheaster Beatty IV) 
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