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Jeśli kiedykolwiek próbując czegoś użyć pomyśleliście: 
„dokąd mam iść?” lub „to nie ma żadnego sensu” 

to znaczy, że napotkaliście problem z architekturą informacji…2 

Wstęp

Bogactwo form informacji pozyskiwanej za pomocą urządzeń mobil-
nych, ekranów dotykowych, laptopów, smart watch’ów niesie ze sobą wiele 
wyzwań. Wpływa również na olbrzymi przyrost informacji i jej postaci, 
zwiększając jednocześnie możliwości interakcji użytkownika z syste-
mami informacyjnymi. Dziedziną, która wychodzi naprzeciw problemom 
zarówno różnorodności form komunikacji, jak i ich ilości jest architektura 
informacji (AI). 

1. Czym zajmuje się architektura informacji?

Architektura informacji (AI) od początku istnienia nie była terminem 
jednoznacznym, powodem była m.in. wieloznaczność pojęć: „informacja”, 
„architektura”, „komunikat” itp. Termin użyty był już na początku lat sie-
demdziesiątych w instytucie badawczym Xerox PARC, w którym zatrud-
niona była grupa specjalistów zwanych architektami informacji (The Archi-
tects of Information) (PARC a Xerox Company). Pojęcie „architektura” już 
od końca lat pięćdziesiątych pojawiało się obok pojęć „komputer” i „system” 
(Ronda León, 2008). Ale dopiero od połowy lat siedemdziesiątych za sprawą 

1 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Biblioteka Główna. Instytut Nauk o In-
formacji.

2 Cytat ze strony What is Information Architecture? (b.d.). Pobrane 24 października 2015 z: 
http://www.iainstitute.org/what-is-ia.



11ARTYKUŁY

Richarda Saula Wurmana zaczęto je stosować wraz z terminem informacja 
w odniesieniu do dyscypliny i profesji zajmującej się organizacją informacji 
i ułatwianiem znajdowania dróg dotarcia do niej.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstało wiele defi nicji tej dyscy-
pliny. Z racji ograniczonych ram niniejszego artykułu przytoczono jedynie 
te, które wskazują na szeroki wachlarz problemów z jakim styka się ta 
dyscyplina, a zarazem wyrażających charakterystyczne cechy, które mogą 
w przyszłości wytyczać odmienne kierunki jej rozwoju. 

Na wstępie rozważań nad określeniem, czym jest AI wspomnieć wypada 
o defi nicji, wskazującej na relacje pomiędzy nową dyscypliną a bibliote-
koznawstwem i architekturą, polegające na zastosowaniu ich zasad do 
projektowania stron WWW (Dillon, Turnbull, 2005, s. 1–9). AI w szerokim 
znaczeniu nazywana jest sposobem, w jaki organizowane są części jakiejś 
całości w celu ułatwienia ich zrozumienia (Covert, 2014, s. 13). W tej lako-
nicznej defi nicji zaakcentowano dwa ważne wątki, tj.: organizację informa-
cji i ułatwienie zrozumienia. Są to wspólne punkty wielu innych defi nicji 
AI, np. Donny Spencer (2010, s. 4), Petera Van Dijcka (2003, s. 80). Druga 
z wymienionych cech AI może być dwojako interpretowana:

  z punktu widzenia użytkownika – jako poprawne zinterpretowanie 
sensu przekazywanej informacji oraz logiczności struktury komunikatu 
i zasad jakie towarzyszą jego odczytaniu, 

  z punktu widzenia architekta informacji – jako dociekanie, jaką 
postać i strukturę należy nadać komunikatowi, aby odbiorcom ułatwić 
percepcję zakodowanej w nim treści oraz wyjaśnić zakodowany w niej sens 
(czyli zbadanie, jak rozumuje odbiorca). 

Inną, często wymienianą, właściwością AI jest ułatwianie odnajdywa-
nia drogi do informacji (Wurman, 1997, s. 2;  Bawden, Robinson, 2012, 
s. 143; Wodtke, Govella, 2009, s. 1–5), dlatego też projektowanie systemów 
nawigacji jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez architek-
tów informacji (Wodtke, Govella, 2009, s. 1) (Spencer 2011, s. 4–5).  Aspekt 
projektowy jest bardzo często poruszany w defi nicjach (Dijck Van, 2003, 
s. 12) (Morrogh, 2003, s. 6), ale nie jest jedynym zadaniem, jakim zajmuje 
się architektura informacji, zalicza się do nich również ewaluacja i wdra-
żanie przestrzeni informacyjnych (Dillon, 2002, s. 821). Najczęściej jednak 
przytaczaną właściwością AI jest wspomniana organizacja informacji, która 
określana jest mianem: organizacji zawartości (ang. content organisation) 
(Spencer, 2010, s. 4), praktyką decydowania o sposobie aranżacji fragmen-
tów całości (What is Information Architecture?), albo szerzej – zarządzaniem 
informacją (Evernden, Evernden, 2003, s. 1; Morrogh 2003, s. 6). 

Pod koniec 2015 r. ukazała się czwarta edycja najczęściej cytowanej 
z tego zakresu książki pt. Information Architecture for World Wide Web 
(Rosenfeld, Morville, Arango, 2015, s. 24), której wcześniejsze wydania 
wytyczyły jeden z kierunków rozwoju tej dyscypliny i profesji. Autorzy naj-
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nowszego wydania zatytułowanego Information Architecture for World Wide 
Web and Beyond defi niują AI jako:

1. projekt konstrukcyjny udostępnianych środowisk informacji,
2. syntezę systemów organizacji, etykietowania, wyszukiwania i  nawi-

gacji w ekosystemach cyfrowych, fi zycznych i międzykanałowych (ang. 
cross-channel ecosystems),

3. sztukę i naukę kształtowania produktów informacyjnych i doświad-
czenia wspierającą użyteczność, wyszukiwalność i zrozumienie,

4. wschodzącą dyscyplinę i społeczność praktyków koncentrującą się 
na wprowadzaniu zasad projektowania i architektury do krajobrazu cyfro-
wego (Rosenfeld, Morville, Arango, 2015, s. 24).

Architektura informacji ma jeszcze inny kontekst, wymieniony w dru-
giej defi nicji – synteza elementów składowych struktury komunikatu, dzięki 
którym odbiorcy rozumieją budowę danego przekazu, bez trudu rozpoznają 
z jakiego rodzaju informacją mają do czynienia (strona www, czasopismo, 
akt prawny itp.). Innymi słowy to właśnie elementy składowe AI sprawiają, 
że „informacja informuje”3. W zależności od kontekstu, w jakim postrzega 
się AI można mówić o wielu koncepcjach opisujących komponenty składa-
jące się na kompleksową architekturę informacji, są to m.in.: 

1. architektura danych, systemów i komputera (Carter, 1999, s. 182-185), 
2. zawartość, komunikacja, kontekst (Hubert-Miller, Burnett, 2006),
3. tempo, czas i rytm (Dillon, 2005, s. 27,29),
4. synteza struktury informacji, przepływ informacji (np. narracja) 

i dialektyka informacji (Picone, Powell, 2015, s. 320),
5. osiem kluczowych czynników AI: kategorie, rozumienie, prezen-

tacja, ewolucja, wiedza, odpowiedzialność, przetwarzanie, meta poziomy 
(Evernden, Everden, 2003, s. 28-29),

6. systemy: organizacji, etykietowania, wyszukiwania i nawigacji 
(Rosenfeld, Morville, Arango, 2015 s.).

W ogólnym modelu architektury komunikatu można wydzielić jego: 
treść, kod i strukturę. Treść – jest esencją i zawartością komunikatu, np. 
opis bibliografi czny monografi i, kod – zbiorem znaków, symboli i ich zna-
czeń, np. alfabet, cyfry, znaki specjalne, terminologia, słowa kluczowe 
itp., struktura – kształtem (układem) zależnym od rodzaju kodu, kontek-
stu i typu użytkownika, np. kompozycja i format opisu bibliografi cznego, 
w którym ustalono kolejność poszczególnych elementów opisu, wyróżnienie 
tekstu itp. (il. 1, 1a). Projektowanie komunikatów – lub inaczej architek-

3 W języku angielskim rdzeniem wyrazu information jest czasownik „(to) inform” - informo-
wać, R. S. Wurman wykorzystał tę właściwość i w książce Information architect (1997 s. 16) 
stwierdził, iż dobrze zaprojektowana informacja spełnia swoje zadanie czyli informuje o czymś 
użytkownika.
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Il. 1. Przykłady prezentacji opisu bibliografi cznego monografi i w katalogu bibliotecznym 
i księgarni internetowej. Źródło: katalogup.cyfronet.pl

Il. 1a. Przykłady prezentacji opisu bibliografi cznego monografi i w katalogu bibliotecznym 
i księgarni internetowej. Źródło: ksiegarnia.pwn.pl
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tura informacji – dotyczy więc formowania trójwarstwowej konstrukcji, któ-
rej podstawę stanowi treść i kod a zwieńczeniem jest struktura.

2. Początki AI

Jak już wspomniano, nazwa „architektura informacji” pojawiła się 
w latach sześćdziesiątych XX w. Jednak próby nadania informacji czytel-
nego układu dla odbiorcy podejmowano znacznie wcześniej, tj. od czasu 
gdy człowiek nauczył się komunikować. Zachowane do dziś artefakty, za 
pomocą których utrwalano i przekazywano ludzką myśl pozwalają dostrzec 
intencje przejrzystego i logicznego utrwalania informacji przez skrybów, 
pisarzy, bibliotekarzy i drukarzy, co uzależnione było oczywiście od moż-
liwości technicznych dostępnych w danej epoce. Przykładami są m.in. 
zachowane do dziś papirusy z hieroglifami ułożonymi w kolumnach czy 
malowanie białym kolorem postaci kobiecych. Swój układ treści posiadały 
również gliniane tabliczki z pismem klinowym. Przejawiał się on w postaci 
wyodrębnionych fragmentów i sektorów oznaczonych specjalnymi liniami. 
W Bibliotece Aleksandryjskiej znajdować się miał spis dziedzin wiedzy 
uznawany za pierwszy system klasyfi kacji (tzw. Pinakes) opracowany przez 
Kallimacha z Cyreny (ok. 305 r. p.n.e. – ok. 240 r. p.n.e.). Był to także 
prawdopodobnie pierwszy system informacyjno-wyszukiwawczy, w którym 
oznakowano poszczególne zwoje papirusowe za pomocą etykiet, zw. titu-
lus lub index (Dahl, 1968, s. 21) – zawierających nazwisko autora oraz 
pierwsze słowa tytułu. W komunikacji ustnej również nietrudno dostrzec 
strukturę zawartych w niej informacji. Współczesnym przykładem takiej 
formy może być m.in. automatyczny system obsługi klienta składający się 
m.in. z funkcji i kategorii odczytywanych przez lektora, obsługiwanych za 
pomocą klawiatury telefonu (Skórka, 2013, s. 401–413). Innym przykładem 
jest radiowy serwis informacyjny, w którym z reguły wiadomości podaje się 
wg następującego schematu: wstępne skróty informacji, pełnie informacje, 
wiadomości sportowe, prognoza pogody (Skórka, 2015, s. 266).

Pojęcie „architektura informacji” spopularyzował w 1975 r. Richard 
Saul Wurman, architekt, który ostrzegając o zbliżającym się „tsunami 
danych” do „brzegów naszej cywilizacji” (Wurman, 1997, s. 15) wysunął 
jednocześnie propozycję przeciwdziałania temu zjawisku poprzez wyłonie-
nie specjalistów, których nazwał architektami informacji. Termin architek-
tura w połączeniu z innymi tematami o zbliżonym kontekście stosowany 
był jednak wcześniej m.in.: architektura baz danych, systemu, software’u 
lub sieci (Ronda León, 2008).

Na rozwój AI wpływ miała również podjęta w latach osiemdziesiątych 
w Pentagonie decyzja, na podstawie której od roku 1991 wszystkie instruk-
cje obsługi i katalogi sprzętu stosowanego przez armię amerykańską miały 
być gromadzone w postaci elektronicznej. Oznaczało to rozwój technologii 
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informacyjnej, a także konieczność wypracowania metod organizowania 
i opisywania tego typu dokumentacji, a także tworzenie łączących je logicz-
nych połączeń hipertekstowych (nawigacji) w celu łatwiejszego ich odnajdy-
wania w bazie danych (Lenk, 2011, s. 101). 

Il. 2. Kamienie milowe ewolucji koncepcji architektury informacji wg R. Rodrigo León. 
Źródło: http://www.rodrigorondaleon.com/documents/Information_architecture_histori-
cal-conceptual_analysis.pdf

W latach 80-tych architektura informacji zyskała dodatkowe znaczenie, 
stając się synonimem zarządzania informacją (Brancheau, Wetherbe, 1986) 
(il. 2), zwaną również architekturą informacji w przedsiębiorstwie (ang. enter-
prise information architecture). W tym znaczeniu AI to dyscyplina opisująca 
teorię, cele, wskazówki, standardy, zwyczaje i czynniki do zarządzania infor-
macją jako zasobem (Evernden, Everden, 2003, s. 1), służąca planowaniu 
zaspokajania potrzeb informacyjnych danej organizacji w celu świadczenia 
wysokiej jakości usług (Carter, 1999, s. 183) (Evernden, Everden, 2003).

3. Koncepcje

Wśród wielu specjalistów od użyteczności (ang. usability) dominuje 
pogląd, iż AI jest etapem projektowania serwisów internetowych, w wyniku 
którego powstaje struktura (hierarchia) informacji w nim zawartych (Dijck 
Van, 2003;  Spencer 2010). Inżynierowie od użyteczności uznają architek-
turę informacji za jeden z elementów składowych obszernej dziedziny zwa-
nej projektowaniem doświadczeń użytkownika (ang. user experience design) 
(Belam, 2010; Garret, 2011, s. 29). Podobnie jak budynek składa się z fun-
damentów, kondygnacji, fasady, ścian i dachu, tak samo zdaniem niektórych 
specjalistów architektura informacji jest jednym z podstawowych składni-
ków użytecznej i funkcjonalnej witryny internetowej.

Jedna z niewielu prób przedstawienia różnych koncepcji architektury 
informacji wyróżnia odmiany tej dyscypliny i profesji wg trzech aspektów: pro-
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jektowania informacji, systemów informacyjnych i nauki o informacji (Resmini, 
Rosati, 2011). W innym ujęciu AI wywodzi się z projektowania informacji – 
dziedziny zajmującej się wizualizacją danych lub myśli, w celu przekazania 
odbiorcom złożonych informacji w sposób, umożliwiający łatwe i szybkie jej 
przyswojenie oraz zrozumienie (Smiciklas, 2014, s. 13) (Shedroff, 1999, s. 267).

Na podstawie analizy różnych poglądów na temat AI przedstawionych 
w cytowanej tu literaturze przedmiotu możliwe jest pogrupowanie propozy-
cji interpretacji znaczenia AI wg trzech wymiarów (tab. 1):

1. przedmiotu zainteresowania, 
2. wpływów zewnętrznych (innych dyscyplin), 
3. niezależności i samodzielności dyscypliny. 

Przedmiot zainteresowań Wpływy zewnętrzne
 (inne dyscypliny)

Niezależność
i identyfi kacja

Strony internetowe:
  systemy organizacji 

informacji, 
  nawigacji, 
  wyszukiwania 
  etykietowania

bibliotekoznawstwo,
informatologia,
informatyka,
ekonomia, 
projektowanie grafi czne

Profesja, umiejętność prak-
tyczna skupiona na opano-
waniu technik i metod two-
rzenia użytecznych stron 
ułatwiających zaspokojenie 
potrzeb użytkowników

Informacja w każdej formie 
(przestrzeń informacyjna):
  Treść
  Kod
  Struktura

dziennikarstwo,
semiotyka,
komunikacja, 
architektura,
grafi ka informacyjna,
komunikacja wizualna,
edytorstwo,
marketing,
zarządzanie

Samodzielna dziedzina 
wiedzy badająca zjawiska 
związane z analizą, ba-
daniem i projektowaniem 
przestrzeni informacyjnych 
oraz ich wpływu i odbioru 
przez użytkowników

Użytkownik i jego zachowa-
nia, zwyczaje, cele, prefe-
rencje

psychologia, 
socjologia,
antropologia

Tab. 1. Zestawienie trzech wymiarów w koncepcjach znaczenia architektury informacji

Źródło: opracowanie własne

Z punktu widzenia pola zainteresowania AI zajmuje się projektowa-
niem, badaniem i ewaluacją serwisów internetowych oraz przestrzeni infor-
macyjnych – a szczególnie organizacją informacji, planowaniem ścieżek 
użytkowników, budowaniem systemów komunikacji wizualnej, np. na dwor-
cach, w urzędach, a także w środowiskach cyfrowych. Znaczenie i funkcja 
architektury informacji  podlega rozmaitym interpretacjom w zależności od 
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rodzaju dyscypliny np.: architektury, projektowania i wizualizacji informa-
cji, ekonomii, informatyki, bibliotekoznawstwa i informatologii, semiotyki, 
teorii komunikacji, zarządzania, psychologii. Na podstawie trzeciego kryte-
rium – niezależności i samodzielności dyscypliny – AI rozpatrywać można 
jako autonomiczną dziedzinę z własnym polem badawczym, terminologią 
i metodologią lub jako profesję i  umiejętność praktyczną – rzemiosło – której 
zadaniem jest badanie, analizowanie i projektowanie informacji z uwzględ-
nieniem potrzeb i zachowań użytkowników (zob. tab. 1). 

4. Przyszłość AI

Architektura informacji jako młoda dziedzina może rozwijać się w wielu 
kierunkach, o których była mowa wcześniej. Obszarami od niedawna zaist-
niałymi w życiu codziennym, w których AI może odegrać szczególnie istotną 
rolę to m.in.: aplikacje mobilne, Internet rzeczy oraz zasoby typu big data 
i linked data. Lista obszarów może być znacznie dłuższa, jednak ze względu 
na ograniczone ramy niniejszego artykułu omówione zostaną tylko trzy 
powyżej wspomniane. 

Zastosowanie AI do tworzenia i oceny funkcjonalności aplikacji mobil-
nych (m-aplikacji) jest szczególnie istotne ze względu na rosnącą popular-
ność urządzeń mobilnych (tj. smartfonów, tabletów, czytników e-booków). 
Od roku 2013 liczba użytkowników korzystających z Internetu za pomocą 
urządzeń przenośnych przewyższa liczbę użytkowników laptopów i PC-tów 
(Kolenda, red., 2015, s. 19). Wyzwaniem dla projektantów są również, m.in.: 
różnorodność systemów operacyjnych, zmieniające się wielkości ekranów 
dotykowych (il. 3) oraz właściwość urządzenia mobilnego, często wykorzysty-
wanego do celów prywatnych, zawierającego dane osobiste, aplikacje sper-
sonalizowane wg upodobań właściciela telefonu lub tabletu. Zjawisko to nie 
pozostaje bez wpływu na końcowy efekt projektu interfejsu oraz interakcję 
użytkownika z urządzeniem. Zasady projektowania m-aplikacji związane są 
z przestrzeganiem norm dotyczących interfejsów haptycznych (dotykowych). 
Rynek mobilny i związane z nim uwarunkowania są specyfi czne do tego 
stopnia, że architektura informacji w projektach mobilnych doczekała się 
już swojej nazwy – mikro-AI (mAI) (Nielsen, Budiu, 2013, s. 144). 

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed architektami informacji, ponie-
kąd związanym z obsługą urządzeń mobilnych, staje się tzw. Internet rzeczy 
(ang. Internet of Things, IoT), czyli sieć łącząca ze sobą nie tylko ludzi i ser-
wery, ale przede wszystkim przedmioty (np. domowe urządzenia elektro-
niczne, samochody, sprzęty medyczne, drony, automatykę domową, miasta 
itp.) w celu wzajemnej komunikacji (Miller, 2016, s. 22–23). IoT nie jest 
nową siecią globalną, za jego sprawą jednak, zmienia się charakter przed-
miotów podpiętych do sieci, posiadających funkcję wzajemnej komunika-
cji i wymiany danych – nazwanych z tego powodu inteligentnymi (Porter, 
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Heppelmann, 2015, s. 38). Ludzie przyzwyczaili się do obsługi urządzeń 
za pomocą interfejsu grafi cznego obsługiwanego m.in. za pomocą myszki 
lub gestów – w przypadku paneli dotykowych. Internet rzeczy wnosi nowe 
wymagania – konieczność obsługi wielu obiektów za pomocą jednego inter-
fejsu. Inteligentne wytwory ludzkiej działalności składają się z trzech części: 
fi zycznej (np. elementy mechaniczne i elektryczne), inteligentnej (czujniki, 
mikroprocesory, nośniki danych, systemy operacyjne, interfejsy) i nawią-
zującej łączność (porty, anteny, protokoły) (Porter, Heppelmann, 2015, 
s. 40–41). Nowe funkcje przedmiotów w IoT obejmują: monitoring, sterowa-
nie i optymalizację (Porter, Heppelmann, 2015, s. 42–44). Niewykluczone, 
iż fakt zaistnienia komunikacji między urządzeniami a nie wyłącznie mię-
dzy urządzeniem a człowiekiem, okaże się kamieniem milowym w ewolucji 
AI. Systemy informacyjne urządzeń będą wymieniać się danymi i wchodzić 
wzajemnie w interakcje, w wyniku których dostarczone będą dane, na pod-
stawie których człowiek będzie podejmował decyzje. Zapewnienie użyteczno-
ści połączonych ze sobą inteligentnych urządzeń będzie uzależnione m.in. 
od wprowadzenia reguł standaryzacji sprzętu, dopasowania go do potrzeb 
odbiorców, umożliwienie aktualizacji (Porter, Heppelmann, 2015, s. 30–31). 
IoT wkroczył również do bibliotek, m.in. w postaci urządzeń typu RFID. 
W ewolucji AI zarysowuje się więc trend technologiczny odbiegający nieco od 
przyjętego dotychczas humanistycznego, w którym podstawowym zadaniem 
jest podporządkowywanie efektów projektu człowiekowi i jego potrzebom. 

Il. 3. Fragment strony wynikowej katalogu elektronicznego w systemie Koha (Biblioteka Poli-
techniki Krakowskiej). Z lewej widok z ekranu komputera z prawej – z aplikacji mobilnej. Źródło: 
opracowanie własne
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Pojawia się jednak pytanie, na które trudno dziś odpowiedzieć, czy taka kon-
cepcja mieścić się będzie jeszcze w sferze zainteresowań architektów infor-
macji, czy już specjalistów od programowania np. robotów? 

Zarządzanie wieloma urządzeniami wiąże się z tzw. zjawiskiem big 
data –  przetwarzania i analizy ogromnych zasobów danych w celu uła-
twienia podejmowania decyzji. Surowe dane stają się coraz częściej sto-
sowaną formą przechowywania zasobów informacyjnych, współczesnym 
trendem w archiwizacji i udostępnianiu treści zw. big data – polegającym 
na przetwarzaniu i analizie ogromnych zasobów danych. Na rozwój AI 
wpływ wywierają m.in.: wzrost ilości informacji, różnorodność źródeł i pro-
duktów bazujących na informacji (oferty, informacje o cenach, warunki 
umowy itp.), szybkość przekazu informacji, technologiczna zależność, pra-
cowników odpowiedzialnych za procesy informacyjne, jakość informacji 
(R. i E. Evernden, 2003, s. 15-16). Łączenie różnorodnych zasobów w sieć 
semantyczną powiązaną odnośnikami – w skrócie linked data, ułatwia użyt-
kownikowi dostęp do wielu zasobów z jednego miejsca (interfejsu) np. mul-
tiwyszukiwarki (Godby, 2015). Metoda ta opiera się na fundamentalnych 
dla Internetu technologiach, np. protokole HTTP, RDF i standardzie URI, 
jej wprowadzenie wymaga podobnie jak w IoT integracji zasobów w jedną 
sieć. Wspólna komunikacja możliwa jest dzięki kompatybilności pomiędzy 
urządzeniami oraz integracji zasobów w nich przechowywanych. Przykła-
dami takich projektów są, np.: WorldCat (OCLC), British National Biblio-
graphy, Library of Congress Data Service oraz NUKAT.

Zakończenie

Architektura informacji jako proces projektowania oraz dyscyplina 
wpisuje się w konstruktywistyczną i jednocześnie strukturalistyczną 
koncepcję świata, w której człowiek buduje swoją wiedzę doświadczając 
i przetwarzając informacje. Z drugiej zaś strony stara się zrozumieć zjawiska 
w otaczającym świecie próbując odczytać ich strukturę. 

Na bazie powyższych rozważań nietrudno dostrzec, iż AI jest nadal 
kształtującą się dyscypliną z ciekawą perspektywą dalszego rozwoju. 
Nowe formy przekazu informacji i związane z tym trendy poszerzają pole 
zastosowania architektury informacji. Jednak oprócz wspomnianych już 
cech różnorodności postaci i nadmiaru informacji zauważyć trzeba jeszcze 
jedną – nietrwałość. Nie chodzi tylko o fakt, iż współcześnie treść przeka-
zywana i odbierana jest za pomocą urządzeń wymagających źródeł ener-
gii, ale również o nieustannie pojawiające się nowe treści „zasłaniające”, 
lub stopniowo spychające poprzednio opublikowane w niebyt lub do tzw. 
archiwów, z których po pewnym czasie znikają. Przechowywanie informacji 
staje się nie mniej ważnym od projektowania wyzwaniem dla specjalistów 
z obszaru AI. 
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W ostatnich latach daje się zaobserwować ewolucję w kształceniu 
na studiach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w kie-
runku architektury informacji (Latham, 2002). Oprócz Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, kierunek o tej nazwie uruchomiły Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Jest to również dowód atrakcyjności omawianej tu dyscypliny, 
dzięki której tradycyjne obszary nauki zyskują nowe oblicze, a tym samym 
perspektywy dalszego rozwoju.
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Stanisław Skórka
Information architecture – the new challenges 

Abstract

Information architecture (IA) is a fi eld that meets the diversity of communication forms 
and amounts of information problems in the contemporary world. In a number of IA defi nitions 
two crucial things are emphasized: information organization and facilitation of understanding. 
The basic model of information (communication) architecture consists of: content, code and 
structure. The areas in which AI can play an important role are: mobile applications, Internet 
of things and the big data and linked data resources.

Key words: Information architecture, communication architecture, information systems


