WPROWADZENIE

Baza danych to termin stosunkowo nowy. Pojawiã sič na poczĈtku lat
szeĤþdziesiĈtych XX wieku w odniesieniu do zbiorów danych, które moİna
przetwarzaþ komputerowo. JednoczeĤnie sama idea oraz praktyka systematycznego gromadzenia informacji na okreĤlony temat, zapisywania ich
w postaci róİnorodnych znaków oraz metodycznego ich porzĈdkowania sĈ
równie stare jak próby efektywnego zarzĈdzania skomplikowanymi organizmami spoãecznymi, sičga wičc poczĈtków rozwiničtych zbiorowoĤci
ludzkich. Kartoteki, archiwa, akta, ksičgi parafialne i frachtowe, katalogi
biblioteczne i muzealne, spisy dobytku, inwentarza i poddanych, rejestry
dãugów i dãuİników – wszystkie owe wynalazki (pozwalajĈce zapamičtywaþ, porzĈdkowaþ, korelowaþ ze sobĈ róİne rodzaje informacji oraz przywoãywaþ je, gdy to konieczne) miaãy tč cechč wspólnĈ, İe redukowaãy zãoİonoĤþ Ĥwiata i umoİliwiaãy panowanie nad nim.
Potrzeba bazy danych jako usystematyzowanego zbioru informacji dostčpnych w postaci sãownych, liczbowych czy wizualnych reprezentacji
roĤnie wraz ze stopniem rozrastania sič i róİnicowania rzeczywistoĤci oraz
wraz z gčstnieniem tworzĈcych jĈ relacji. Nieprzypadkowo bazy danych,
zwãaszcza te oparte na technologiach komputerowych, szczególnie potrzebne stajĈ sič wãaĤnie dziĤ – w „globalnym ukãadzie zãoİonym”, jak nazywa wspóãczesny kontekst cywilizacyjny John Urry. Dla jego istnienia
zasadnicze staje sič bowiem zarzĈdzanie juİ nie jednostkami, pojedynczymi
zjawiskami czy wyodrčbnionymi i izolowanymi systemami praktyk (polityka, gospodarka, zdrowie, edukacja, sztuka, przestčpczoĤþ, pomoc spoãeczna itp.), ale zãoİonymi sieciami relacji ãĈczĈcymi to, co na pierwszy rzut
oka ze sobĈ niepowiĈzane. To wãaĤnie dzisiaj – równieİ za sprawĈ cyfryzacji
i rewolucji informatycznej, upowszechnienia technicznych Ĥrodków reprezentowania rzeczywistoĤci, globalnego ich krĈİenia – bazy danych sĈ narzčdziami nie tylko w rčkach tych, którzy dominujĈ, ale teİ w rčkach tych,
którzy próbujĈ demokratyzowaþ rzeczywistoĤþ i walczĈ o bardziej egalitarne jej formy. W rezultacie takich zmian problemem przestaje juİ byþ zbieranie informacji i dostčp do nich czy korelowanie danych ze sobĈ, natomiast
pojawiajĈ sič nowe, nieznane dotĈd kwestie. WĤród nich najwaİniejsze
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wydajĈ sič nam pytania o to, jak i kto powinien zarzĈdzaþ bazami danych;
jaki uİytek moİna z nich dziĤ uczyniþ i komu powinny one sãuİyþ; jak
agregowaþ dane pochodzĈce z róİnych baz danych; czy i w jaki sposób powinny byþ kontrolowane sposoby korzystania z informacji gromadzonych
w bazach danych; czy, a jeĤli tak, to jakie ideologiczne i polityczne konsekwencje niesie za sobĈ okreĤlone oprogramowanie sãuİĈce do tworzenia
baz danych; jakie moİliwoĤci i niebezpieczeęstwa drzemiĈ w tworzeniu baz
danych przez obywateli i organizacje pozarzĈdowe; w jaki sposób bazy danych poszerzajĈ i ograniczajĈ swobodč jednostkowego, ale teİ instytucjonalnego dziaãania, i inne. Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania jest wedãug
nas o tyle potrzebne, İe kaİdy wysiãek tego rodzaju prowadzi do „denaturalizacji” baz danych, sprawia, iİ zaczynajĈ sič one jawiþ jako spoãeczny wytwór pociĈgajĈcy za sobĈ konsekwencje dla tego, kim jesteĤmy jako ludzie,
jakie relacje nas spajajĈ i jaki charakter ma porzĈdek instytucjonalny oraz
ideologiczny, w obrčbie którego funkcjonujemy.
Warto równieİ zauwaİyþ, İe specyficznych problemów dostarcza dziĤ
kolekcjonowanie w bazach danych reprezentacji wizualnych (fotografii,
filmów, znaków graficznych, ideogramów itd.) oraz zarzĈdzanie ich zbiorami czy analizowanie tego rodzaju kolekcji. Problem baz wizualnych wydaje nam sič szczególnie doniosãy nie tylko dlatego, iİ wičkszoĤþ informacji
jest obecnie reprezentowana przez obrazy, ale teİ dlatego, İe analiza wizualnoĤci rozumianej jako zbiór danych jest tyleİ niezbčdna dla badaę wspóãczesnej, i konocentrycznej rzeczywistoĤci, co problematyczna. Autorzy tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie mówiĈ wičc przede wszystkim
o zbiorach danych wizualnych, ale wičkszoĤþ z nich traktuje to jako okazjč
do zastanowienia sič nad tym, czym sĈ w ogóle wspóãczesne zbiory informacji i w jaki sposób sĈ zakorzenione w İyciu spoãecznym.
Prezentowany czytelnikowi numer pisma „Czãowiek i Spoãeczeęstwo”,
poĤwičcony refleksji nad sensem i znaczeniem baz danych dzisiaj, a takİe
specyficznym problemom, których one obecnie dostarczajĈ, zostaã oparty na
wielogãosie przedstawicieli nauk przyrodniczych i Ĥcisãych, teoretyków
oraz osób, które zajmujĈ sič bazami danych na co dzieę, zawodowo. Mamy
nadziejč, İe ta wieloĤþ perspektyw (oraz powodów) przyglĈdania sič bazom
danych sprawi, iİ przestanĈ byþ one postrzegane tylko i wyãĈcznie jako
neutralne technologie, które po prostu uãatwiajĈ nam İycie, redukujĈc jego
zãoİonoĤþ i pozwalajĈc nam skutecznie dziaãaþ, ale İe dostrzeİemy w nich
równieİ spoãeczne wytwory, narzčdzia sprawowania wãadzy i zarzĈdzania
ĤwiadomoĤciĈ, narzčdzia czčsto niebezpieczne, poniewaİ niepoddawane
refleksji oraz krytycznemu namysãowi.
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