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JAKO WYZWANIE DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Streszczenie

n-

o-
wania

-kompetencje.

Wprowadzenie

-informacyjnych 
o-

ym zasobem XXI wieku (Drucker
2000; Nierenberg 2011 e-

,
produkt tzw. cywilizacji informatyczne 2006) wykazu-

zdefiniowanego przez 
A. Tofflera. Zgodnie z w histo-

trzy
e-

niem nowej technologii (Toffler 1997).
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„Nowa technologia nic nie dodaje, ani niczego nie 
odejmuje. Nowa technologia wszystko zmienia” (Postman 1995, s. 28). e-

stwie informacyjnym
to np. w sposobie funkcjonowania gospodarki. r-

- -Kacperek 2008). Ogromne znaczenie 
m

n-
kowej. Jak pisze G. Wronowska, gospodarka oparta na wiedzy „traktowana jest 
jako naturalna konsekwencja ewolucji systemu gospoda

o-
cj

rozwoju systemu gospodarczego” (Wronowska 2004).

-gospodarki 
a-

cyfrowych (digital divide). Analizowanie tego problemu jest niezwykle istotne, 
zarówno z badawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. 

1. -informacyjnych

o-

M. Cebula: „
stwarza o o-

” (Cebula 
2014, s. 255).

, traktowanego powszechnie jako 
aksjomat, rozwoju ( 2010).

dz tych wielu badaczy sceptycznie odnosi-

ICT. T. Goban- o-
m autorów korzystanie 
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k-

informacy ,
nad rozwojem technologii. Prowadzi to nieuchronnie do pewnego rodzaju „kompu-
terowego analfabetyzmu” (Goban-Klas i Sienkiewicz 1999).

do komputerów i Internetu (van Dijk 2010 o-
do
e-

ICT:
– pierwszy poziom a-

niem
– drugi poziom, w którym osoba o

d-
powiedniego 

–
- -kompetencji 

– a-
nia ICT (van Dijk 2010).

trzeci dotyczy motywacji do faktycznego korzystania z nowych mediów (Bednar-
czyk 2014). 

wykluczenia 
cyfrowego maleje systematycznie z roku na rok,

% polskich 
gospodarstw domowych (Batorski 2015). Jak jednak pisze D. Bednarczyk: „

Internetu, no-
e-

o-
” (Bednarczyk 
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d-
chodzenie do e- e-

2.

a-
na niego 

w-

first level digital divide

second level digital divide)
e-

jednostek, Interne-
tu. 

s jej wykorzystanie. Hargittai i DiMaggio wyró

technical means) – d-
powiedniego sieci, np. szyb-

w znaczeni (location of access) –
(praca, dom), swoboda korzystania;
w kwestii wzorców use patterns) – np. wiedza o sposobach 

z sieci;
w kwestii korzy (social support networks)
– z ;
w kwestii skill) – dokonania krytycznej oceny,
np. w odniesieniu do pozyskiwanych informacji.

1. O ile zatem w przypadku 

1 e nie 
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a-

wnawcze zestawienie first i second 
level digital divide, , a-

Tabela 1

i

first level digital divide) (second level digital divide)
Charakter
barier

Twarde: infrastrukturalne, np. 

i Internetu, 
itp.

kompetencyjne, psycho-

Fizyczny, techniczny Kompetencyjny 
Czynniki deter- O charakterze socjo-

ekonomicznym, np. zbyt niskie 

z ICT

O charakterze socjo-
demograficznym, np. wiek, wy-

Sposób przeciw- Komputeryzacja, informatyzacja Odpowiednia edukacja medialna

Konsekwencje Wykluczenie cyfrowe a-

.

(third level digital divide i-
niowany i na razie ,

politolog P. Norris podzia
definiuje jako tzw. democratic divide -

(Norris 2001). Z kolei technosocj ze-
a-

(Tufekci third 
level digital divide rozumie natomiast odmienne wzorce korzystania z ICT, które 
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–
rozwój (Henne 2009). 

Tabela 2

P. Norris Z. Tufekci K. Henne

C
ha

ra
kt

er

i-

ICT, e-partycypacja politycz-

obywatelskiego (tzw. demo-
cratic divide)

o-

z-
nych

Wzorce korzystania 
o-

jednostek.
i-

wa-
nych tywnemu 
wykorzystaniu ICT

K
on

se
kw

en
cj

e e-partycypacji politycznej, 

e-demokracji
a wykluczo-

Tzw. efekt Mateusza 

a osobami mniej efektyw-
cymi z ICT)

opracowanie (na podst. Norris 2001; Tufekci 2011; Henne 2009).

Wydaje jednak a-

e-
e-
r-

– o-
y-

– np. dobór od

marketingowych; 2013) – e-

, jakie 
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Podsumowanie

W dobie intensywnego rozwoju e-gospodarki korzystanie z ICT 
wyborem, a sta

r-
mami marginalizacji.
trady ekonomicznych (Sarama 2004; Batorski 2015; Henne
2009). nie tylko w gestii 
samych i Jak pisze M. Sarama: „

u-

”. Istotna 
jest zatem odpowiednio skoordynowana polityka e-integracyjna wsparta systema-
tycznie prowadzonymi badaniami (Budziewicz- 2014).

, jak 
e-administracja czy e-biznes (zob. Czaplewski 2007 t-
nie na rozwój w obszarze e-edukacji czy e-demokracji (zob. Norris). Konieczna 

l-

j-
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FIRST AND SECOND LEVEL DIGITAL DIVIDE AS A CHALLENGE FOR 
THE INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE BASED ECONOMY

Summary

The paper presents problem of digital inequalities and digital divide. It focuses 
especially on the first, second and third level digital divide. The article reviews selected
authors views on the digital inequality and describes different approaches to this issue. 
Keywords: first level digital divide, second level digital divide, third level digital 
divide.
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