






Recenzent
prof. dr hab. ElŜbieta Barbara Zybert

dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK

Redaktor Wydawnictwa
Jerzy Toczek

Projekt okładki i stron tytułowych
Filip Sendal

Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk

Publikacja dofinansowana ze środków Dziekana Wydziału Filologicznego
oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach zadania

badawczego nr 530-F100-D442-13-1F

© Copyright by Uniwersytet Gdański
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ISBN 978-83-7865-240-3

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax 58 523 11 37, tel. 725 991 206
e-mail: wydawnictwo@ug.edu.pl

www.wyd.ug.gda.pl
Księgarnia internetowa: www.kiw.ug.edu.pl



Spis treści

Wstęp .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Rozdział 1. Pojęcie zasobów niematerialnych w społeczeństwie informacyjnym . 13
1.1. Zasoby materialne a zasoby niematerialne. Zagadnienia definicyjne

i klasyfikacje .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
1.2. Rodzaje zasobów niematerialnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
1.3. Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej na zarządzanie zasobami

niematerialnymi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
1.4. Zasoby niematerialne jako źródło przewagi organizacji .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
1.5. Kapitał intelektualny w koncepcji zarządzania zasobami niematerialnymi . 60

Rozdział 2. Charakterystyka i analiza wybranych niematerialnych zasobów
organizacyjnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

2.1. Kapitał ludzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
2.2. Przywództwo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
2.3. Strategia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
2.4. Kultura organizacyjna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
2.5. Komunikacja i relacje .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
2.6. Reputacja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
2.7. Marka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
2.8. Elastyczność i innowacyjność .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
2.9. Sieci i konsorcja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

2.10. Obsługa nowych technologii i procesów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
2.11. Własności intelektualne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235

Rozdział 3. Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi .  .  .  .  .  . 241
3.1. Modele zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi .  .  .  . 241
3.2. Pomiar zasobów niematerialnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
3.3. Ochrona zasobów niematerialnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265
3.4. Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi w polskich

bibliotekach – wyniki badań .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 275

Zakończenie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299

Bibliografia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 301

Indeks osobowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 331

Spis tabel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 335

Spis rysunków .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 337





Wstęp

Koniec XX i początek XXI w. to okres, w którym doszło do zasadniczych
zmian w filozofii funkcjonowania wielu organizacji. Rozwój cywilizacyjny
spowodował, Ŝe zarówno struktura, jak i metody działań oraz dobra, którymi
zarządzają instytucje, nabrały odmiennego charakteru. Nowe potrzeby in-
formacyjne i techniki transferu wiedzy oraz zmieniające się modele zachowań
społecznych wpłynęły takŜe na sposób organizacji placówek świadczących
usługi informacyjne, w tym bibliotek.

Podejście skupiające się na zasobach materialnych zostało wyparte przez
podejście skoncentrowane na wartościach niematerialnych i intelektualnych,
traktowanych jako podstawowy potencjał rozwoju. Zaczęto dostrzegać i ana-
lizować rolę zasobów niefizycznych, takich jak wiedza organizacyjna, inno-
wacje, przywództwo, kultura organizacyjna, komunikacja, reputacja organi-
zacji i wiele innych. Edith Penrose [311], a następnie Jay B. Barney [27]
sformułowali tzw. teorię zasobową, która uwzględniała wagę zarówno
zasobów materialnych, jak i niematerialnych oraz relacje zachodzące między
nimi.

W latach 80. XX w. opublikowano dwie, kluczowe dla późniejszego po-
strzegania zasobów organizacji, prace: In Search of Excellence Thomasa J. Pe-
tersa i Roberta H. Watermana [313] oraz Theory Z Williama G. Ouchiego [299],
w których zwrócono uwagę, Ŝe powodzenie organizacji uzaleŜnione jest nie
tylko od szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu i utrzymywania z nim efek-
tywnych relacji, ale równieŜ od moŜliwości zasobów wewnętrznych, a szcze-
gólnie od filozofii kierowania personelem i wykorzystywania kapitału inte-
lektualnego. W latach 90. twierdzenia przedstawicieli tzw. „szkoły zasobów”
zostały podtrzymane i rozwinięte. Gary Hamel i Coimbatore K. Prahalad
opracowali teorię kluczowych kompetencji, według której o sukcesie organi-
zacji decydują specyficzne kompetencje, które posiada i które powinna ona
rozwijać, nie zaś zasoby o charakterze materialnym, mające charakter wtórny
w stosunku do kapitału intelektualnego [136]. Teoria kluczowych kompeten-
cji zakładała istnienie silnych interakcji między zasobami (szczególnie nie-
materialnymi) i strategią organizacji a przewagą konkurencyjną.

Systematyczne zwiększanie rangi zasobów niematerialnych doprowadzi-
ło do sytuacji, w której mówi się o gospodarce opartej na wiedzy, nowej ekono-
mii, społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie wiedzy, czy wreszcie go-
spodarce informacyjnej. Dla wielu instytucji istotnym warunkiem ich rozwoju
stała się umiejętność zarządzania zasobami niematerialnymi, które coraz czę-
ściej uznawane są za strategiczny potencjał organizacji w róŜnych branŜach
[m.in. 280; 32; 410]. W konsekwencji niektórzy badacze postulują wręcz
o ukonstytuowanie nowej dziedziny wiedzy, która zajmowałaby się szeroko
rozumianym gospodarowaniem dobrami niematerialnymi [194, s. 7].



Posiadanie wiedzy w zakresie aktywów niematerialnych, ich funkcjo-

nowania, wartości oraz roli w kształtowaniu usług informacyjnych, a takŜe

kompetencje w zakresie zarządzania zasobami niematerialnymi, w tym m.in.

ich pomiar i ocena, są istotne z punktu widzenia skuteczności działań biblio-

teki i jakości świadczonych przez nią usług. Zagadnienia te, pomimo swej ak-

tualności i rangi, są jeszcze stosunkowo mało zbadane. W 2009 r. ukazał się ar-

tykuł Petrosa Kostagiolasa i Stefanosa Asonotosa pod znamiennym tytułem:

Intangible assets for academic libraries [192], który stanowi wprowadzenie do

tematyki zasobów niematerialnych w bibliotekach akademickich. W Polsce

omawiana problematyka jak dotąd traktowana jest przyczynkarsko i stanowi

przedmiot wycinkowych artykułów, stanowiących najczęściej przedstawie-

nie doświadczeń jednej biblioteki lub ilustrujących jedną wybraną wartość

niematerialną (m.in. teksty poświęcone kulturze organizacyjnej [8; 54; 155;

466; 473], roli przywództwa [216; 217; 219; 241; 286; ], marce biblioteki [48;

93; 128; 160; 381], reputacji [38; 147; 220; 474], innowacyjności i elastycz-

ności w działaniu [58; 107; 141; 244; 392], kapitałowi ludzkiemu [4; 5; 20; 73],

roli strategii w zarządzaniu biblioteką [59; 84; 85; 243], komunikacji [18; 137;

174; 365; 470], udziałowi bibliotek w sieciach, konsorcjach i projektach ze-

społowych [265; 306; 367; 394; 443; 446], nowym technologiom [67; 149; 208;

380; 418] oraz prawom do własności intelektualnej [65; 140]). Wymienione

publikacje stanowią oczywiście pewną egzemplifikację, nie sposób bowiem

przedstawić tu całego dorobku piśmienniczego ze wspomnianego zakresu

przedmiotowego. Temat zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyj-

nymi polskich bibliotek jak dotąd nie doczekał się kompleksowego omówie-

nia, ukazującego korelacje zachodzące pomiędzy róŜnymi składnikami nie-

materialnymi oraz wpływ, jaki mają one na jakość świadczonych usług

i atrakcyjność bibliotek. Wydaje się więc zasadne przeprowadzenie wnikliwej

analizy z tego zakresu. Ponadto w literaturze poświęconej organizacji bi-

bliotek nie sformułowano jak dotąd jednolitej definicji zasobów (wartości)

niematerialnych, którymi te instytucje dysponują; brak równieŜ gruntownej

klasyfikacji pojęć związanych z zasobami niematerialnymi bibliotek.

Istotnym załoŜeniem autorki niniejszej ksiąŜki było pokazanie ewolucji,

jaka zaszła w sposobie postrzegania biblioteki jako organizacji. Podejście,

w którym ksiąŜnice były ujmowane jako magazyny udostępniające zbiory, zo-

stało wyparte przez współczesny model biblioteki, w którym traktowana jest

ona jako instytucja świadcząca usługi, przede wszystkim informacyjne, choć

nie tylko. Dzisiejsza biblioteka zarządza zbiorami i dostępem do informacji.

Warunkiem jej skutecznego funkcjonowania nie jest juŜ tylko gromadzenie

zbiorów, ale umiejętność pozyskiwania informacji ze źródeł lokalnych i roz-

proszonych, a następnie przekazanie ich uŜytkownikowi w poŜądanej przez

niego formie. WaŜną rolę odgrywa równieŜ bogata oferta usługowa aktywi-

zująca i integrująca lokalne środowisko.

Skoncentrowanie na usługach a nie na zasobach spowodowało koniecz-

ność zmian w sferze organizacji bibliotek. Znaczenia nabrały niematerialne
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zasoby organizacyjne, które w znacznej mierze wpływają na jakość świadcze-
nia usługi, wcześniej traktowane jako mniej istotne. Konsekwencją tych
zmian jest zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą budowania tych zasobów,
które wspierałyby podstawowe procesy usług bibliotecznych, oraz na wiedzę
umoŜliwiającą identyfikowanie czynników niematerialnych kreujących naj-
istotniejsze wartości z punktu widzenia skuteczności działalności biblioteki
w lokalnym i ponadlokalnym środowisku. ZałoŜenia te leŜą u podstaw tezy ni-
niejszej ksiąŜki, którą jest uznanie znaczenia czynników niematerialnych
w zarządzaniu biblioteką oraz kreowaniu jej pozycji w otoczeniu.

Opracowanie ma charakter poznawczy. Zaprezentowano w nim zarówno
rozwaŜania teoretyczne, jak równieŜ wyniki badań autorki w zakresie za-
rządzania zasobami niematerialnymi bibliotek. W celu uwypuklenia niektó-
rych zjawisk zastosowano metodę analizy krytycznej i porównawczej.

W ksiąŜce omówiono zagadnienia z pogranicza bibliotekoznawstwa i teorii
zarządzania. PrzybliŜono bowiem problematykę zarządzania niematerialny-
mi zasobami organizacyjnymi w bibliotekach, a więc mechanizmy wpływa-
jące na sposób funkcjonowania tych instytucji i procesy czytelnicze, ale w kon-
tekście zmian organizacyjnych zachodzących w ksiąŜnicach i w ich otoczeniu.
Z uwagi na potrzebę usystematyzowania omawianych zagadnień ksiąŜka zo-
stała podzielona na trzy rozdziały główne i wykaz cytowanej literatury.

W rozdziale pierwszym zilustrowano problematykę zasobów niematerial-
nych w społeczeństwie informacyjnym. Omówiono róŜnice w sposobie po-
strzegania instytucji w społeczeństwach przemysłowym i informacyjnym.
Wskazano na teoretyczne podstawy rozróŜniania dóbr materialnych oraz
zasobów niematerialnych i intelektualnych.

Rozdział drugi stanowi analizę wybranych niematerialnych zasobów or-
ganizacyjnych występujących we współczesnych bibliotekach. Dokonano ich
omówienia oraz charakterystyki, przedstawiono teŜ sposób powstawania wy-
branych wartości. W rozdziale tym zaprezentowano równieŜ wyniki badań
przeprowadzonych w 2014 r. przez autorkę wśród kadry kierowniczej pol-
skich bibliotek róŜnych typów. Ilustrują one wybrane aspekty funkcjonowa-
nia poszczególnych zasobów niematerialnych w wymiarze praktycznym,
stanowiąc uzupełnienie analizy teoretycznej.

Rozdział trzeci poświęcono zagadnieniom zarządzania niematerialnymi
zasobami organizacyjnymi w bibliotekach. Wskazano na trudności w jedno-
znacznej ocenie poszczególnych zasobów oraz na liczne korelacje między
nimi, które wpływają na cały organizm biblioteki, a więc wzajemny układ
relacji, uwarunkowań i rezultatów. Omówiono wybrane modele zarządzania
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi oraz koncepcje ich pomiaru. Na
koniec zilustrowano problematykę ochrony zasobów niematerialnych oraz spe-
cyfikę zarządzania nimi w bibliotekach. Przedstawiono rodzaje wskaźników,
które mogą być brane pod uwagę w analizie zasobów niematerialnych biblio-
teki, oraz wyniki badań pokazujące m.in. hierarchię zasobów niematerialnych
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w praktyce zarządczej kadry kierowniczej wyŜszego i średniego szczebla pol-
skich bibliotek.

W ramach poszczególnych rozdziałów zostały przedstawione badania
własne autorki, których celowo nie zaprezentowano wyłącznie w formie osob-
nej analizy, poniewaŜ jako pewna egzemplifikacja opisywanych w rozdziale
drugim zjawisk będą lepiej objaśniały poruszone w ksiąŜce zagadnienia.
Przeprowadzone w 2014 r. badania miały na celu zilustrowanie wybranych
aspektów zarządzania zasobami niematerialnymi w polskich bibliotekach.
Przyjęta perspektywa badawcza zakładała, Ŝe wybrane kwestie podejmowane
w kolejnych rozdziałach zostaną uzupełnione materiałem empirycznym
w celu dokładniejszego przedstawienia specyfiki wybranych zasobów. Stąd
teŜ w zaleŜności od omawianych wartości, a takŜe w celu uzyskania wielo-
płaszczyznowych danych posłuŜono się róŜnymi metodami i technikami
badawczymi, wykorzystując m.in.: analizę dokumentacyjną, analizę statys-
tyczną, przegląd literatury, wywiady i ankiety (wręczane, audytoryjne, elek-
troniczne). Szeroki zakres zagadnień podejmowanych w ksiąŜce zdetermino-
wał charakter i sposób prowadzenia badań. Autorka skoncentrowała się na
przedstawieniu najwaŜniejszych danych uzyskanych w toku prowadzonych
badań, rezygnując ze szczegółowej analizy mniej istotnych zagadnień, które
mogłyby zaburzyć przejrzystość wywodu.

Populację generalną w badaniach ankietowych tworzyli czytelnicy i po-
tencjalni czytelnicy bibliotek oraz kadra kierownicza wyŜszego i średniego
szczebla bibliotek wszystkich typów na terenie całego kraju. Wielkość próby
wynosiła 2875 osób, w tym 185 na stanowisku kierowniczym oraz 190 na sta-
nowisku dyrektora głównego lub kierownika głównego biblioteki; liczba prze-
badanych czytelników i potencjalnych czytelników wynosiła 2500 osób, po
500 w kaŜdym z pięciu segmentów otoczenia bibliotek: uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów studiów wyŜszych (uczelni
państwowych i niepaństwowych, kierunków humanistycznych, ścisłych, spo-
łecznych i artystycznych, dziennych i zaocznych), osób aktywnych zawodo-
wo, bezrobotnych oraz emerytów i rencistów.

KsiąŜkę zamyka Zakończenie, w którym przedstawiono wnioski końcowe
oraz podsumowanie analizowanego tematu.

Uzupełnieniem pracy jest obszerna bibliografia, której rozmiar związany
jest z szerokim zakresem analizowanych tematów. W bibliografii uwzględ-
niono zarówno literaturę zagraniczną, która przede wszystkim ma stanowić
odniesienie do najnowszych trendów w zarządzaniu zasobami niematerial-
nymi, jak i literaturę krajową, która odzwierciedla realia i specyfikę polskich
instytucji bibliotecznych. Ponadto w bibliografii zostały ujęte pozycje stano-
wiące podstawę do opracowania niektórych zestawień, jak np. przegląd
wyników badań dotyczących wizerunku biblioteki i bibliotekarzy.

Być moŜe wykorzystywanie teorii organizacji przedsiębiorstw na potrzeby
bibliotekoznawstwa moŜe budzić pewne zastrzeŜenia ze względu na nieko-
mercyjny charakter większości instytucji bibliotecznych. NaleŜy jednak pod-
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kreślić, Ŝe biblioteki pomimo swego odmiennego charakteru funkcjonują
w gospodarce rynkowej i ulegają wpływom konkurencyjnego otoczenia, pod-
legając mechanizmom i regułom organizacyjnym tak jak wszystkie inne
instytucje, niezaleŜnie od celu, w jakim zostały powołane.
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Rozdział 1

Pojęcie zasobów niematerialnych
w społeczeństwie informacyjnym

1.1. Zasoby materialne a zasoby niematerialne. Zagadnienia
definicyjne i klasyfikacje

Rozpatrując zagadnienie funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie infor-
macyjnym, wyróŜnić moŜna dwie grupy czynników, które mają wpływ na spo-
sób i jakość ich działania. Są to czynniki zewnętrzne, wynikające ze struktury
i charakteru otoczenia, oraz zasoby, którymi dysponuje biblioteka. Koncen-
tracja na zasobach jest charakterystyczna dla tzw. s z k o ł y z a s o b o w e j.
Podejście to, wykorzystywane do oceny strategicznej pozycji organizacji, bę-
dzie stanowiło w niniejszej ksiąŜce podstawę do dalszej analizy.

Podejście zasobowe rozwinęło się w latach 90. XX w. U jego źródła leŜy
przekonanie, Ŝe powodzenie organizacji nie zaleŜy wyłącznie od umiejętności
dostosowywania się do otoczenia zewnętrznego, lecz wynika z umiejętności
gospodarowania zasobami wewnętrznymi. Ujęcie to zrodziło się jako odpo-
wiedź na wcześniejszy nurt organizacyjny, noszący nazwę s z k o ł y p o z y -
c j o n o w a n i a, która przewagi organizacji upatrywała przede wszystkim
w korzystnych warunkach zewnętrznych, a więc w charakterystyce sektora.
W oparciu o podejście zasobowe bądź w powiązaniu z nim rozwinęły się takie
popularne dziś koncepcje, jak:
l teoria kluczowych kompetencji,
l koncepcja organizacji uczącej się,
l zarządzanie wiedzą.

Do przedstawicieli podejścia zasobowego zalicza się m.in. Garego Hamela
i Coimbatore K. Prahalada, według których o sukcesie organizacji nie decy-
duje jedna kompetencja, cecha lub umiejętność, ale ich unikatowy, charak-
terystyczny dla konkretnej instytucji zestaw [135; 136]. ZałoŜenie to zostało
następnie rozwinięte przez innych badaczy, którzy zwrócili uwagę na tzw.
kluczowe zdolności, nazywane takŜe kluczowymi kompetencjami, wyróŜnia-
jącymi się umiejętnościami lub atrybutami, które mogą być źródłem przewagi
konkurencyjnej.

Według podejścia zasobowego kaŜda organizacja, niezaleŜnie od jej cha-
rakteru, przeznaczenia i sposobów działania, dysponuje niepowtarzalnym
zbiorem zasobów (materialnych i niematerialnych), zróŜnicowanym jakościo-
wo i ilościowo, który wpływa na jej kondycję i skuteczność działań. Rodzaj
i wielkość zasobów, a takŜe inne ich cechy, takie jak trwałość, mobilność,
rzadkość czy powtarzalność, determinują równieŜ rozwój bibliotek.



Jak dotąd nie opracowano jednolitej terminologii związanej z zarządza-
niem niematerialnymi zasobami organizacyjnymi, co wynika z poziomu ab-
strakcyjności tych zasobów oraz trudności w ich jednoznacznej identyfikacji
i pomiarze. W zaleŜności od kontekstu uŜywane są terminy: dobra, zasoby, ak-
tywa, własności, czynniki i wartości. Stosowane nazewnictwo uzaleŜnione
jest takŜe od dziedziny, w której funkcjonuje. I tak według Grzegorza Urbanka
„terminy czynniki niematerialne i aktywa niematerialne są najczęściej stoso-
wane w rachunkowości, wiedza w literaturze ekonomicznej, a własność inte-
lektualna w zarządzaniu i prawie” [411, s. 32]. „Ekonomiczna wycena akty-
wów stanowi obszar badawczy finansów. Analiza […] od strony czynników
niematerialnych i kluczowych kompetencji (podejście zasobowe) stanowi
przedmiot zainteresowania zarządzania strategicznego. […] Modelami po-
miaru i prezentacji kapitału intelektualnego zajmuje się strategiczna rachun-
kowość zarządcza, natomiast zagadnienia związane z aktywami rynkowymi
(marka, relacje z klientem) stanowią obszar badawczy marketingu” [409,
s. 13]. Na gruncie bibliotekoznawstwa terminologia ta nie ukonstytuowała się
jeszcze ostatecznie, czego wynikiem jest brak jednoznacznych definicji i kla-
syfikacji zasobów. Aby szerzej zobrazować omawiane zagadnienia, warto
przedstawić interpretację terminologiczną zawartą w róŜnych źródłach.

I tak Słownik ekonomii autorstwa Johna Blacka z 2008 r. uwzględnia
wyłącznie dobra o charakterze materialnym. Termin d o b r o został bowiem
zdefiniowany jako „aktywa ekonomiczne, które przyjmują formę fizyczną”
[40, s. 69]. W Słowniku pojawia się równieŜ termin w a r t o ś c i n i e m a t e -
r i a l n e i p r a w n e, czyli „aktywa przedsiębiorstwa niemające charakteru
materialnego” [40, s. 513]. Zaliczono do nich: renomę firmy, patenty, znaki
handlowe i prawa autorskie. Za z a s o b y uznano zaś „wszystko to, co wyko-
rzystuje się w aktywności ekonomicznej, [a więc:] zasoby naturalne wydoby-
wane z ziemi, mórz, zasoby ludzkie łącznie z pracą o róŜnych umiejętnościach
i kwalifikacjach, dobra kapitałowe, środki produkcji wyprodukowane przez
człowieka” [40, s. 563–564].

Leksykon marketingu pod redakcją Jerzego Altkorna i Teodora Kramera
uwzględnia wyłącznie termin d o b r a, przez które rozumiane są: „produkty
materialne słuŜące do zaspokajania ludzkich potrzeb, dane bezpośrednio
przez przyrodę w postaci nie wymagającej działalności w celu ich przyswo-
jenia lub otrzymywane z przyrody przez wydobywanie, przerabianie, prze-
mieszczanie w przestrzeni i przechowywanie w czasie. W ujęciu marketingo-
wym dobra uwaŜa się za produkty wówczas, gdy są oferowane na rynku, czyli
stają się towarami” [11, s. 58]. J. Altkorn i T. Kramer przywołują róŜne klasyfi-
kacje dóbr uwzględniające róŜne kryteria podziału, m.in. kryterium przezna-
czenia (dobra zaopatrzeniowe i dobra konsumpcyjne), kryterium trwałości
(dobra trwałe i dobra nietrwałe), kryterium substytucji i łączności spoŜywania
(dobra substytucyjne i dobra komplementarne).

Józef Penc w Leksykonie biznesu przedstawia dwa pojęcia: w a r t o ś c i
oraz z a s o b y o r g a n i z a c j i. Wartości to „wyobraŜenia tego, co jest godne
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poŜądania, wszystko to, czemu jednostki i grupy społeczne przypisują waŜną
rolę w swoim Ŝyciu i dąŜą do jego osiągnięcia, a więc przedmioty, zjawiska
i ich właściwości, idee, motywy jako normy, cele lub ideały. Wartości obejmu-
ją więc zarówno elementy świata materialnego, jak i duchowego. Powstają one
lub trwają w wyniku jednorazowego aktu wartościowania, bądź w wyniku
trwałego przeświadczenia o ich «wartości». […] Kierunkują ludzkie dąŜenia
(stanowią siły dostarczające energii do działania w określonym kierunku), wy-
znaczają postawy wobec róŜnych obiektów, determinują zakresy poznawcze
jednostki, wpływają na emocje, a takŜe sprzyjają motywacji i samoocenie. […]
Wywierają wpływ na wybór spośród dostępnych jednostce sposobów, środ-
ków, kierunków i celów działania” [309, s. 478]. Stąd teŜ niekiedy na okreś-
lenie niektórych specyficznych zasobów organizacyjnych, jak np. reputacja,
uŜywa się terminu wartość. Autor dokonuje równieŜ podziału wartości na:
l atrakcyjne i repulsywne (wzbudzające wstręt, niechęć, odpychające),
l wartości ostateczne (autoteliczne) i instrumentalne,
l uznawane, odczuwane i realizowane,
l ogólne (abstrakcyjne) i wartości Ŝycia codziennego,
l ogólnoludzkie i specyficzne dla danej społeczności, grupy społecznej,
l ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, hedonistyczne, estetyczne i mo-

ralne [309, s. 478].
Zasoby organizacji to według J. Penca „ogół środków produkcji, ludzi, in-

formacji i środków finansowych, jakie organizacja posiada lub którymi moŜe
dysponować, chociaŜ prawnie nie stanowią jej własności” [309, s. 514].
W rozwinięciu definicji reprezentuje podejście zasobowe charakterystyczne
dla szkoły G. Hamela i C. K. Prahalada, pisząc: „kaŜda firma moŜe być oce-
niana jako zbiór zasobów, których atrakcyjność rozpatrywana jest w kon-
tekście otoczenia. ToteŜ kaŜdy menedŜer powinien starać się odpowiedzieć
sobie na pytanie, jakie zasoby powodują, Ŝe firma ma taką, a nie inną pozycję
na rynku, czy zasoby, którymi dysponuje są wystarczające, aby zapewnić jej
przewagę konkurencyjną i sukces w danej branŜy oraz określić zasady, które
mogą zapewnić jej tę przewagę w przyszłości” [309, s. 514]. Wśród zasobów
J. Penc wymienia:
l pieniądze,
l środki techniczne,
l technologię,
l wiedzę,
l patenty,
l kwalifikacje,
l zdolności,
l motywacje,
l koncesje,
l „układy”,
l „wpływy”,
l informację,
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l władzę,
l usługi,
l zezwolenia,
l znaki i marki handlowe,
l bazy danych,
l reputację firmy i jej produktów,
l kulturę organizacyjną,
l lojalność klientów [309, s. 514].

Interesującą i wydawałoby się stosunkowo aktualną definicję z a s o b ó w
n i e m a t e r i a l n y c h przedstawiono w Leksykonie zarządzania. Zostały
one określone jako „zasoby przedsiębiorstwa niemające postaci fizycznej ani
finansowej, ale stanowiące istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa.
W rachunkowości wyróŜnia się część aktywów niematerialnych nazywanych
wartościami materialnymi i prawnych1 (sic!), które definiuje się jako moŜliwe
do zidentyfikowania niepienięŜne składniki aktywów trwałych, niemające
postaci fizycznej, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa w celu ich wyko-
rzystania w działalności operacyjnej (prawa autorskie, prawa do licencji,
patenty, znaki towarowe, wzory zdobnicze, nazwy handlowe)” [234,
s. 681–682]. W Leksykonie dokonano rozróŜnienia na z a s o b y n i e m a t e -
r i a l n e i a k t y w a n i e m a t e r i a l n e. Według autorów drugi termin jest
pojęciem szerszym, gdyŜ poza wartościami niematerialnymi i prawnymi obej-
muje równieŜ wiedzę i umiejętności pracowników, kulturę organizacyjną,
procedury zarządzania i kontakty zewnętrzne. Definicja ta nie moŜe jednak
stanowić punktu wyjścia dla niniejszych rozwaŜań z uwagi na swą niejasność
(aktywa niematerialne zostały w niej nazwane wartościami materialnymi).

Omawiana tematyka, z prawnego punktu widzenia, została zanalizowana
w Leksykonie własności przemysłowej i intelektualnej. Pojawia się w nim ter-
min d o b r o n i e m a t e r i a l n e, które zostało zdefiniowane jako „dobro
prawne niebędące przedmiotem materialnym („rzeczą” w rozumieniu prawa
cywilnego). Dobrami niematerialnymi są m.in. dobra osobiste, róŜne postacie
energii oraz przedmioty własności intelektualnej” [393, s. 37–38].

Dwutorowo termin dobra niematerialne interpretuje Rafał Golat, traktując
je bądź to jako dobra powiązane z człowiekiem (dobra osobiste), bądź jako
utwory charakteryzujące się niezaleŜnym bytem (dobra koncepcyjne).
Według R. Golata dobra koncepcyjne to przede wszystkim utwory, których
charakter został sprecyzowany w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Według wspomnianego autora
d o b r a o s o b i s t e to:
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l dobra o charakterze wolnościowym, takie jak wolność i swoboda sumienia;
l dobra wyróŜnione z uwagi na potrzebę ochrony nietykalności jednostki,

takie jak zdrowie i cześć;
l dobra o charakterze indywidualizującym, identyfikujące uprawnione oso-

by, takie jak nazwisko, pseudonim i wizerunek;
l dobra stojące na straŜy prywatności, takie jak tajemnica korespondencji

i nietykalność mieszkania;
l dobra stanowiące efekt pracy koncepcyjnej człowieka, czyli twórczość na-

ukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska [125, s. 21].
Jak pisze autor: „dobra niematerialne to dobra prawnie chronione,

związane z człowiekiem jako wyodrębnionym prawnie podmiotem (osobą fi-
zyczną), niezaleŜnie od tego, czy uzasadnieniem ich prawnej regulacji jest
ochrona osoby ludzkiej, a konkretnie jej osobistych interesów (pewnych nie-
zbywalnych jej przymiotów, stanowiących wartość samą w sobie, czyli właś-
nie dóbr osobistych), czy teŜ ochrona efektów jej intelektualnej (koncepcyjnej,
artystycznej) pracy, chronionych z uwagi na estetyczną lub praktyczną, uŜyt-
kową, a często takŜe komercyjną ich wartość” [125, s. 16]. Jest to więc definicja
nawiązująca do koncepcji dóbr niematerialnych, która wykorzystywana jest
szeroko w legislacji, zaś autor skupia się na analizowaniu dóbr w kontekście
ich statusu prawnego, przyjmując za jedno z kryteriów ich podziału formy
ochrony prawnej przewidziane w polskim prawie.

Warto wspomnieć, Ŝe termin wartości niematerialne i prawne pojawia się
równieŜ w polskim ustawodawstwie. PoniewaŜ występuje on wyłącznie w ak-
tach prawnych związanych z rachunkowością, został sformułowany w sposób
odpowiadający potrzebom rozliczeń bilansowych firm i posiada pewne ogra-
niczenia interpretacyjne, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie w ni-
niejszej pracy. Dla porządku naleŜy go jednak przytoczyć i krótko omówić.

Regulacje, w których pojawiło się zagadnienie wartości niematerialnych
i prawnych to m.in.: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 1994 r. Nr 12, poz. 591 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350
z późn. zm.), ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.), a takŜe rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 6,
poz. 35 z późn. zm. – uchylone 31.12.2000). Kwestię definiowania wartości
niematerialnych oraz ich wyceny podejmują równieŜ międzynarodowe stan-
dardy rachunkowości, a dokładniej MSR 38 [274], w których określono wa-
runki zaliczenia danego składnika do grupy wartości niematerialnych.
Według wspomnianych standardów wartości niematerialne to „moŜliwe do
zidentyfikowania niepienięŜne składniki aktywów nieposiadające postaci fi-
zycznej”, nad którymi organizacja moŜe sprawować kontrolę, jest w stanie
wiarygodnie oszacować ich wartość oraz będzie czerpać z nich w przyszłości
korzyści ekonomiczne; przy czym składniki identyfikowalne to takie, które
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moŜna wydzielić lub wyodrębnić, sprzedać, licencjonować, przekazać oso-
bom trzecim, a więc mogą być one przedmiotem odrębnej transakcji (sprze-
daŜy, najmu, wymiany lub innej). Definicja wyłącza zatem większość zaso-
bów organizacyjnych, którymi dysponują biblioteki, a które to zasoby nie mają
odrębnego, łatwo definiowalnego charakteru, jak np. kultura organizacyjna,
relacje i reputacja.

W art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości za wartości niematerialne
i prawne rozumie się: „nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwa-
łych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o prze-
widywanym okresie ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok, przezna-
czone do uŜywania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
l autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
l prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów uŜyt-

kowych oraz zdobniczych,
l know-how.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do uŜywa-
nia na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub leasingu, wartości niema-
terialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do
wartości niematerialnych i prawnych zalicza się równieŜ nabytą wartość fir-
my oraz koszty zakończonych prac rozwojowych”.

Janusz śurek zwraca uwagę na termin „nabyte”, który pojawia się w usta-
wie, wskazujący, iŜ do wartości niematerialnych i prawnych ustawodawca za-
licza wyłącznie te dobra, które zostały zakupione lub otrzymane np. w drodze
darowizny czy aportu [476, s. 134]. Zatem nie podlegają włączeniu składniki,
które zostały wypracowane samodzielnie przez instytucję/bibliotekę (z wy-
jątkiem kosztów wytworzenia prac rozwojowych – art. 33 ust. 2 ustawy o ra-
chunkowości). Taka interpretacja jest skrajnie odmienna od podejścia stoso-
wanego przez ekonomistów, dla których zasoby niematerialne to w duŜej
mierze zasoby niefizyczne systematycznie budowane przez organizację,
o czym będzie mowa dalej. Znamienne jest równieŜ, iŜ zarówno w regulacjach
polskich, jak i w międzynarodowych standardach rachunkowości aktywa nie-
materialne wytworzone przez organizację traktowane są jako koszty (wy-
datki), nie zaś jako poczynione inwestycje.

W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku
dochodowym od osób prawnych równieŜ pojawia się termin „wartości niema-
terialne i prawne”, który interpretowany jest podobnie jak w ustawie o ra-
chunkowości. W obu ustawach podatkowych wartości te analizowane są
z punktu widzenia zasad ich amortyzowania oraz wprowadzania do bilansu.
Podobnie jak w międzynarodowych standardach rachunkowości takŜe
i w ustawodawstwie polskim wartości niematerialne traktowane są niezwykle
wąsko, i aby mogły zostać ujęte w bilansie muszą spełnić warunek generowa-
nia kontrolowalnych korzyści ekonomicznych oraz zapewniać moŜliwość
pełnej identyfikacji, czyli wyodrębnienia spośród innych wartości. Konse-
kwencją tego podejścia jest wykluczenie takich zasobów, jak reputacja, relacje
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czy kultura organizacyjna, które pomimo ogromnego znaczenia dla rozwoju
biblioteki, i kaŜdej zresztą organizacji, ze względu na swój niemierzalny cha-
rakter nie spełniają warunków stawianych w polskich regulacjach prawnych,
przez co nie mogą być przez nie zaliczane do wartości niematerialnych i praw-
nych2.

Grzegorz Urbanek, omawiając problematykę wartości niematerialnych
i prawnych w ujęciu legislacyjnym, wymienił za Robertem Reillym i Rober-
tem Schweihsem szereg warunków, które powinny spełniać dobra, aby zali-
czyć je do grupy własności niematerialnych i prawnych. Powinny zatem:
l być moŜliwe do identyfikacji i opisu;
l mieć byt prawny i podlegać ochronie;
l podlegać własności i własność ta powinna być transferowalna;
l być stworzone w określonym czasie jako rezultat określonych zdarzeń;
l podlegać moŜliwości zniszczenia lub zakończenia funkcjonowania

w identyfikowalnym czasie;
l powinien istnieć materialny dowód istnienia aktywów w postaci: doku-

mentu, dyskietki, listu itp. [411, s. 34].
NaleŜy podkreślić, Ŝe takie sformalizowane podejście jest konsekwencją

nawyków księgowych i dąŜenia do jednoznacznego i precyzyjnego opisania
zasobów organizacji. Jest ono sprzeczne z załoŜeniami Jonathana Lowa i Pam
Cohen Kalafut, którzy zasoby niematerialne traktują znacznie szerzej, nie bu-
dując ich typologii ze względu na moŜliwość identyfikacji i wyceny. Autorzy
ci wielokrotnie podkreślali wartość tych zasobów, wytykając równocześnie
ignorowanie wielu z nich wyłącznie dlatego, iŜ sprawiają trudności w po-
miarze [248].

Regulacje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
są zbieŜne z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie
będą przytaczane w niniejszej ksiąŜce z uwagi na ich ograniczoną uŜytecz-
ność z punktu widzenia kierowania biblioteką. RównieŜ niewielkie róŜnice
występujące w prawie bilansowym i podatkowym związane z interpretacją
wartości niematerialnych i prawnych nie zostaną tu szerzej zanalizowane, po-
niewaŜ zagadnienia rachunkowe nie stanowią trzonu niniejszego opracowa-
nia. Analiza zasobów niematerialnych będzie bowiem dokonywana w ramach
teorii zarządzania i bibliotekoznawstwa, w których biblioteka jako organizacja
kultury i nauki traktowana jest jako instytucja podlegająca specyficznym
mechanizmom organizacyjnym.

Kończąc rozwaŜania dotyczące miejsca i funkcji zasobów niematerialnych
w prawie bilansowym i podatkowym, warto odnieść się do pracy Marka
Siudaka, który zasoby organizacji podzielił na materialne i niematerialne.
Składniki, które ujmowane są w bilansie (wszystkie zasoby materialne oraz
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2 Szerzej na temat wartości niematerialnych w prawie bilansowym pisała Irena Ziętowska
[464] oraz Jadwiga Godlewska [124], zaś sposób ich ewidencjonowania w działalności księ-
gowej omówił w swojej pracy Roman Niemczyk [283].



część zasobów niematerialnych), nazwał aktywami majątkowymi. Składni-
kami majątkowymi są zatem wszystkie zasoby materialne, natomiast zasoby
niematerialne mogą mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy. Do warto-
ści niematerialnych i prawnych M. Siudak zaliczył m.in.: wartość firmy (good-
will), nakłady na badania i rozwój, patenty i znaki towarowe, licencje, konce-
sje, franchising, znaki firmowe, prawa autorskie, programy komputerowe,
prawa majątkowe, techniczne i handlowe know-how oraz koszty organizacji
spółki akcyjnej. Natomiast wśród zasobów o charakterze niemajątkowym wy-
mienił m.in.: ugruntowaną pozycję konkurencyjną organizacji, lokalizację ko-
rzystną strategicznie, wysoką jakość kadry, listę klientów, długoterminowe
umowy i kontrakty, korzystne warunki prowadzenia działalności, public re-
lations i markę [368, s. 18–19]. Wobec takiego podejścia wartość organizacji
moŜe być definiowana jako „suma wartości netto (wartość aktywów pomniej-
szona o zobowiązania) jej składników majątkowych i wartości składników
niemajątkowych” [368, s. 13].

M. Siudak zwraca uwagę na róŜne metody pomiaru wartości niematerial-
nych, które wynikają z przepisów prawa dotyczących rachunkowości3. Ina-
czej bowiem wyceniane są zasoby wypracowane w toku funkcjonowania or-
ganizacji, inaczej zaś traktowane będą te same wartości, jeśli zostaną nabyte
w wyniku transakcji handlowej. Przykładem moŜe być baza danych, którą dy-
sponuje biblioteka. Jeśli baza została zakupiona od firmy zewnętrznej, zosta-
nie ujęta w bilansie księgowym i uznana za zasób podlegający wycenie, jeśli
natomiast wiedzę zgromadzą pracownicy biblioteki, to wówczas jej wycena
oraz ujęcie po stronie aktywów instytucji moŜe nastręczać trudności. Ponadto
aktywa majątkowe podlegają procesowi amortyzacji, co oznacza, Ŝe zasoby
niematerialne stanowiące wartość biblioteki po pewnym czasie znikną z bi-
lansu i staną się zasobami niemajątkowymi.

Jak widać z przytoczonych definicji, słowniki i encyklopedie z dziedziny
ekonomii i zarządzania nie wnoszą wiele do problematyki zarządzania zaso-
bami (dobrami) niematerialnymi. MoŜna wręcz nabrać wraŜenia chaosu
i zupełnej niespójności w przytaczanych wcześniej definicjach, zwłaszcza Ŝe
terminologia stosowana w ustawodawstwie znacząco róŜni się od terminologii
stosowanej na potrzeby współczesnej teorii organizacji. Dlatego teŜ zasadne
wydaje się sięgnięcie do szerszej listy źródeł i przyjęcie za wzorzec jednego
z przedstawianych modeli pojęciowych.

Jeden z nich w swojej pracy, opartej na badaniach Raphaela Amita i Paula
J. H. Schoemakera [14, s. 33–46], przedstawiła Ewa Głuszek. Według autorki
zasoby stanowią wszelkie aktywa wykorzystywane przez organizacje w swo-
ich procesach i działaniach. Jest to „zbiór dostępnych czynników – widzial-
nych i niewidzialnych – posiadanych i kontrolowanych przez firmę” [122,
s. 27]. E. Głuszek wyróŜniła zasoby materialne i zasoby niematerialne (rys. 1).
Dzieli je na zasoby, które moŜna łatwo nabyć (np. technologie, licencje), oraz
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na zasoby unikatowe, które organizacja musi wypracować samodzielnie
w dłuŜszym okresie, takie jak wiedza, reputacja, umiejętność współpracy itp.
Interesujące, Ŝe aktywa ludzkie zostały zaliczone tu do wartości materialnych
(podobnie uczynili Tadeusz Falencikowski i Bogdan Nogalski [104]), a autor-
ka traktuje je jako typ zasobu, który podlega prawom kupna-sprzedaŜy, pod-
czas gdy większość autorów lokuje go pośród wartości niematerialnych – obok
kapitału intelektualnego i wiedzy lub wręcz uznaje za element kapitału inte-
lektualnego [m.in. 50; 53, s. 128; 354, s. 122; 414, s. 49]. Wskazane róŜnice wy-
nikają z róŜnego postrzegania wartości, jaką stanowi człowiek. MoŜe być on
bowiem traktowany jako materia fizyczna, moŜe rozpatrywany być z punktu
widzenia czynników niematerialnych, których jest nośnikiem, lub teŜ jako
wytwórca własności niematerialnych, takich jak utwory intelektualne: ksiąŜ-
kowe, muzyczne, plastyczne, patenty itp.

Rys. 1. Podział zasobów według E. Głuszek

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. GŁUSZEK. Zarządzanie zasobami niematerialnymi

przedsiębiorstwa. Wrocław, 2004, s. 27.

Nieco inne podejście reprezentuje Beata Jamka, która za punkt wyjścia
przyjęła podział zasobów przeprowadzony z uwagi na klasyczne funkcje
wytwórcze w modelu: ziemia – praca – kapitał [148, s. 85], w którym moŜna
wyróŜnić:
l zasoby naturalne (składniki przyrody),
l zasoby ludzkie (ludzie wraz ze swymi umiejętnościami),
l zasoby kapitałowe (rzeczowe, np. urządzenia, wyroby, zasoby finansowe,

materiały i inne),
l zasoby niematerialne.

Jeszcze inaczej czyni Barbara KoŜuch, wyszczególniając zasoby: rzeczo-
we, ludzkie, finansowe i informacyjne [205, s. 53–54]. Dotychczas, z uwagi na
funkcje realizowane przez instytucje biblioteczne, za najcenniejsze uznawano
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wiedzę oraz zasoby rzeczowe i kapitałowe, w skład których zaliczano zbiory,
gmachy biblioteczne i ich wyposaŜenie. JednakŜe z uwagi na zmiany w świad-
czeniu usług informacyjnych oraz zmianę sposobu archiwizowania wiedzy
znaczenia nabrał kapitał ludzki w powiązaniu z zasobami niematerialnymi,
choć niektórzy autorzy wskazują na wykorzystywanie w działalności biblio-
tecznej równieŜ i innych zasobów, np. naturalnych, które mogą być stoso-
wane np. w ramach działalności marketingowej [zob. 304].

ZbliŜoną klasyfikację zasobów przedstawili Joanna Brózda i Stanisław
Marek, którzy zastosowali trójpodział na zasoby materialne, ludzkie i niema-
terialne. Do zasobów materialnych zaliczyli zasoby naturalne i kapitałowe,
rozdzielnie traktowane w klasyfikacji B. Jamki. Wśród zasobów ludzkich prze-
prowadzili podział na cechy i kompetencje, zaś zasoby niematerialne rozróŜ-
nili w zaleŜności od sposobu ich powstawania, tj. na zasoby urzeczywistniane
przez ludzi oraz zasoby, których powstanie wynika z aktywności organizacji
(por. rys. 2).

Rys. 2. Podział zasobów według J. Brózdy i S. Marka

Źródło: J. BRÓZDA, S. MAREK. Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa [w:] S. MA-
REK, M. BIAŁASIEWICZ (red. nauk.). Podstawy nauki o organizacji. Warszawa, 2008, s. 128.
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Według klasyfikacji stworzonej przez Marka Stankiewicza zasoby orga-
nizacji moŜna podzielić na dwie podstawowe grupy: materialne i niemate-
rialne. Do zasobów materialnych M. Stankiewicz zaliczył: majątek rzeczowy
(tzw. aktywa trwałe), finanse i zapasy, zaś do zasobów niematerialnych: rela-
cje, postawy, systemy funkcjonalne, kompetencje i moŜliwości (rys. 3).

Rys. 3. Podział zasobów według M. Stankiewicza

Źródło: M. STANKIEWICZ. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Toruń, 2005, s. 105.

Nieco bardziej wnikliwego podziału zasobów organizacji dokonali Ma-
riusz Bratnicki i Janusz StruŜyna, wprowadzając aŜ cztery stopnie szcze-
gółowości podziału, co zilustrowano na rys. 4.

Klasyfikacja zasobów Bente Lowendahla oraz Kurta Haanesa kładzie na-
cisk na formę zasobów niematerialnych. Autorzy rozróŜnili bowiem zasoby
mające formę kompetencji i zasoby oparte na relacjach z otoczeniem oraz re-
lacjach wewnątrzorganizacyjnych. Wśród niewidocznych zasobów o charak-
terze kompetencji wymienili m.in. zręczność i zdolności, które z kolei wpły-
wają na moŜliwości osiągania celów strategicznych (rys. 5). Model ten moŜna
więc powiązać z koncepcją kluczowych kompetencji, według której o powo-
dzeniu instytucji decyduje dysponowanie przez nią tzw. kluczowymi kompe-
tencjami, czyli umiejętnościami, które wyróŜniają organizację spośród in-
nych, oferujących analogiczne usługi lub produkty.

Warto zwrócić równieŜ uwagę na typologię G. Urbanka, który w przeci-
wieństwie do większości autorów uŜywających pewnych sformułowań za-
miennie wyraźnie rozróŜnia czynniki niematerialne, aktywa niematerialne,
aktywa intelektualne oraz własność intelektualną, wskazując na róŜnice mię-
dzy tymi terminami (rys. 6). Wszystkie określa jako „niemające fizycznej po-
staci, niepienięŜne źródła prawdopodobnych przyszłych ekonomicznych
korzyści, kontrolowane lub przynajmniej będące pod wpływem przedsię-
biorstwa, powstałe w rezultacie przeszłych zdarzeń bądź transakcji (zakup,
wytworzenie samodzielne itp.), które mogą być sprzedane lub nie, niezaleŜnie
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od innych zasobów” [411, s. 35]. Termin „niematerialne” G. Urbanek odnosi
do czynników fizycznych, zaś „intelektualne” do zasobów związanych z czło-
wiekiem. Za termin najszerszy uznał c z y n n i k i n i e m a t e r i a l n e, które
definiuje jako „wszystkie, bez względu na rodzaj i sposób tworzenia, nie-
mające fizycznej postaci źródła ekonomicznych korzyści” [411, s. 35]. Pozo-
stałe elementy, takie jak kapitał intelektualny, aktywa intelektualne, aktywa
niematerialne oraz własność intelektualna, występują zdaniem G. Urbanka
w ramach czynników niematerialnych. Aktywa niematerialne opisuje jako
„niemające fizycznej bądź finansowej postaci źródła przyszłych korzyści dla
przedsiębiorstwa” [411, s. 36]. Dzieli je na takie, które są rezultatem zastoso-
wania wiedzy (czyli tzw. aktywa intelektualne), oraz takie, które powstały bez
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Rys. 4. Podział zasobów według M. Bratnickiego i J. StruŜyny

Źródło: M. BRATNICKI, J. STRUśYNA (red.). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice,
2001, s. 70.



jej uŜycia (np. lokalizacja). Z uwagi na kryterium moŜliwości wyodrębnienia
aktywów niematerialnych G. Urbanek szereguje je w cztery grupy:
l odłączne aktywa niematerialne, które mogą być wynajmowane, sprzedane

lub wymieniane niezaleŜnie od innych aktywów (np. prawo do publikacji
ksiąŜki lub opracowania przygotowanego w bibliotece);

l aktywa niematerialne kojarzone z materialnymi (np. wiedza pracowników
biblioteki związana z obsługą urządzeń lub oprogramowania – m.in. umie-
jętność przygotowywania strategii wyszukiwawczych w bazach danych);

l aktywa niematerialne łączące w sobie szereg niemoŜliwych do wydziele-
nia elementów niematerialnych, które jednak mogą być transferowalne
(np. znaki, logo itp., opracowane przez konkretną bibliotekę, a wykorzy-
stywane w ramach innych organizacji, tj. np. zespół aktywów niematerial-
nych powiązanych z róŜnorakimi akcjami przygotowywanymi przez in-
stytucje biblioteczne4);

l aktywa niematerialne, które nie mogą być samodzielnie transferowane,
które moŜna opisać terminem goodwill (z uwagi na niekomercyjny charak-
ter bibliotek wartość goodwill nie jest szacowana na ich potrzeby, choć
wartości związane z reputacją i renomą występują równieŜ i w bibliote-
kach) [409, s. 52].
Kapitał intelektualny G. Urbanek interpretuje jako wszelkie formy wiedzy

– zarówno skodyfikowanej, jak i nieformalnej – „sumę tworzących wartość
czynników opartych na wiedzy, które znajdują się przynajmniej pod częścio-
wą kontrolą przedsiębiorstwa” [411, s. 36]. W tym rozumieniu będzie więc to
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Rys. 5. Podział zasobów według B. Lowendahla i K. Haanesa

Źródło: M. MÅRTENSSON. A Critical Review of Knowledge Management as a Management Tool.
Journal of Knowledge Management. 2000, vol. 4, no. 3, s. 207.

4 Np. logo i oznakowanie akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, zapoczątkowanej w 2010 r.
w Łodzi, a następnie kontynuowanej przez wiele instytucji na całym świecie. W 2013 r.
z transferowalnych aktywów niematerialnych powiązanych z akcją skorzystały instytucje
z ponad dwustu miast, z takich krajów, jak: Nepal, Rumunia, Ukraina i USA. Szerzej zob.
[290].



zarówno niesformalizowana wiedza i doświadczenie bibliotekarza, jak i forma
jego twórczości badawczej utrwalona np. w postaci artykułu w czasopiśmie
naukowym. Aktywa intelektualne G. Urbanek traktuje jako część składową
kapitału intelektualnego, skodyfikowaną, sformalizowaną i utrwaloną –
„oparte na wiedzy jawnej źródła przyszłych korzyści przedsiębiorstwa” [411,
s. 36]. W bibliotece mogą to więc być bazy danych, oprogramowanie, utwory
róŜnego typu, instrukcje, przepisy czy normy. Aktywa intelektualne, które
podlegają ochronie prawnej i spełniają warunki przypisane własności jako
kategorii społeczno-ekonomicznej5, autor nazywa własnościami intelektual-
nymi, które z kolei dzieli na kreatywne (znaki towarowe, prawa autorskie, pro-
gramy komputerowe) i innowacyjne (patenty, projekty przemysłowe, tajem-
nice handlowe).

Rys. 6. Relacje między róŜnymi kategoriami czynników niematerialnych według
G. Urbanka

Źródło: G. URBANEK. Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa, 2008, s. 37.

Ciekawą definicję zasobów niematerialnych, istotną z punktu widzenia
zarządzania strategicznego, przedstawiła Monika Murawska. Definiuje ona
zasoby niematerialne jako „nieposiadające postaci fizycznej, unikalne skład-
niki majątku, które zintegrowane z aktywami rzeczowymi mogą być przed-
miotem zarządzania strategicznego” [280, s. 50]. Autorka podkreśliła fakt, iŜ
zasoby niematerialne przynoszą większe korzyści, kiedy występują razem
z zasobami materialnymi. Przykładem moŜe być przyjazna kultura organiza-
cyjna biblioteki, która wzmacniana jest artefaktami fizycznymi, np. w postaci
specjalnie zaprojektowanych, w celu kreowania pozytywnej atmosfery, po-
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5 Warunki te to: a) prawo właściciela do uŜywania posiadanej rzeczy w sposób zgodny ze
swoim Ŝyczeniem; b) prawo do określania zachowań innych osób w zakresie uŜywania da-
nej rzeczy; c) prawo do przekazywania swoich praw do danej rzeczy komukolwiek [163,
s. 5].



mieszczeń socjalnych dla pracowników lub miejsc odpoczynku dla czytel-
ników.

śaden z funkcjonujących w literaturze ekonomicznej modeli zasobów nie
uzyskał jak dotąd powszechnej akceptacji. W zaleŜności od celu badawczego
autorzy skupiają się na źródłach zasobów niematerialnych, ich cechach, for-
mie własności prawnej, związkach łączących je z organizacją i innych istot-
nych w analizowanej perspektywie badawczej. Wielość podejść interpretacyj-
nych znacznie utrudnia badanie omawianego zjawiska. W piśmiennictwie
bibliotekoznawczym równieŜ brak jest jednoznacznych podziałów i klasyfika-
cji, które mogłyby stać się punktem wyjścia do dalszej analizy zasobów
organizacyjnych bibliotek.

Jednym z nielicznych modeli uwzględniających w klasyfikacji zasobów
biblioteki zasoby niematerialne jest opracowanie Mariana Huczka, który wy-
róŜnił cztery grupy zasobów wykorzystywanych przez biblioteki. Wyszcze-
gólnił: zasoby materialne, zasoby finansowe, zasoby rzeczowe i zasoby
informacyjne, co zostało zilustrowane w tab. 1.

Tab. 1. Zasoby biblioteki według M. Huczka

Zasoby niematerialne Zasoby finansowe Zasoby rzeczowe Zasoby informacyjne

• związki
z otoczeniem

• wizerunek
• wiedza

pracowników
• zdolności

pracowników
• kultura

organizacyjna

• budŜet
• darowizny
• kary
• wpisowe
• opłaty

• budynki
biblioteczne

• komputery
• sprzęt

biblioteczny
(regały, stoliki,
krzesła, lampy
itp.)

• sprawozdania
z działalności
bibliotecznej

• statystyki
biblioteczne

• wyniki badań
potrzeb
i satysfakcji
uŜytkowników
biblioteki

Źródło: M. HUCZEK. Marketing organizacji non profit. Sosnowiec, 2003, s. 112.

KaŜda organizacja, a więc i biblioteka, posiada niepowtarzalny zestaw za-
sobów (wartości, dóbr), których charakter i rozmiar w duŜej mierze zdeter-
minowany jest przez uwarunkowania historyczne, a więc wcześniejsze do-
świadczenia (zdarzenia, warunki, interakcje), ale równieŜ przez sytuację
bieŜącą. Trudności w pozyskiwaniu zasobów niematerialnych powodują, Ŝe
bibliotekom niezwykle cięŜko jest powielać modele zachowań organizacyj-
nych innych (z powodzeniem funkcjonujących) instytucji. Do barier
w transferze zasobów niematerialnych zaliczyć moŜna:
1. Brak mobilności. Nie wszystkie zasoby niematerialne mogą podlegać prze-

niesieniu między organizacjami, a więc transakcjom kupna-sprzedaŜy,
wymianie lub darowiznom, jak np. kultura organizacyjna czy wiedza pra-
cowników. Według Margaret A. Peteraf zasoby typowo niemobilne to ta-
kie, które zostały ściśle wyspecjalizowane, a więc odpowiadają specyfice
konkretnej organizacji i nie będą przydatne w innej instytucji; zasoby, co
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do których nie ma jasno określonych praw własności – np. kultura orga-
nizacyjna oraz wartości, które są trudne do zaksięgowania – np. elas-
tyczność działań [312].

2. Trudności w imitacji. Zasoby niematerialne mają wielowymiarową, nie-
kiedy bardzo skomplikowaną strukturę, na którą składa się wiele kompo-
nentów, co znacznie utrudnia moŜliwości imitacji, np. pozytywna repu-
tacja biblioteki moŜe być związana nie tylko z szeroką ofertą literatury, ale
równieŜ z infrastrukturą biblioteki, kompetencjami pracowników, inno-
wacyjnością, strategią działalności i wieloma jeszcze innymi, często
nieuświadamianymi czynnikami.

3. Trudności w zastąpieniu. Wymiana zuŜytych, przestarzałych lub nie-
ekonomicznych zasobów materialnych jest zwykle w bibliotekach oraz
wielu innych instytucjach mało skomplikowana, zaś podstawową trud-
ność zastąpienia stanowią koszty finansowe. Wymiana zasobów niema-
terialnych w mniejszym stopniu warunkowana jest przez moŜliwości fi-
nansowe, w większym zaś bazuje na wiedzy i stosunkach społecznych.
Przykładem mogą być problemy bibliotek w zastępowaniu dotychcza-
sowych mało wydajnych systemów komunikowania.

4. Powiązanie zasobów. Dobra niematerialne w większości stanowią zbiór
wzajemnie powiązanych zasobów, które trudno jest wyizolować i trak-
tować odrębnie. Ich charakterystyczną cechą jest wzajemne przenikanie,
co powoduje trudność w wyraźnym sprecyzowaniu granic danego zasobu
oraz w jego przeniesieniu. I tak na przykład wartość kapitału ludzkiego
w bibliotece zaleŜna jest w pewnym stopniu od komunikacji wewnętrznej
oraz siły przywództwa i kultury organizacyjnej. Czerpanie korzyści z wie-
dzy wysoko wykwalifikowanych pracowników będzie bowiem moŜliwe
pod warunkiem posiadania przez nich umiejętności współpracy, czy od-
powiedniego zmotywowania moŜliwego w wyniku działań kierownictwa
lub perswazyjnej roli kultury organizacyjnej.

5. Wyspecjalizowanie zasobów. Większość zasobów niematerialnych ma
unikatowy, wąsko sprofilowany charakter, odpowiadający konkretnej in-
stytucji, który moŜe okazać się zupełnie nieprzydatny dla innych pla-
cówek. Wyspecjalizowanie dotyczy zwłaszcza zasobów organizacyjnych
o charakterze społecznym, jak np. przywództwo, komunikacja, elastycz-
ność czy kultura organizacyjna.

6. Barierę kompresji czasu. Pozyskiwanie i rozwijanie zasobów niematerial-
nych, w przeciwieństwie do wielu dóbr fizycznych, wymaga zwykle sto-
sunkowo długiego czasu. Przyspieszenie akumulacji zasobów niefizycz-
nych jest zwykle utrudnione lub niemoŜliwe. Stąd teŜ biblioteki, które
funkcjonują dłuŜej i dysponują pewnym doświadczeniem, mają szansę
rozbudować wybrane kategorie zasobów i dzięki tym działaniom zyskać
aprobatę czytelników. Przykładem jest długotrwałe budowanie pozytyw-
nej reputacji, gromadzenie wiedzy organizacyjnej, nawiązywanie i umac-
nianie relacji z otoczeniem.
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Wobec powyŜszego moŜna przyjąć, Ŝe podstawowym źródłem zasobów
niematerialnych w bibliotekach jest ich samodzielne systematyczne budo-
wanie, rozwój i akumulacja. Im więcej zasobów niematerialnych trudnych do
zastąpienia, imitacji lub kupienia pozostaje w dyspozycji biblioteki, tym jest
ona atrakcyjniejsza dla swoich uŜytkowników, poniewaŜ pozytywnie wyróŜ-
nia się wśród innych instytucji (niekoniecznie wyłącznie bibliotek). NaleŜy
jednak zauwaŜyć, Ŝe wiele zasobów niematerialnych uzyskuje bądź wzmaga
swoją wartość, jeśli są skojarzone z zasobami fizycznymi, np. pomoc czytel-
nikowi w wyszukiwaniu informacji elektronicznej będzie dla niego cenniej-
sza, jeśli biblioteka będzie dysponowała odpowiednim sprzętem komputero-
wym i oprogramowaniem stanowiącym narzędzie do wyszukiwania, zaś
system generowania innowacji skuteczniejszy, jeśli biblioteka będzie miała
dostęp do zasobów fizycznych i finansowych do ich realizacji.

Nie tylko kwestia transferu zasobów niematerialnych moŜe powodować
pewne trudności. RównieŜ oszacowanie ich wartości stanowi skomplikowane
zagadnienie, bowiem ten sam zasób będzie posiadał róŜną wartość w zaleŜno-
ści od instytucji, w której funkcjonuje, oraz czasu, w którym zostanie wyko-
rzystany. I tak na przykład kwestia przywództwa moŜe być istotniejsza dla bi-
blioteki przechodzącej głębokie przemiany (np. budowa nowego kompleksu
budynków) niŜ dla ksiąŜnicy, która pozostaje w stanie zrównowaŜonego
rozwoju i nie realizuje Ŝadnych bardziej skomplikowanych projektów.

Niektórzy autorzy dokonują stopniowania (rozróŜnienia) zasobów w za-
leŜności od ich wartości, trudności w imitacji oraz złoŜoności. I tak Mansour
Javidan wyszczególnił: zasoby, zdolności, kompetencje oraz kluczowe kom-
petencje [157] (rys. 7). Z a s o b y stanowią w tym ujęciu najszerszą kategorię,
charakteryzującą się największym poziomem ogólności. Z d o l n o ś c i ozna-
czają umiejętność wykorzystywania oraz rozwijania zasobów (wiedza będzie
więc stanowiła zasób, zaś uczenie się i nabywanie nowej wiedzy będzie zdol-
nością lub kompetencją). K o m p e t e n c j e odnoszą się do integracji zaso-
bów, zdolności oraz procesów w przestrzeni całej organizacji. Natomiast
umiejętności, które stanowią dla biblioteki szczególną wartość, decydujące
o jej wysokiej pozycji, trudne do uzyskania przez inne organizacje, stanowią
tzw. k o m p e t e n c j e k l u c z o w e. Kompetencje te definiowane są jako
„wiązki zasobów, procesów i zdolności leŜących u podstaw przewagi konku-
rencyjnej. […] Stanowią skomplikowaną kombinację aktywów materialnych
i niematerialnych, wiedzy, umiejętności i zdolności osadzonych w organiza-
cyjnej strukturze, technologii, procesach i relacjach międzyludzkich” [122,
s. 29]. Do charakterystycznych cech kluczowych kompetencji moŜna zaliczyć:
trwałość i niezmienność, generowanie wartości dla klientów, trudność imi-
tacji, zastąpienia oraz jednoznacznej identyfikacji (jasnego określenia zakresu
i zasięgu).
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Rys. 7. Hierarchia zasobów

Źródło: E. GŁUSZEK. Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wrocław, 2004, s. 31.

W literaturze wskazuje się na wiele róŜnic występujących pomiędzy za-
sobami materialnymi i zasobami niematerialnymi. Wśród kryteriów podziału
wyróŜniane są: baza teoretyczna, mechanizmy tworzenia ceny, sposób wy-
ceny, własność, zwrot, koszty produkcji, wartość w czasie, zarządzanie i spra-
wozdawczość. Podstawowe charakterystyki aktywów materialnych i niema-
terialnych przedstawiono w tab. 2.

Tab. 2. Podstawowe charakterystyki aktywów materialnych i niematerialnych

Kryteria Aktywa materialne Aktywa niematerialne

baza teoretyczna teorie rachunkowe
i neoklasyczne

teorie informacyjne
i behawioralne

mechanizm tworzenia ceny dobrze znany;
funkcjonujące rynki,
w pełni identyfikowalne

znany tylko częściowo; nie
w pełni identyfikowalne;
brak rynków lub dopiero
wyłaniające się

sposób wyceny przede wszystkim metody
kosztowe, rynkowe
i dochodowe

przede wszystkim metody
dochodowe i oparte na
wycenie opcji

własność związana z niewielkim
gronem osób fizycznych
bądź osobami prawnymi

efemeryczna, moŜe być
posiadana i dzielona przez
wielu; problemy z ochroną
własności intelektualnej

zwrot zmniejszający się moŜe być zwiększający się

koszty produkcji koszty stałe i zmienne
rozłoŜone raczej
równomiernie w cyklu Ŝycia

wysokie koszty stałe przed
stworzeniem rynku na
wykorzystanie aktywów;
koszty reprodukcji –
pomijalne
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Kryteria Aktywa materialne Aktywa niematerialne

wartość w czasie spadek wartości wraz
z uŜytkowaniem

wzrost wartości wraz
z uŜytkowaniem

zarządzanie zorientowanie na kontrolę proces uczenia na róŜnych
poziomach

sprawozdawczość ujawniane w bilansie ujawnianie częściowo
w bilansie (po spełnieniu
określonych wymogów),
ewentualnie dobrowolna
sprawozdawczość

Źródło: G. URBANEK. Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa, 2008, s. 23.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystany zostanie podział za-
sobów na materialne i niematerialne, który przedstawiono na rys. 8. Za z a -
s o b y n i e m a t e r i a l n e b i b l i o t e k i będą uznawane niemające fizycz-
nej postaci źródła bieŜących i przyszłych korzyści biblioteki, a więc wszystkie
zasoby biblioteki, którymi dysponuje ona obok zasobów materialnych (tj. na-
turalnych, finansowych i rzeczowych). Niektóre z zasobów niematerialnych
biblioteki, jak np. zdolność do budowania i realizowania strategii, w więk-
szym stopniu mają charakter wartości lub umiejętności aniŜeli zasobu. Jed-
nakŜe dla jasności wywodu równieŜ na ich określenie będzie uŜywany termin
z a s ó b.

Rys. 8. Zasoby biblioteki

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej części ksiąŜki szerzej opisane zostaną zasoby niematerialne cha-
rakterystyczne dla większości bibliotek. NaleŜy jednak podkreślić, iŜ bibliote-
ki w zaleŜności od typu oraz sieci, do której przynaleŜą, kładą nacisk na róŜne
wartości, zaś kaŜda instytucja posiada indywidualny i niepowtarzalny ich zasób.
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1.2. Rodzaje zasobów niematerialnych

Z uwagi na niejednorodny charakter zasobów niematerialnych tworzy się ich
róŜnorodne klasyfikacje i typologie, mające za zadanie ułatwić kategoryzację
tych wartości i ewentualny pomiar. Podziałów dokonuje się z uwagi na cha-
rakterystyczne cechy zasobów, ich funkcje lub znaczenie, jakie mają dla or-
ganizacji. Do charakterystycznych cech zasobów niematerialnych, nazywa-
nych przez niektórych aktywami miękkimi [239], najczęściej zalicza się:
l Niefizyczny charakter (Zasoby niematerialne nie przyjmują postaci fi-

zycznej i są trudne do uchwycenia; na podstawie ich materialnych przej-
awów tworzone są jedynie opisy, wizualizacje lub ekspertyzy).

l Unikatowość (Większość zasobów niematerialnych ma unikatowy, niepo-
wtarzalny charakter, powstają bowiem w unikatowych, niepowtarzalnych
środowiskach i zbiorowościach ludzkich).

l Trudności w imitacji (Z uwagi na unikatowy, niefizyczny i nieuchwytny
charakter zasobów niematerialnych trudno jest dokonać ich imitacji,
a świadomość kształtu, charakteru i walorów konkretnej wartości nie sta-
nowi gwarancji jej wykreowania w innym środowisku – grupie pracow-
niczej lub otoczeniu biblioteki).

l Trudności w zastąpieniu innym zasobem (Zasoby niematerialne są silnie
zintegrowane z personelem biblioteki i jej strukturą, wynikającą z charak-
teru i form działania, co powoduje konsekwencje w postaci trudności
zastąpienia tych zasobów innymi składnikami).

l Brak mobilności zasobu między organizacjami (Charakter zasobów nie-
materialnych, a przede wszystkim ich powiązanie z ludźmi, powoduje
trudności w transferze tych dóbr między organizacjami).

l Nietrwałość (Zasoby niematerialne mają ulotny i często niesformalizowa-
ny kształt; ich nietrwałość wynika z nietrwałości czynników związanych
z wiedzą, relacjami i opiniami ludzi, co praktycznie uniemoŜliwia proces
magazynowania tych zasobów).

l Długi czas budowania zasobu (Istotną barierą w budowaniu i rozwijaniu
zasobów niematerialnych jest czas i moŜliwości ludzkie. W przeciwień-
stwie do zasobów materialnych nie zawsze występuje moŜliwość ich za-
kupienia. Częstokroć zasoby niematerialne wymagają mozolnego budo-
wania w oparciu o zasoby pracownicze. I tak na przykład Richard Hall,
badający zasoby niematerialne, oszacował, Ŝe przeciętny okres budowania
reputacji organizacji wynosi ok. 8–10 lat, zaś czas budowania grupowej
wiedzy organizacyjnej ok. 5 lat [134]).

l Nabieranie dodatkowej wartości przez zasób w trakcie jego uŜytkowania
(Zasoby niematerialne, w przeciwieństwie do zasobów fizycznych, nie
ulegają deprecjacji i wyczerpaniu. Wynika to z zasady kumulatywności
wiedzy oraz faktu, iŜ kaŜdy nowo pozyskany składnik wiedzy słuŜy jej
rozwijaniu i generuje nową wiedzę).
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l MoŜliwość wykorzystania jednego zasobu w róŜnym miejscu i czasie (np.
w róŜnych filiach i oddziałach biblioteki, przez kilku pracowników rów-
nocześnie – w przeciwieństwie do zasobów materialnych ograniczonych
zarówno lokalizacją, jak i czasem).

l Wzajemne wzbogacanie i wzmacnianie zasobów niematerialnych (np.
wzmacnianie pozytywnej reputacji biblioteki dzięki kulturze organizacyj-
nej nastawionej na świadczenie usług wysokiej jakości).

l Trudność w szacowaniu wartości zasobów niematerialnych i ujmowaniu
ich w tradycyjnych systemach księgowych, które uwzględniają zwykle
wyłącznie zasoby materialne.

l MoŜliwość nabycia zasobu niematerialnego z zewnątrz lub samodzielnego
wypracowania wewnątrz organizacji (Istnieje grupa zasobów, które biblio-
teka moŜe uzyskać ze źródeł zewnętrznych, np. kupić, poŜyczyć, wymie-
nić itp., wiele z nich musi być jednak wypracowana w ramach konkretnej
instytucji, tak jak np. kultura organizacyjna czy relacje z czytelnikami
i sponsorami biblioteki).

l Budowanie zasobów niematerialnych dzięki ludziom (Zasoby te, w prze-
ciwieństwie np. do zasobów naturalnych, które są jedynie wykorzysty-
wane przez człowieka, powstają dzięki aktywności i staraniom personelu,
np. w procesie gromadzenia i weryfikacji wiedzy, budowania norm i na-
rzędzi, tworzenia relacji itp.).

l Trudność gromadzenia i magazynowania (Zasoby niematerialne, w prze-
ciwieństwie do dóbr fizycznych, są dostępne „tu i teraz”, nie ma moŜliwo-
ści ich zmagazynowania, a następnie wykorzystania w późniejszym cza-
sie. Gdy się ich nie uŜywa, mogą zanikać lub tracić na wartości).

l Trudność w tworzeniu ochrony prawnej (Poza nielicznymi wyjątkami za-
soby niematerialne nie podlegają ochronie prawnej i nie moŜna formu-
łować względem nich formalnych praw własności).

l Ryzyko inwestycyjne (Ryzyko związane z inwestowaniem w zasoby nie-
materialne jest większe niŜ w przypadku dóbr fizycznych, poniewaŜ wo-
bec niepowodzenia wszystkie zainwestowane w wartości niematerialne
środki mogą zostać utracone. W przypadku zasobów materialnych nie-
powodzenie nie powoduje całkowitej utraty wartości, poniewaŜ do dys-
pozycji pozostają zasoby fizyczne o konkretnej wartości finansowej – np.
budynki, sprzęty, księgozbiór).

l Trudność wyodrębnienia poszczególnych zasobów niematerialnych ze
struktury biblioteki (Zasoby niefizyczne wzajemnie się przenikają i za-
zębiają, w związku z czym ich precyzyjne wyselekcjonowanie moŜe oka-
zać się niemoŜliwe, tak jak w przypadku zdefiniowania granic kultury
organizacyjnej i relacji, które z jednej strony stanowią odrębny zasób, ale
teŜ w pewnym zakresie są wzajemnie zintegrowane).

l Brak związku między kosztem wytworzenia a wartością zasobu (Wysokie
nakłady na budowanie zasobów niematerialnych nie stanowią gwarancji
osiągnięcia proporcjonalnych korzyści z ich uŜytkowania).
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l Oparcie na teoriach informacyjnych i behawioralnych (w przeciwieństwie
do zasobów materialnych, których bazę teoretyczną stanowią teorie ra-
chunkowe i neoklasycystyczne).
W literaturze występuje szereg typologii zasobów niematerialnych uwy-

datniających ich charakterystyczne cechy. W celu pokazania róŜnic w po-
strzeganiu tych składników warto przytoczyć niektóre z nich.

Jedno z klasycznych podejść zastosował Józef Rawłuszko, który pogrupo-
wał zasoby niematerialne w dwa zbiory – tzw. składniki twarde oraz składniki
miękkie (rys. 9). Do twardych zaliczył: kapitał intelektualny (objęty regula-
cjami prawa wynalazczego i autorskiego), bazy danych, oprogramowanie, pa-
tenty, wzory uŜytkowe, znaki towarowe, licencje technologiczne i receptury.
Składniki miękkie to według niego: kultura organizacyjna, kapitał intelektu-
alny pracowników, ich umiejętności, moŜliwości i cechy wolicjonalne: lojal-
ność i zaufanie klientów oraz kapitał relacyjny [340, s. 425]. M. Murawska za-
soby twarde, z uwagi na moŜliwość ich transferu między organizacjami, tj.
moŜliwość kupna-sprzedaŜy, darowizny, dzierŜawy, licencji itp. (oczywiście
z pewnymi wyłączeniami), nazwała „komercyjnymi”, zaś zasoby miękkie,
„będące wynikiem związków o charakterze relacji: z pracownikami, klienta-
mi, dostawcami, odbiorcami, agendami rządowymi i innymi podmiotami” –
„zasobami organizacyjnymi” [280, s. 59].
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Rys. 9. Podział zasobów niematerialnych według J. Rawłuszko

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. RAWŁUSZKO. O kształtowaniu niematerialnych zaso-
bów Poczty Polskiej [w:] DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ. XII Sympozjum Pocz-
ty Polskiej. Szczecin, 2005, s. 425.



ZbliŜony podział przeprowadziła E. Głuszek, zasoby niematerialne (z klasy-
fikacji J. Rawłuszko) nazywając „aktywami niewidzialnymi” (rys. 10). Wśród
tych aktywów wydzieliła – podobnie jak J. Rawłuszko – dwie podstawowe gru-
py: aktywa mające naturę „zasobów” (m.in. reputacja, patenty, marki, kon-
trakty, bazy danych) oraz aktywa o charakterze „umiejętności”, a więc wiedzę
pracowników (kompetencje, know-how, doświadczenie), oraz wypracowane
procedury działania i normy, składające się na kulturę organizacji [122, s. 61].

Rys. 10. Podział zasobów niematerialnych według E. Głuszek

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. GŁUSZEK. Zarządzanie zasobami niematerialnymi

przedsiębiorstwa. Wrocław, 2004, s. 63.

Wspominany juŜ w poprzednim podrozdziale G. Urbanek zwrócił uwagę,
iŜ zasoby niematerialne moŜna pogrupować z uwagi na ich znaczenie w kre-
owaniu wartości dla organizacji [408, s. 35]. WyróŜnił więc „aktywa podsta-
wowe”, które tworzą wartość samodzielnie i są źródłem największych korzy-
ści organizacji, oraz „aktywa pomocnicze”, które pełnią funkcję wspomagającą
w stosunku do zasobów podstawowych i mają za zadanie wzmacniać ich
oddziaływanie. Do aktywów podstawowych G. Urbanek zaliczył: prace
badawczo-rozwojowe, patenty, marki i relacje, natomiast do pomocniczych:
kapitał ludzki, kulturę organizacyjną i reputację. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w przy-
padku kaŜdej organizacji podział ten moŜe przebiegać róŜnorako. Dla biblio-
tek kapitał ludzki będzie podstawowym zasobem, gdyŜ stanowi jedną z jej
waŜniejszych wartości niematerialnych. Marka moŜe zostać zaliczona do
aktywów pomocniczych, zaś patenty, z uwagi na charakter działalności bib-
liotek, będą odgrywały wręcz marginalne znaczenie.

Richard Hall dokonał nieco innej klasyfikacji, zasoby niematerialne dzie-
ląc na: funkcjonalne, kulturowe, pozycyjne i regulacyjne [133]. Do funkcjo-
nalnych zaliczył: wiedzę pracowników, dostawców i dystrybutorów; do kul-
turowych: postrzeganie jakości i zdolności do uczenia się; do pozycyjnych:
reputację, marki, sieci kontaktów oraz informacje i bazy danych; zaś do regu-
lacyjnych: patenty, licencje i tajemnice handlowe (rys. 11). Według R. Halla

1.2. Rodzaje zasobów niematerialnych 35



dobra niematerialne mogą być klasyfikowane takŜe z uwagi na ich sytuację
prawną (zasoby chronione prawem, takie jak np. znaki handlowe, oraz za-
soby, które chronione nie są, jak kultura organizacyjna czy relacje z klien-
tami), sposób pozyskiwania (zasoby, które moŜna nabyć – np. patenty – oraz
zasoby, które organizacja musi samodzielnie wypracować – np. relacje), a tak-
Ŝe na źródła wpływu (zasoby uzaleŜnione od ludzi – np. reputacja – oraz
zasoby o bardziej transparentnym charakterze kształtowania – jak bazy
danych czy prawa autorskie) [133].

Rys. 11. Podział zasobów niematerialnych według R. Halla

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. HALL. A Framework Linking Intangible Resources and
Capabilities to Sustainable Competitive Advantage. Strategic Management Journal. 1993,
vol. 14, s. 607–618.

Jonathan Low oraz Pam Cohen Kalafut, wnikliwie analizujący zasoby nie-
materialne organizacji i nazywający je wartościami, nie przeprowadzali Ŝad-
nego ich podziału, koncentrując się raczej na uwypukleniu tych, które mają
największe znaczenie dla rozwoju organizacji. Do najwaŜniejszych wartości
niematerialnych zaliczyli zatem: przywództwo, realizację strategii, komuni-
kację, markę, reputację, sojusze i sieci, technologie, kapitał ludzki, organizację
i kulturę w miejscu pracy, innowacyjność, kapitał intelektualny oraz elastycz-
ność [248, s. 20] (rys. 12). Interesujące jest, iŜ jako jedni z nielicznych za
odrębną wartość niematerialną uznali kapitał intelektualny, który na ogół
traktowany jest jako zbiór zasobów niematerialnych, o czym szerzej będzie
mowa w kolejnych rozdziałach.

Nieco inne kryteria podziału zasobów niematerialnych zastosował Dariusz
Zarzecki, który na podstawie pracy Shannona Pratta, Roberta Reilly’ego oraz
Roberta Schweihsa stworzył osiem grup aktywów:
l aktywa związane z technologią (zaawansowane projekty technologiczne);
l aktywa związane z klientem (reakcje na klientów i zachowania);
l aktywa związane z róŜnego rodzaju umowami (umowy związane z koope-

rantami, innymi firmami, instytucjami rządowymi i samorządowymi,
koncesje, licencje, kontrakty, umowy z dostawcami);

l aktywa związane z przetwarzaniem danych (oprogramowanie komputero-
we);
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l aktywa związane z kapitałem ludzkim (przeszkolony personel);
l aktywa związane z marketingiem (znaki towarowe);
l aktywa związane z lokalizacją (korzyści wynikające z umowy najmu);
l aktywa związane z wartością firmy (reputacja firmy) [458, s. 27].

Z kolei Gordon V. Smith i Russell L. Parr sklasyfikowali aktywa niemate-
rialne w cztery grupy:
l prawa (kontrakty z dostawcami, umowy, kontrakty z klientami);
l relacje (z klientami, dystrybutorami);
l niezdefiniowane aktywa niematerialne (np. goodwill);
l własność intelektualna (patenty, znaki towarowe, prawa autorskie) [373,

s. 15–16].
Podziału podkreślającego specyfikę zasobów dokonał równieŜ Bogusław

Plawgo, wyróŜniając:
l zasoby rynkowe (np. marka, lojalni klienci, reputacja, kanały dystrybucji);
l zasoby organizacyjne (np. kultura organizacyjna, system komunikacji, fi-

lozofia zarządzania);
l zasoby relacyjne (np. więzi z otoczeniem – innymi organizacjami, klien-

tami) [324, s. 28].
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Rys. 12. Wartości niematerialne według J. Lowa i P. C. Kalafut

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. LOW, P. C. KALAFUT. Niematerialna wartość firmy.
Kraków, 2004, s. 20.



Z kolei Wiesław Kotarba, podobnie jak inni autorzy zajmujący się aspek-
tem prawnym zasobów niematerialnych, dokonał ich klasyfikacji z uwagi na
moŜliwość uzyskania ochrony prawnej. WyróŜnił dobra podlegające ochronie
oraz dobra niepodlegające ochronie (rys. 13). Dobra niepodlegające ochronie
nazwał „wolnymi”, „ogólnie dostępnymi”, zaliczając do nich: wiedzę powsze-
chnie znaną, wiedzę prezentowaną w róŜnego rodzaju podręcznikach, nau-
czaną w szkołach itp. oraz dobra, których ochrona prawna ustała z róŜnych
przyczyn, np. w wyniku upłynięcia okresu ochrony. Z kolei dobra chronione
podzielił ze względu na róŜne procedury udzielania ochrony, wyróŜniając te,
które wymagają procedur rejestracyjnych (np. wzory zdobnicze, handlowe),
oraz te, które chronione są od momentu powstania bądź rozpoczęcia prac nad
powstaniem (np. ksiąŜki, artykuły). Przy czym procedury rejestracyjne
uprawniające do ochrony W. Kotarba podzielił na badawcze, które weryfikują
m.in. nowość, oryginalność czy uŜyteczność danego rozwiązania lub utworu,
oraz na procedury stricte formalne, pomijające analizę merytoryczną [194,
s. 9]. W kontekście zagadnienia praw własności do dóbr niematerialnych na-
leŜy zwrócić uwagę, iŜ tylko część zasobów niematerialnych jest przedmiotem
obrotu handlowego i moŜe zostać nabyta przez bibliotekę. Większość z nich
musi zostać wytworzona w procesie róŜnych działań organizacyjnych.

Rys. 13. Podział dóbr niematerialnych według W. Kotarby

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. KOTARBA. Dobra niematerialne w gospodarce.
Warszawa, 1997, s. 9.

Wiesław Kotarba przeprowadził równieŜ inną klasyfikację zasobów nie-
materialnych, w której za kryterium podziału przyjął przedmiot, rodzaj oraz
zakres wyłączności wynikającej z ochrony i wyszczególnił: utwory (utwory
w rozumieniu prawa autorskiego), rozwiązania (wynalazki, wzory uŜytkowe,
wzory zdobnicze, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, nowe
odmiany roślin, tajemnice produkcyjne, projekty racjonalizatorskie) i ozna-
czenia (nazwy handlowe, znaki towarowe i usługowe, oznaczenia geograficz-
ne) (rys. 14). Uwzględnił równieŜ tzw. „dobra mieszane”, a więc posiadające
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cechy z róŜnych kategorii, np. dobra będące zarazem utworami i rozwiąza-
niami (U+R), rozwiązaniami i oznaczeniami (R+O), utworami i oznacze-
niami (U+O), a takŜe utworami, rozwiązaniami i oznaczeniami równocześnie
(U+R+O). Przykładem tzw. dobra mieszanego moŜe być znak słowno-gra-
ficzny biblioteki, stosowany jako element jej promocji, noszący znamiona
utworu oraz oznaczenia.

Rys. 14. Podział dóbr niematerialnych według W. Kotarby, ze względu na ich przedmiot,
rodzaj i zakres wyłączności

Źródło: W. KOTARBA. Dobra niematerialne w gospodarce. Warszawa, 1997, s. 12.

Wiele organizacji przeprowadza własne klasyfikacje, które najlepiej odpo-
wiadają ich specyficznym potrzebom i indywidualnym warunkom, w których
funkcjonują. Przykład stanowi skandynawska firma ubezpieczeniowa Skan-
dia, która stworzyła tzw. Schemat wartości Skandii, dostosowany do jej sys-
temu działania i uwarunkowań, który jednakŜe z uwagi na liczne walory wy-
korzystywany jest jako swego rodzaju wzór przez wiele innych instytucji.

Podsumowując przedstawione klasyfikacje, naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe
nadmierna koncentracja na rozmaitych podziałach i metodologiach moŜe od-
wrócić uwagę od faktu, Ŝe zasoby niematerialne wzajemnie na siebie od-
działują, tworząc skumulowaną wartość. Niewskazane jest zatem traktowanie
ich jako odrębnych, niezaleŜnych od siebie czynników.

W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych moŜna wyszcze-
gólnić wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które mogą być wykorzysty-
wane w celu podnoszenia sprawności organizacyjnej oraz zwiększania atrak-
cyjności usług. KaŜda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidualnym
zasobem wartości, w inny sposób je rozbudowując, pozyskując i wykorzystu-
jąc. Instytucje te dąŜą bowiem do odmiennych modeli organizacyjnych i kon-
centrują się na zdobywaniu róŜnych wartości w róŜnym czasie. Dlatego teŜ
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niezwykle trudno jest sformułować jedną uniwersalną listę zasobów niema-
terialnych istotnych z punktu widzenia bibliotek. To co dla jednej instytucji
jest istotne, dla innej moŜe okazać się bez znaczenia lub nabrać znaczenia
w innym czasie. Warto jednak wskazać na grupę zasobów niematerialnych,
które mogą okazać się waŜne dla większości bibliotek. Są to: kapitał ludzki
oraz umiejętności zarządzania wiedzą; zdolność do budowania strategii po-
zwalających na przetrwanie w trudnym dla bibliotek czasie, a takŜe umoŜ-
liwiających ich rozwój i umacnianie pozycji w otoczeniu społecznym; silne
przywództwo, nadające bibliotece kształt nowoczesnej i dynamicznej insty-
tucji; umiejętność skutecznej komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i z czy-
telnikami, otoczeniem bliŜszym i dalszym; zdolność do kreowania rozpo-
znawalnej i trwałej marki, kojarzonej z profesjonalizmem, jakością i wysokim
standardem usług; kultura organizacyjna dostosowana do charakteru i potrzeb
biblioteki, promująca postawy, zachowania i aktywność, wspierająca wize-
runek placówki; reputacja, a więc zespół przekonań i opinii na temat bibliote-
ki, a zwłaszcza umiejętność budowania pozytywnego wizerunku; innowacyj-
ność, czyli zdolność do wprowadzania konstruktywnych zmian w zakresie:
oferowanych usług, modelu prowadzenia i organizacji biblioteki, marketingu,
realizowanych strategii; elastyczność, oznaczająca zdolność dostosowania się
do potrzeb uŜytkowników, otoczenia i zmian zachodzących w branŜy, a takŜe
umiejętność przystosowania poszczególnych pracowników do zasad, zwycza-
jów i norm panujących w konkretnej bibliotece; aktywność w zakresie na-
wiązywania więzi zewnętrznych w ramach projektów międzyorganizacyj-
nych, uczestnictwa w sieciach, konsorcjach, klastrach; zdolność adaptowania
nowych rozwiązań technicznych usprawniających realizowanie usług bi-
bliotecznych oraz nabywanie praw do własności intelektualnych. Wszystkie
wymienione wartości zostaną szerzej opisane w kolejnych rozdziałach.

1.3. Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej
na zarządzanie zasobami niematerialnymi

Analizując problematykę podejścia zasobowego w zarządzaniu organizacją
oraz zasobów niematerialnych jako jednej z kategorii zasobów organizacyj-
nych, konieczne jest uwzględnienie procesów, które miały wpływ na rozwój
społeczeństwa i gospodarki. Od początków XX w. do czasów współczesnych
wyróŜnić moŜna trzy główne etapy rozwoju gospodarki, w których zauwaŜal-
ny jest odmienny sposób postrzegania wartości i zasobów. Są to: gospodarka
przemysłowa, gospodarka usług oraz gospodarka oparta na wiedzy, które zo-
staną szerzej omówione. Peter Drucker dokonał nieco innego, choć zbliŜonego
podziału, w którym skoncentrował się na roli wiedzy w przemianach organi-
zacyjnych, wyróŜniając: okres rewolucji przemysłowej (1750–1880), w którym
wiedza wykorzystywana była do wytwarzania narzędzi i wyrobów, okres re-
wolucji produkcyjnej (1880–1945), w którym wiedzę wykorzystywano do
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usprawniania procesów pracy, oraz okres rewolucji zarządczej (1945– ),
w którym wiedza dotychczasowa słuŜy do tworzenia wiedzy nowej [94,
s. 19–47].

Początki XX w. to okres g o s p o d a r k i p r z e m y s ł o w e j, nazywanej
równieŜ gospodarką produkcyjną lub industrialną, której podstawą była pro-
dukcja dóbr. Gospodarka ta charakteryzowała się duŜą stabilnością. Opierała
się przede wszystkim na zasobach materialnych i surowcach naturalnych, jak
np. rudy metali czy węgiel, które stanowiły największą wartość wielu przedsię-
biorstw. Firmy, skupione na produkcji, musiały dysponować rozbudowanym
parkiem maszynowym, halami produkcyjnymi i magazynami, co stanowiło
barierę w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, a więc i konkuren-
cyjności. Istotą przewagi ówczesnych organizacji były bogate zasoby material-
ne, zaplecze finansowe oraz rozbudowane sieci dystrybucji. MenedŜerowie
koncentrowali się przede wszystkim na osiąganiu jak najlepszych wyników
w zakresie sprzedaŜy, minimalizacji kosztów i pozyskiwaniu zasobów ma-
terialnych. Ignorowano w zasadzie dobra o charakterze niefizycznym.

Takie zachowania rynkowe spowodowane były w pewnym stopniu czyn-
nikami zewnętrznymi, do których moŜna zaliczyć m.in. silne regulowanie
przez instytucje rządowe wielu gałęzi gospodarki, zdominowanie rynku przez
duŜe przedsiębiorstwa, które kontrolowały innowacje i rozwój w ramach po-
szczególnych branŜ, oraz słabą pozycję nowych podmiotów gospodarczych,
wynikającą z posiadania przez nie ograniczonych zasobów materialnych
decydujących o uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej.

Na etapie gospodarki przemysłowej wykształcił się tradycyjny model spra-
wozdawczości, w którym przedstawiano informacje na temat aktywów mate-
rialnych pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa. Wartości uwidocz-
nione w bilansie stanowiły podstawę wyceny firmy i determinowały decyzje
inwestorskie oraz działalność partnerów i konkurentów rynkowych.

W drugiej połowie XX w. gospodarka zaczęła ewoluować w kierunku do-
minacji usług. Okres ten został nazwany g o s p o d a r k ą u s ł u g. Firmy ofe-
rujące usługi zaczęły zdobywać przewagę na rynku i zmieniać jego oblicze.
W przeciwieństwie do przedsiębiorstw produkcyjnych organizacje usługowe
potrzebowały do rozpoczęcia działalności znacznie mniejszego kapitału
finansowego oraz mniejszych zasobów materialnych, co powodowało duŜy
wzrost konkurencji i zmniejszenie stabilności rynku. Firmy te zaczęły działać
coraz dynamiczniej, prześcigając się w nowych pomysłach i rozwiązaniach.
Do tej pory tak niedoceniany na świecie rodzaj działalności stał się głównym
udziałowcem rynku. Aby zobrazować to zjawisko, wystarczy zacytować dane
Bureau of Labor Statistics przedstawione przez J. Lowa i P. Kalafut, według
których obecnie w USA 3/4 osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz
niemal wszyscy zatrudnieni w sektorze publicznym pracują w organizacjach
usługowych. Podobnie jest teŜ w pozostałych krajach wysoko uprzemysłowio-
nych [248, s. 26]. Inną charakterystyczną cechą gospodarki końca XX i po-
czątku XXI w. stało się znaczne rozdrobnienie organizacji, a więc pojawianie
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się niespotykanej wcześniej liczby podmiotów gospodarczych. Rynek został
nasycony duŜą liczbą mniejszych organizacji, które systematycznie zaczęły
zwiększać swój udział w PKB. Dominacja wielkich przedsiębiorstw, steru-
jących rozwojem gospodarki, odeszła wraz z erą społeczeństwa przemysłowe-
go. Zjawisko to potwierdza fakt, Ŝe pod koniec XX w. jeden na dwudziestu pię-
ciu dorosłych Amerykanów próbował załoŜyć własną firmę, co jest liczbą
znacznie większą niŜ liczba osób, które kaŜdego roku wstępują w USA w zwią-
zek małŜeński [248, s. 29].

Począwszy od końca XX w. zaczęto mówić o nowym typie gospodarki –
g o s p o d a r c e o p a r t e j n a w i e d z y lub gospodarce informacyjnej oraz
o społeczeństwie informacyjnym [123], zaś obok podstawowych sektorów go-
spodarki (tj. sektora pierwotnego, przetwórczego i sektora usług) zaczęto
wymieniać sektor informacyjny [98, s. 34–35]. Podstawowym zasobem w go-
spodarce opartej na wiedzy jest właśnie wiedza, umiejętności, innowacyjność,
zdolności i inwencja twórcza, które są generatorami wartości. Wszystkie te
elementy ucieleśnione są w ludziach, czyli w pracownikach organizacji. Roz-
wój gospodarki informacyjnej zaleŜy od stopnia zaawansowania społeczno-
-gospodarczego danego państwa, zaś poza wiedzą dodatkowymi czynnikami
wzrostu są inwestycje w naukę, edukację, innowacje itp., które słuŜą rozwi-
janiu i wykorzystaniu szeroko rozumianej wiedzy.

JuŜ pod koniec XX w. zaczęto zwracać uwagę na wartość dóbr o charak-
terze niematerialnym. Koncentracja na zasobach fizycznych zaczęła ustępo-
wać wraz ze wzmacnianiem dominacji organizacji o charakterze usługowym.
Pojawianie się coraz to nowych firm związanych z pozyskiwaniem i przetwa-
rzaniem róŜnego rodzaju wiedzy i informacji tylko rozwinęło ten trend. Jak
podają źródła [248, s. 32], w 1997 r., po raz pierwszy w historii, inwestycje
firm amerykańskich w zasoby niematerialne, takie jak np. szkolenia, badania,
marki itp., przekroczyły inwestycje w zasoby materialne, a więc nieruchomo-
ści, wyposaŜenie itp., co wydatnie pokazuje kierunek rozwoju współczesnych
organizacji. W Polsce procesy te przebiegają wolniej, choć są równie widocz-
ne. W 2005 r. aktywa materialne spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie stanowiły bowiem juŜ tylko 40% ich wartości
[411, s. 16].

Pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia doszło do powstania tzw. bańki spe-
kulacyjnej. Inwestorzy giełdowi mający trudności z obiektywną wyceną firm
związanych z branŜą informatyczną i zarządzaniem wiedzą, kierując się indy-
widualnymi odczuciami i wraŜeniami, przecenili znacznie ich wartość. Akcje
nowo otwieranych firm prowadzących działalność za pośrednictwem Inter-
netu były wyceniane wyŜej niŜ wielkie korporacje „starej gospodarki”. Za-
chwyt inwestorów nową technologią (w latach 1995–2000), jaką był wówczas
Internet, porównywany jest do zachwytu nad koleją czy telefonem. Wszystkie
te wynalazki uznane bowiem zostały za waŜne dla ludzkości, trudno jednak
było oszacować ich faktyczny wpływ na działalność gospodarczą i naukową.
„Bańka” pękła w 2000 r., kiedy to indeksy spółek internetowych zaczęły
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gwałtownie spadać. Do końca 2000 r. spadek osiągnął ponad 60% [190, s. 13].
W konsekwencji tych wydarzeń podjęto liczne próby pomiaru i wyceny
zasobów niematerialnych, którymi dysponują organizacje.

Zasoby niematerialne, ze swej natury trudniejsze do zidentyfikowania,
zmierzenia i opisania, stały się przedmiotem wielu analiz naukowych i eko-
nomicznych. DostrzeŜono, Ŝe organizacje pomimo zbliŜonego otoczenia, pro-
filu usług oraz klientów o podobnych oczekiwaniach, działają w odmienny
sposób i znacząco róŜnią się między sobą. Istotą tych róŜnic okazały się zasoby
niematerialne oraz specyficzne, unikatowe umiejętności. Pod koniec XX w.
rozwinięto więc podejście zasobowe oraz tezę o unikatowych wartościach
i umiejętnościach, które odróŜniają organizacje od innych konkurencyjnych
podmiotów i są przyczyną ich sukcesów. Taka róŜnorodność organizacji przez
niektórych autorów została nazwana mianem heterogeniczności [122, s. 32].
W kontekście zasobów niematerialnych coraz częściej zaczęto uŜywać ter-
minu „generator wartości”, stosowanego na określenie czynników, które mają
wpływ na budowanie wartości organizacji, co świadczy o dostrzeganiu roli
zasobów niefizycznych. Dla biblioteki takim generatorem wartości mogą być
np. dobre relacje z czytelnikami, pozytywna reputacja czy innowacyjna oraz
wyszkolona i kompetentna kadra.

Współczesną gospodarkę, a więc gospodarkę opartą na wiedzy i infor-
macji, funkcjonującą w społeczeństwie informacyjnym, moŜna scharaktery-
zować następująco:
l Jest dynamiczna i zmienna, zaś trendy w niej występujące są trudne do

przewidzenia.
l Zwiększa się w niej wartość i znaczenie zasobów niematerialnych, zaś wie-

dza i kompetencje niejednokrotnie decydują o powodzeniu organizacji.
l Udział wiedzy w kreowaniu produktów i usług systematycznie rośnie.
l Rosną nakłady na zasoby niematerialne (np. udział inwestycji w dobra

niematerialne w dochodzie narodowym brutto USA wynosił w 1953 r.
3,8%, zaś w 2000 r. juŜ 9,7% [411, s. 18].

l Zmienia się sposób postrzegania własności zasobów i kontroli wiedzy –
wiele dóbr niematerialnych, z których korzystają organizacje, nie jest ich
własnością w sensie formalnoprawnym.

l Pojawił się nowy typ pracownika – pracownik wiedzy, który dzięki swojej
wiedzy, kompetencjom i umiejętnościom moŜe rozbudowywać zasoby
niematerialne organizacji. Nie jest w tak duŜym zakresie jak pracownik
przemysłowy zaleŜny od swego pracodawcy, poniewaŜ on sam jest noś-
nikiem wiedzy nieskodyfikowanej, która zostanie utracona przez orga-
nizację w przypadku jego odejścia. Pracownik wiedzy jest bardziej nie-
zaleŜny i nie podlega tak duŜej kontroli jak miało to miejsce w przypadku
personelu przedsiębiorstw ery przemysłowej. W większym stopniu współ-
pracuje z organizacją niŜ jest kierowany (zarządzany). Jego współpraca
jest oparta na motywacji i kontrakcie psychologicznym.
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Aby lepiej zobrazować dynamikę zmian otoczenia społeczno-gospodar-
czego na przestrzeni ostatnich stu lat, w tab. 3 porównano cechy gospodarki
wiedzy oraz cechy gospodarki industrialnej (przemysłowej).

Tab. 3. Porównanie gospodarki wiedzy z gospodarką industrialną

Wyszczególnienie Gospodarka industrialna Gospodarka wiedzy

Charakterystyka otoczenia makroekonomicznego

Rynek wysoka stabilność wysoka zmienność

Zakres konkurencji narodowy globalny

Dominująca forma
organizacyjna

hierarchiczna,
biurokratyczna, liniowa

płaska, sieciowa

Perspektywa mikroekonomiczna

Organizacja produkcji produkcja masowa elastyczne systemy
produkcji

Czynniki wzrostu inwestycje w kapitał
namacalny, praca

wysoka innowacyjność,
wiedza

Dominująca technologia mechanizacja digitalizacja

Źródła przewag
konkurencyjnych

obniŜka kosztów w wyniku
wykorzystania efektów skali

innowacyjność, jakość,
innowacje organizacyjne
(Just-in-time,
time-to-market)

Znaczenie badań
i innowacyjności

niskie lub umiarkowane wysokie

Dominujące relacje
z innymi podmiotami

samodzielność wysoki zakres kooperacji,
alianse, współpraca

Wybrane charakterystyki rynku pracy

Cele polityki rynku pracy pełne zatrudnienie zwiększenie zakresu
wykorzystania siły roboczej
i podniesienie jej
produktywności, wyŜsze
płace realne i dochody

Umiejętności ograniczoność
i specjalizacja

szerokie umiejętności,
trening wieloaspektowy

Edukacja umiejętności, wysokie
znaczenie formalnego
wykształcenia

ciągłe uczenie się

Regulacje rynku pracy
i zarządzania pracą

zarządzanie konfliktem zarządzanie współpracą

Natura zatrudnienia wysoka stabilność wyŜszy poziom ryzyka,
większe znaczenie
moŜliwości rynkowych

Rząd

Relacje rząd–biznes narzucanie regulacji tworzenie warunków dla
wzrostu

Regulacje zarządzenie i wysoki
stopień kontroli społecznej

narzędzia rynkowe,
promowanie elastyczności

Źródło: A. P. BALCERZAK. Wiedza i innowacje jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego
w XXI wieku [w:] E. OKOŃ-HORODYŃSKA, R. WISŁA (red.). Kapitał intelektualny i jego
ochrona. Warszawa, 2009, s. 5.
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Opisane mechanizmy zaczynają być widoczne równieŜ w sektorze in-
formacyjnym, zaś osiągnięcia gospodarki wiedzy wykorzystywane są takŜe na
polu organizacji bibliotek. Obecnie moŜna więc zauwaŜyć wzmoŜone zain-
teresowanie menedŜerów bibliotek działaniami mającymi na celu rozwój
zasobów niematerialnych oraz dąŜenia zmierzające do uzyskania zaintere-
sowania otoczenia bibliotek dzięki aktywnemu wykorzystaniu potencjału orga-
nizacyjnego tych instytucji. Wyraźnie widać próby aktywnego kształtowania
relacji z uŜytkownikami dzięki rozwijaniu zasobów wewnętrznych biblioteki
– nie tylko zbiorów, ale równieŜ wartości i umiejętności wpływających na ja-
kość świadczenia usługi. Popularne stały się więc podejścia jakościowe, takie
jak TQM, servqual czy benchmarking, oraz koncepcja klienta wewnętrznego,
mająca prowadzić do podnoszenia poziomu usług dzięki rozwojowi wewnętrz-
nemu. MoŜna przypuszczać, Ŝe w przyszłości rozwój bibliotek w duŜej mierze
będzie zaleŜał nie tylko od posiadanych zbiorów, ale równieŜ od efektywności
pozyskiwania zasobów niematerialnych i ich rozwijania. Przykładem mogą
być biblioteki juŜ dzisiaj łączące się w róŜnorodne konsorcja, klastry i sieci
(a więc wykorzystujące niematerialną wartość współpracy) w celu skutecz-
niejszego gromadzenia i wykorzystywania zbiorów przy mniejszych nakła-
dach finansowych i osobowych. Biblioteki, które nieumiejętnie wykorzystują
zasoby niematerialne bądź takich zasobów posiadają niewiele, będą nisko
oceniane przez uŜytkowników, co obniŜy ich atrakcyjność w stosunku do in-
nych instytucji oferujących konkurencyjne usługi.

1.4. Zasoby niematerialne jako źródło przewagi organizacji

Problematyka zarządzania zasobami niematerialnymi często rozpatrywana
jest w kontekście pozycjonowania organizacji na rynku, a więc lokowania jej
pośród innych instytucji świadczących zbliŜone usługi i obsługujących tę sa-
mą lub podobną grupę uŜytkowników. Liczni autorzy wskazują na związek po-
między skutecznością zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjny-
mi a przewagą konkurencyjną, jaką w danej branŜy moŜe osiągnąć organizacja
[m.in. 88; 104; 122; 248; 368; 383; 404; 411; 414, s. 11–42; 476]. Analiza prze-
wagi konkurencyjnej moŜe słuŜyć zarówno do identyfikacji niepokojących
elementów otoczenia biblioteki, jak równieŜ umoŜliwia zdiagnozowanie tych
podmiotów, z którymi korzystne będzie nawiązanie współpracy.

Za twórcę koncepcji przewagi konkurencyjnej uwaŜa się Edwarda Cham-
berlina [342], który w 1939 r. w swojej pracy The theory of monopolistic com-
petition [62] dokonał reorientacji teorii wartości. Tematykę jego badań konty-
nuowali Philip Selznick w pracy Leadership in administration [359], w której
skupił się na socjologicznym ujęciu problemu, oraz Charles W. Hofer i Dan
E. Schendel (Strategy formulation: Analitycal concepts [138]), a takŜe George
S. Day (Strategic market planning: The pursuit of competitive advantage [77])
i Michael E. Porter (Competitive advantage: Creating and sustaining superior
performance [332]).
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C. W. Hofer i D. E. Schendel p r z e w a g ę o r g a n i z a c y j n ą definio-
wali jako „bezkonkurencyjną pozycję organizacji, która jest wzmacniana,
w opozycji do jej konkurentów, poprzez własne wzory rozwoju zasobów”
[138, s. 25] i traktowali ją jako element strategii. Dopiero w latach 80. XX w.
M. E. Porter i G. S. Day, reprezentanci ujęcia rynkowego, zaczęli postrzegać
przewagę organizacji jako jeden z głównych celów strategicznych. Byli zda-
nia, Ŝe dąŜenie do osiągania przewagi wymusza wysoki poziom produktów
i usług, a przewaga nad konkurencją wynika ze sprawności i jakości działań,
zaś źródeł przewagi konkurencyjnej naleŜy poszukiwać w strukturze sektora,
w którym funkcjonuje organizacja. M. E. Porter wskazywał na dwa źródła
przewagi konkurencyjnej:
l zwiększenie efektywności działań (w przypadku bibliotek moŜe to być np.

szybsza obsługa uŜytkownika czy krótszy czas rejestracji nowych zbiorów);
l wyróŜnienie na rynku (np. poprzez wysoką jakość usług czy przyjazną at-

mosferę biblioteki) [309, s. 352].
W ramach analizy przewagi konkurencyjnej przyjmowane są róŜne per-

spektywy badawcze. I tak, przewaga konkurencyjna moŜe dotyczyć produk-
tów, usług, rynków, organizacji, sektorów, regionów lub całych państw [414,
s. 11]. MoŜe równieŜ wynikać bądź to z zasobów, które organizacja posiada
(np. komfortowy, dobrze zlokalizowany budynek biblioteki), bądź teŜ z umie-
jętności, którymi dysponuje (np. kompetencje pracowników w zakresie
współpracy z czytelnikami).

W latach 90. XX w. podejście pozycyjne (reprezentowane przez M. E. Por-
tera) zaczęło ustępować podejściu zasobowemu, a popularność zyskała kon-
cepcja przewagi konkurencyjnej G. Hamela i C. K. Prahalada [136], w której
źródła przewagi upatrywano w tzw. kluczowych kompetencjach. Dla wielu
badaczy koncepcja ta jest fundamentalną perspektywą badawczą do dnia dzi-
siejszego. Obecnie przyjmuje się, Ŝe aby organizacja mogła uzyskać przewagę
na rynku, to wśród szerokiego zasobu kompetencji musi posiadać a t r y b u -
t y, które odróŜniają ją (lub jej produkty i usługi) od innych instytucji
obsługujących ten sam segment rynku (zob. tab. 4). Atrybuty te muszą po-
nadto być widoczne lub odczuwalne dla klientów, klienci muszą być ich
świadomi, aby z rozmysłem wybrać placówkę, z której usług będą korzystać.
Maria Romanowska owe atrybuty określa mianem „kluczowych czynników
sukcesu” lub „atutów” [234, s. 468], zaś J. Penc „unikalnych zdolności” [309,
s. 352], w innym ujęciu mówi się o kluczowych kompetencjach. Wielu auto-
rów do kluczowych czynników sukcesu zalicza m.in.: jakość, markę, nowo-
czesność, technologię, reputację i cenę, definiując je jako: „róŜnego rodzaju
zasoby, umiejętności, rezultaty dotychczas prowadzonej działalności, które
w istotny sposób stanowią o moŜliwości odniesienia sukcesu” [413, s. 223].
Warto nadmienić, iŜ niektórzy negują zasadność budowania przez organizacje
niekomercyjne unikatowych kompetencji, postulując dzielenie się wiedzą
i wspólną realizację celów społecznych [91]. W przypadku bibliotek czynni-
kiem decydującym o przyjęciu przez nie strategii konkurencji lub strategii ko-
operacji jest misja, która determinuje dalszy sposób działania i wskazuje na
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poŜądany charakter relacji z otoczeniem. Ponadto warto zauwaŜyć, Ŝe wy-
specjalizowanie bibliotek, będące wynikiem budowania unikatowych kompe-
tencji, moŜe podnieść atrakcyjność tych placówek w oczach uŜytkowników6.

Tab. 4. Rodzaje kompetencji biblioteki

Rodzaj kompetencji Opis

Kompetencje główne Kompetencje podstawowe, elementarne dla danego
profilu działalności, które są niezbędne do
funkcjonowania biblioteki w sektorze usług
informacyjnych.

Kompetencje wyróŜniające
(atrybuty, kluczowe
kompetencje)

Wyspecjalizowane kompetencje, trudne do
skopiowania przez inne instytucje, odróŜniające
bibliotekę od podobnych organizacji działających
w ramach sektora lub od konkurentów, mające istotny
udział w tworzeniu wartości dla czytelnika.

Kompetencje organizacyjne Kompetencje warunkujące prawidłową organizację
pracy w bibliotece i realizację kluczowych procesów
w perspektywie operacyjnej i strategicznej.

Kompetencje wspierające Kompetencje, które stanowią dopełnienie (uzupełnienie)
kompetencji głównych, wyróŜniających
i organizacyjnych.

Kompetencje dynamiczne Kompetencje, które biblioteka jest w stanie posiąść
w celu wprowadzania innowacji i przekształcania się
organizacyjnego, zaleŜnie od bieŜącej potrzeby.

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. PIEKARZ, A. MARSZAŁEK. Sposoby ochrony kompe-
tencji organizacji. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2007,
z. 2, s. 239–247.

Według R. Halla tzw. wyróŜniające zdolności (kompetencje) organizacji
mogą naleŜeć do jednej z czterech grup, a więc zdolności funkcjonalnych, kul-
turowych, pozycyjnych oraz regulacyjnych [133]. Organizacja moŜe przodo-
wać w jednej lub kilku kategoriach równocześnie, choć osiąganie mistrzostwa
na wielu polach jest zdecydowanie trudniejsze. Postuluje się zatem, by rozwi-
jać te kompetencje, które w największym stopniu w przyszłości będą przyczy-
niać się do tworzenia wartości dla klienta, a więc będą budowały jego satys-
fakcję [407, s. 9], przy czym biblioteki mogą dąŜyć do budowania satysfakcji
czytelników, wykorzystując i rozwijając dotychczasowe kompetencje lub teŜ
koncentrując się na uzyskiwaniu zupełnie nowych zdolności. W kontekście war-
tości oferowanej klientom mówi się o występowaniu tzw. l u k i k o m p e t e n -
c y j n e j, a więc nadmiaru lub niedoboru kompetencji. Niedobór występuje,
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zaoferować czytelnikowi przegląd literatury zagranicznej z wszystkich dziedzin wiedzy, zaś
poszczególne placówki dysponują unikalnym zasobem, który je w jakiś sposób wyróŜnia
[12].



kiedy postrzegana przez czytelników kompetencja biblioteki jest niŜsza niŜ
oczekiwana. Nadmiar to sytuacja przeciwna, kiedy czytelnicy nie oczekują tak
wysokiego poziomu kompetencji, jaki oferuje biblioteka. Nadmiar kompeten-
cji wiąŜe się zazwyczaj ze zbędnymi nakładami na działania, które z punktu
widzenia uŜytkowników nie są potrzebne, gdyŜ nie przynoszą oczekiwanych
przez nich korzyści. Niedobór niektórych kompetencji moŜe zostać zrekom-
pensowany wysokim poziomem innych zdolności, choć nigdy w pełni ich nie
zastąpi, np. słaba komunikacja biblioteki na portalach społecznościowych
moŜe zostać w pewnym stopniu zrekompensowana doskonale opracowaną
stroną internetową. Poziom kompetencji biblioteki moŜna równieŜ odnieść do
poziomu kompetencji reprezentowanego przez inne instytucje z tego samego
sektora, oferujące zbieŜną ofertę usługową, tj. inne biblioteki, księgarnie,
domy kultury itp. W kaŜdym przypadku konieczne jest zdiagnozowanie luki
kompetencyjnej i podjęcie działań, które pozwolą na jej zlikwidowanie.

Richard Hall w swojej teorii załoŜył, Ŝe kluczowe zdolności organizacji
opierają się na wybranych zasobach niematerialnych, np. umiejętności funk-
cjonalne mogą opierać się na wiedzy i wzajemnych relacjach pomiędzy pra-
cownikami i dostawcami; zdolności kulturowe bazują na wartości kultury or-
ganizacyjnej, postrzeganiu jakości i zdolności uczenia się, zaś zdolności
pozycyjne opierają się na wypracowanej reputacji i relacjach z otoczeniem.
Zdolności regulacyjne będą związane z formalnymi prawami do własności in-
telektualnych, takimi jak patenty czy licencje. ZaleŜność ta wynika ze specy-
ficznych właściwości zasobów niematerialnych, które w istotny sposób przy-
czyniają się do tworzenia kluczowych kompetencji. Typologię atrybutów
organizacji sformułowaną przez R. Halla przedstawiono w tab. 5.

Tab. 5. Typologia wyróŜniających zdolności według R. Halla

WyróŜniające zdolności

funkcjonalne kulturowe pozycyjne regulacyjne

ZaleŜne
od ludzi

wiedza
pracowni-

ków,
dostawców,
dystrybuto-

rów

postrzeganie
jakości,

zdolność do
uczenia się

– – UMIEJĘT-
NOŚCI

– –
reputacja,

sieci
kontaktów

–

ZASOBY
NiezaleŜne

od ludzi – –
bazy danych

kontrakty,
licencje,

tajemnice
handlowe,

patenty

Źródło: R. HALL. The Strategic Analysis of Intangible Resources. Strategic Management Journal.
1992, vol. 13, s. 140.
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Janusz śurek załoŜył z kolei, Ŝe czynnikami mającymi największe zna-
czenie dla rozwoju organizacji oraz jej przewagi w otoczeniu są kultura orga-
nizacyjna, zasoby ludzkie oraz wiedza. Wartości te uznał za „filary wartości
niematerialnych”, które są zaleŜne od innych zasobów niematerialnych, jak
teŜ mają kluczowe znaczenie dla rozwoju pozostałych wartości. Schemat war-
tości niematerialnych tworzących przewagę konkurencyjną według J. śurka
przedstawiono na rys. 15.

Rys. 15. Wartości niematerialne tworzące przewagę konkurencyjną organizacji według
J. śurka

Źródło: J. śUREK. Znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w budowaniu przewagi konku-
rencyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały
Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. 2008, nr 5, s. 139.

W zaleŜności od branŜy, w której działają organizacje, oraz grup klientów,
na rzecz których świadczą usługi, poszczególne czynniki mogą odgrywać róŜ-
noraką rolę. Ich wartość jest równieŜ zmienna w czasie, co oznacza, Ŝe to co
jest cenne w danym momencie dla jednej instytucji wcale nie musi stanowić
dla niej wartości później lub teŜ nie musi być istotne dla jej konkurentów. I tak
np. kluczowym atutem biblioteki publicznej dla dzieci moŜe być jej no-
woczesność, a więc atrakcyjny design, dostęp do róŜnorodnych mediów (In-
ternet, gry, płyty z muzyką itp.) i najświeŜszej, modnej w tej grupie wiekowej,
literatury. Z kolei elementem wyróŜniającym bibliotekę naukową moŜe być
wysoka jakość obsługi uŜytkownika, która wpływa równieŜ na poziom i rele-
wantność dostarczanych informacji. Dla księgarni czynnikiem decydującym
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o jej powodzeniu wśród klientów moŜe zaś być niska cena ksiąŜek. Posiadanie
atrybutów zapewniających powodzenie wśród określonej grupy uŜytkowni-
ków nie musi oznaczać sukcesu w przypadku dokonania dywersyfikacji
usług. Przed takim problemem stają biblioteki, które, działając z powodze-
niem w określonym środowisku, chcą poszerzyć krąg swoich odbiorców (np.
biblioteki naukowe, które zaczynają świadczyć usługi dla okolicznych
mieszkańców, mających odmienne niŜ środowisko akademickie oczekiwania
i potrzeby).

P r z e w a g a k o n k u r e n c y j n a definiowana jest jako „dystans dzie-
lący [organizację] od konkurentów pod względem wybranego kluczowego
czynnika sukcesu, np. ceny, jakości, marki, technologii” [351, s. 112] – wydaje
się, Ŝe w przypadku bibliotek najczęściej będzie to jakość świadczonych przez
nią usług. Odnosząc pojęcie przewagi konkurencyjnej właśnie do bibliotek,
Sabina Adamiec zdefiniowała ją jako „względnie trwałe pozytywne wyróŜ-
nienie biblioteki spośród konkurentów, będące efektem działań podejmowa-
nych we wszystkich obszarach działalności biblioteki, pozwalające jej na lep-
sze obsługiwanie klientów – uŜytkowników oraz zwiększenie jej skuteczności
i efektywności” [5, s. 117]. Z kolei t r w a ł a p r z e w a g a k o n k u r e n c y j -
n a to „rozciągnięte w czasie korzyści będące wynikiem stosowania unikalnej,
kreującej wartość strategii, która nie jest w tym samym czasie realizowana
przez konkurentów i której korzyści nie mogą być skopiowane” [409, s. 109].
K o n k u r e n c y j n o ś ć zaś to „zdolność do projektowania, wytwarzania
i sprzedawania towarów, których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrak-
cyjne od odpowiednich cen towarów oferowanych przez konkurentów” [264,
s. 522]. Konkurencyjność biblioteki oznacza zatem jej zdolność do ciągłego
rozwoju, wzrostu skuteczności oraz podnoszenia jakości w warunkach funk-
cjonowania w otoczeniu organizacji świadczących usługi o substytucyjnych
funkcjach. Do czynników sprzyjających kształtowaniu i utrwalaniu pozycji
biblioteki moŜna zaliczyć więc:
l budowanie konkurencyjnej strategii działania;
l tworzenie kultury innowacyjności, efektywności i jakości;
l wykorzystywanie nowych technologii w procesach wewnętrznych oraz

jako narzędzi dostępnych w ramach usług adresowanych do uŜytkow-
ników;

l optymalizację działań i dostosowywanie wewnętrznej organizacji biblio-
teki do zmiennego otoczenia i warunków, w których funkcjonuje.
Na rys. 16 przedstawiono płaszczyzny i kryteria identyfikacji czynników

przewagi konkurencyjnej biblioteki w kontekście zarządzania informacją.
Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders oraz Veronica Wong doko-

nali podziału branŜ z uwagi na liczbę oraz wielkość przewag konkurencyj-
nych, które organizacje mogą osiągnąć w zaleŜności od sektora, w którym
funkcjonują. WyróŜnili:
l branŜę masową,
l branŜę patową,
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l branŜę rozdrobnioną,
l branŜę wyspecjalizowaną [197, s. 485].

BranŜa rozdrobniona oraz branŜa wyspecjalizowana charakteryzują się
duŜą liczbą moŜliwych do osiągnięcia przewag konkurencyjnych, branŜa pa-
towa i branŜa masowa – małą liczbą. BranŜa wyspecjalizowana i masowa mają
zdolność do generowania duŜej przewagi, zaś branŜe rozdrobniona i patowa –
wręcz przeciwnie. W branŜy masowej moŜliwe więc jest osiągnięcie niewielu
przewag, lecz są one zwykle duŜe i przynoszą znaczne zyski, tak jak ma to
miejsce w przypadku linii lotniczych działających na większą skalę, ale
w wąskim zakresie usług. W branŜy patowej przewagi konkurencyjne wystę-
pują rzadko i mają teŜ niewielki rozmiar, stąd teŜ wyróŜnienie organizacji
działającej w tej grupie jest zwykle trudne do osiągnięcia. Przykładami pato-
wych sektorów jest hutnictwo i górnictwo. BranŜa rozdrobniona charaktery-
zuje się moŜliwością osiągnięcia wielu przewag, które jednak mają niewielkie
znaczenie. Do tej grupy zalicza się zwykle sektor usług. BranŜa wyspecjalizo-
wana związana jest z agresywną konkurencją, gdyŜ firmy działające w tej gru-
pie mają szansę stworzenia licznych przewag konkurencyjnych, które są duŜe
i bardzo opłacalne, tak jak ma to miejsce m.in. w branŜy kosmetycznej lub far-
maceutycznej. Do branŜy wyspecjalizowanej P. Kotler, G. Armstrong, J. Saun-
ders i V. Wong zaliczyli wydawnictwa. Biblioteki moŜna zakwalifikować do
grupy organizacji działających w sektorze rozdrobnionym, a więc umoŜliwia-
jącym osiągnięcie licznych, acz niewielkich przewag. Według Theodora
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Rys. 16. Płaszczyzny i kryteria identyfikacji informacyjnych czynników przewagi
konkurencyjnej biblioteki

Źródło: opracowanie na podstawie J. FRĄŚ. Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi
konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Za-
rządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 2011, nr 21, s. 39.



Levitta, amerykańskiego ekonomisty, pomimo występowania pewnych ten-
dencji i specyfiki branŜ wyróŜnienie działalności i osiągnięcie przewagi moŜ-
liwe jest w kaŜdym sektorze, choć niewątpliwie w niektórych jest to znacznie
trudniejsze [240]. Macierz przedstawiającą podział branŜ ze względu na
liczbę i wielkość przewag konkurencyjnych moŜliwych do osiągnięcia przed-
stawiono na rys. 17.
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Rys. 17. Macierz branŜ uwzględniająca liczbę i wielkość przewag konkurencyjnych

Źródło: P. KOTLER, G. ARMSTRONG, J. SAUNDERS, V. WONG. Marketing. Warszawa, 2002, s. 485.

Według teorii zasobowej przewaga konkurencyjna, by mogła utrzymać się
w dłuŜszym horyzoncie czasowym, powinna charakteryzować się określo-
nymi właściwościami, a więc być:
l względnie trwała,
l dostrzegana i doceniana przez klientów,
l trudna do skopiowania przez konkurentów.

Trwałość oznacza, Ŝe kaŜda cecha, która ma pozytywnie wyróŜniać biblio-
tekę spośród innych placówek, powinna występować w dłuŜszym okresie, co
eliminuje okazjonalność lub przypadkowość. Cechy takie muszą odznaczać
się powtarzalnością i systematycznością, aby uŜytkownik miał szansę zwrócić
na nie uwagę i je docenić. Ponadto powinny stanowić dla niego wymierną
wartość, poniewaŜ atrybuty, które nie posiadają wartości dla czytelnika, nie
będą budowały przewagi konkurencyjnej. Przykładem moŜe być wysoki stan-
dard obsługi ceniony przez czytelników, który jest charakterystyczny dla da-
nej biblioteki i występuje kaŜdorazowo podczas wszystkich kontaktów z czy-
telnikiem, niezaleŜnie od innych zmiennych (np. bibliotekarza świadczącego
usługę, pory dnia, liczby uŜytkowników w bibliotece i obciąŜenia pracą itp.).
Tak zwany kluczowy czynnik sukcesu powinien być równieŜ trudny do sko-
piowania przez konkurujące instytucje, poniewaŜ jeŜeli występuje takŜe w in-
nych placówkach staje się standardem obsługi wymaganym przez czytelnika.
Przykładem moŜe być wprowadzenie przez biblioteki elektronicznych kont
uŜytkowników, które moŜna przeglądać z komputera domowego. Pierwsze bi-
blioteki, które zaoferowały tę usługę, były uznawane za instytucje oferujące
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wyŜszy komfort obsługi, gdyŜ pozwalały na wykonywanie niektórych czynno-
ści (np. takich jak rezerwacja ksiąŜek) bez wychodzenia z domu. Dzisiaj, kiedy
większość bibliotek zastosowała to narzędzie, jest ono uznawane za stan-
dardową opcję dostępną w katalogu, której brak bardzo często dyskwalifikuje
bibliotekę w oczach uŜytkowników.

W kontekście powyŜszych rozwaŜań warto nadmienić, Ŝe pozycja biblio-
tek na rynku usług informacyjnych ulega głębokim przemianom. Do nie-
dawna jeszcze moŜna było spotkać się z dość powszechnym przekonaniem, Ŝe
są to placówki stabilne, o jasnym statusie i ugruntowanej roli oraz funkcjach
społecznych, które nie muszą podejmować Ŝadnych działań związanych ze
wzmacnianiem swojej pozycji wobec konkurentów, zaś zjawisko konkurencji
na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych było marginalizowane.
Obecnie, w wyniku przemian kulturowych i technologicznych, coraz częściej
mówi się o konkurencji bądź rywalizacji w tym sektorze usług; znamienny jest
tytuł jednej z konferencji, która odbyła się w 2009 r. w Łodzi pod hasłem: „Sta-
re i nowe w bibliotece: współpraca czy konkurencja” [162; 453]. Sytuacja bib-
liotek uległa pogorszeniu, co spowodowało wiele działań zmierzających do
poprawy kondycji tych instytucji.

Zjawisko konkurencji, do tej pory szeroko analizowane na gruncie teorii
omawiających mechanizmy działania podmiotów komercyjnych, doczekało
się swojej interpretacji w nurcie analizującym funkcjonowanie instytucji non
profit. W tym znaczeniu definiowane jest jako „dąŜenie dwóch lub większej
liczby organizacji do osiągania tego samego celu” [91, s. 94] i związane jest
z rywalizacją o środki finansowe (dotacje, granty itp.), pracowników, odbior-
ców usług (czytelników) i szeroko rozumiane zasoby oraz z dąŜeniem do pod-
noszenia jakości usług oraz poprawy reputacji. Zjawisko to moŜe być
interpretowane w róŜnoraki sposób i moŜe uwzględniać:
l rywalizację pomiędzy instytucjami tego samego typu świadczącymi takie

same usługi (konkurencja między bibliotekami);
l rywalizację pomiędzy instytucjami o zbliŜonym profilu działalności

świadczącymi nieco inne usługi (np. konkurencja między biblioteką a do-
mem kultury, a więc pomiędzy placówkami pełniącymi funkcje rozrywko-
we i kształceniowe, pomagającymi zagospodarować wolny czas);

l rywalizację pomiędzy instytucjami o róŜnym profilu działalności, świad-
czącymi róŜne usługi (np. konkurencja między biblioteką a kinem, ka-
wiarnią, parkiem rozrywki, centrum handlowym itp.).
Poza rywalizacją międzyinstytucjonalną istnieją teŜ i inne formy konku-

rencji, które wpływają na ograniczanie grupy odbiorców usług bibliotecz-
nych. W literaturze pisze się o konkurencji branŜowej oraz konkurencji ryn-
kowej [197, s. 555–556]. Konkurencja w ramach branŜy to rywalizacja dwóch
bibliotek (instytucji świadczących substytucyjne usługi), natomiast konku-
rencja rynkowa oznacza rywalizację w zakresie zaspokajania tych samych po-
trzeb (np. potrzeby relaksu, potrzeby zagospodarowania wolnego czasu, czy
potrzeby informacyjnej, które mogą realizować zupełnie róŜne instytucje –
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w tym sensie konkurencję dla biblioteki moŜe stanowić np. stadnina koni czy
kino) lub obsługi tej samej grupy klientów (uŜytkownik biblioteki moŜe być
równieŜ klientem księgarni, kawiarni, basenu itp.). Konkurencję dla bibliotek
będą stanowiły równieŜ alternatywne nośniki i narzędzia przekazu, jak np.
Internet czy nowe formaty zapisu danych.

Dokonując podziału organizacji na instytucje działające w ramach róŜ-
nych branŜ, naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość konkurowania w zakresie
jednej grupy strategicznej i konkurowania róŜnych grup strategicznych mię-
dzy sobą. Biblioteki, które realizują taką samą lub podobną strategię, mogą
działać w ramach jednej grupy strategicznej, rywalizującej o uwagę otoczenia
z inną grupą strategiczną, lub teŜ same dla siebie mogą stanowić źródło
konkurencji.

Z uwagi na róŜnorodną aktywność bibliotek i odmienne działania wzglę-
dem innych instytucji i substytutów moŜna podzielić je na cztery grupy:
l Biblioteki liderzy, które mają największy wpływ na to, jak rozwija się cały

sektor, obsługują duŜą grupę uŜytkowników, korzystając z efektu skali,
i stanowią punkt odniesienia dla innych instytucji, w kwestii zachowań
organizacyjnych, modeli działania, rozwoju usług, wprowadzania inno-
wacji itp.

l Biblioteki partnerzy, które dąŜą do aktywnego rozwoju i chciałyby zwięk-
szyć swoją rolę w grupie strategicznej oraz w całej branŜy poprzez atrak-
cyjność bądź innowacyjność działań.

l Biblioteki naśladowcy, które kopiują sprawdzone modele działalności in-
nych wiodących instytucji, chcąc utrzymać swoją dotychczasową pozycję
i wizerunek.

l Biblioteki specjaliści, a więc instytucje obsługujące tzw. nisze, czyli
segmenty rynku wymagające eksperckiego podejścia, którymi nie są zain-
teresowane inne placówki z uwagi na konieczność stosowania wyspecjali-
zowanych modeli działalności, gromadzenia unikatowych zbiorów,
kształcenia personelu w zakresie specjalistycznych kompetencji oraz wy-
soce zindywidualizowanego podejścia do czytelnika itp. Przykładami ta-
kich bibliotek są m.in. instytucje obsługujące instytuty naukowe prowa-
dzące zaawansowane prace badawcze, wymagające wąskiego zakresu
usług, ale na bardzo wysokim poziomie.
We współczesnej literaturze bibliotekoznawczej moŜna zaobserwować

dwa podstawowe podejścia mówiące o poŜądanych modelach działań biblio-
tek w kontekście zachowań konkurencyjnych. Pierwsze podejście wskazuje,
Ŝe biblioteki powinny ze sobą współdziałać, wzajemnie uzupełniając swoje
usługi i na tym teŜ koncentrując całą uwagę. Drugie podejście zakłada, Ŝe bi-
blioteki funkcjonujące w gospodarce rynkowej nie otrzymują odpowiedniego
wsparcia systemowego i same muszą zapewnić sobie warunki do przetrwania
i rozwoju, uzyskując poparcie decydentów, donatorów i czytelników, dzięki
konkurencyjności usług, rozpoznawalności w otoczeniu i silnej marce. Wy-
stępują równieŜ modele pośrednie oraz sytuacje skrajne, w których biblioteki
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konkurują ze sobą realnie, tak jak ma to miejsce w przypadku niektórych bib-
liotek uczelni prywatnych, starających się pozyskać tego samego czytel-
nika/studenta. Wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę wśród kadry
kierowniczej polskich bibliotek pokazują, iŜ zjawisko konkurencyjności jest
coraz częściej dostrzegane wśród osób kierujących tymi instytucjami. AŜ 40%
dyrektorów spotkało się z róŜnymi formami konkurowania bibliotek, zaś 28%
z sytuacją, w której bibliotekarz był zobowiązany tajemnicą słuŜbową do nie-
udzielania informacji na temat funkcjonowania placówki, w której został
zatrudniony. Wyniki te wskazują, Ŝe zjawisko konkurencji wśród bibliotek nie
ma juŜ charakteru marginalnego, jak moŜna by przypuszczać, lecz rozwija się,
skutkując budowaniem nowych kompetencji w zakresie organizacji i pro-
mocji.

W zaleŜności od tego, w jakim stopniu organizacje angaŜują się we współ-
pracę z klientami i realizowanie ich potrzeb, a w jakim w walkę z instytucjami
konkurencyjnymi, moŜna podzielić je na cztery podstawowe grupy, które zo-
stały przedstawione na rys. 18. Są to więc organizacje skoncentrowane na pro-
dukcie, kliencie, konkurencji bądź na rynku. Największe szanse rozwoju po-
siadają organizacje z orientacją rynkową, a więc prowadzące rywalizację
z konkurentami, ale dbające równieŜ o potrzeby klientów i ich satysfakcję. Bi-
blioteki moŜna zaliczyć do instytucji w drugiej fazie rozwoju, a więc skoncen-
trowanych na potrzebach i relacjach z uŜytkownikami, w niewielkim stopniu
angaŜujących się w rywalizację międzyinstytucjonalną.
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Rys. 18. Rodzaje orientacji organizacji

Źródło: P. KOTLER, G. ARMSTRONG, J. SAUNDERS, V. WONG. Marketing. Warszawa, 2002, s. 589.

Przewaga konkurencyjna jest zjawiskiem ograniczonym w czasie, za-
leŜnym od warunków społeczno-ekonomicznych występujących w otocze-
niu, zmian zachodzących w sektorze usług informacyjnych, preferencji i za-
chowań uŜytkowników oraz modeli działania innych instytucji z tego samego
sektora usług.
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Źródłem przewagi konkurencyjnej są zasoby oraz umiejętność ich wyko-
rzystywania. W okresie gospodarki przemysłowej zasobami tymi były przede
wszystkim składniki materialne niezbędne do produkcji dóbr, zaś wartość
kreowana była głównie poprzez alokację kapitału i siły roboczej. Na etapie go-
spodarki wiedzy, w której wartości nabierają zasoby niematerialne, przewagę
zaczęły uzyskiwać organizacje posiadające te dobra i potrafiące skutecznie
nimi zarządzać. Zaczęto doceniać równieŜ rolę wiedzy i kapitału intelektual-
nego w tworzeniu przewagi organizacji [110; 113; 126; 131; 264]. Biblioteki
przestały koncentrować się wyłącznie na gromadzeniu zasobów, zaś swoją
uwagę w większym stopniu skupiły na kreowaniu usług wysokiej jakości.
Centrum wszelkiej aktywności stał się czytelnik i jego potrzeby, które moŜna
zaspokajać na róŜne sposoby, m.in. w sposób zdalny, bez wykorzystania tra-
dycyjnych materialnych nośników. KsiąŜki oraz inne materiały biblioteczne
stały się środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest satysfakcja uŜytkownika, zaś
zasoby niematerialne, takie jak kultura organizacyjna, kapitał ludzki, inno-
wacyjność i wiele innych, mają za zadanie wspomagać proces świadczenia
usługi.

Według koncepcji E. Głuszek potencjalnymi źródłami przewagi konku-
rencyjnej mogą stać się:
l technologia,
l efekt doświadczenia,
l udział w rynku,
l struktura branŜy oraz zasoby i umiejętności [122, s. 17].

W bibliotekach elementy te równieŜ odgrywają pewną rolę, choć nieco
inną niŜ w instytucjach komercyjnych.

Technologia, postrzegana jako istotny czynnik wpływający na sprawność
funkcjonowania organizacji, w bibliotekach zaczęła pełnić istotną rolę od mo-
mentu, kiedy w drugiej połowie XX w. doszło do gwałtownego rozwoju in-
formatyki, a następnie spopularyzowania w sferze usług narzędzi informa-
tycznych. Stopień automatyzacji bibliotek był dla niektórych miernikiem ich
nowoczesności. Biblioteki skomputeryzowane, posiadające katalogi OPAC,
strony internetowe, następnie wprowadzające elektroniczne bramki zabez-
pieczające, technologie RFID, nowe kategorie zbiorów elektronicznych, par-
tycypujące w projektach digitalizacji zasobów (bibliotekach cyfrowych, re-
pozytoriach), czy wreszcie oferujące elektroniczne dostarczanie dokumentów
oraz systemy wrzutni lub samodzielnego wypoŜyczania i zwracania zbiorów,
były i często są nadal uznawane za szczególnie atrakcyjne, nadąŜające za
zmianami w technologii, a przez to lepiej rozpoznawalne i bardziej uŜyteczne.
Wspomaganie tradycyjnych procesów bibliotecznych nowymi technologiami
okazało się w bibliotekarstwie źródłem wielu innowacji zarówno w sferze
świadczenia usług, jak i organizacji warsztatu pracy. Rozwój informatyki spo-
wodował pojawienie się nowych specjalizacji, takich jak bibliotekarz syste-
mowy czy administrator strony bibliotecznej. Po okresie rewolucji technolo-
gicznej, której apogeum przypadło w polskich bibliotekach na lata 90. XX w.,
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nastąpił okres regularnego, systematycznego wzrostu, który nie budzi juŜ
w bibliotekarzach i czytelnikach tyle emocji. Pojawiające się co pewien czas
nowe rozwiązania i programy stanowią raczej element bibliotecznej codzien-
ności i wpisują się w ramy zabiegania o jakość usług, aniŜeli zwiastują kolejną
rewolucję techniczno-informatyczną.

Teoria e f e k t u d o ś w i a d c z e n i a opiera się na załoŜeniu, Ŝe świad-
czenie usług lub oferowanie produktów w większej skali powoduje zmniej-
szenie kosztów ich wytworzenia („całkowity koszt jednostkowy produktu [lub
usługi] zmniejsza się o stały procent kaŜdorazowo, gdy skumulowana wartość
produkcji się podwaja” [386, s. 79]). Zatem biblioteka realizująca swoje po-
szczególne usługi w większej skali (np. obsługująca większą liczbę uŜytkow-
ników), dzięki procesowi uczenia się poniesie z tego tytułu niŜsze koszty, niŜ
instytucja świadcząca usługi jednostkowe. MoŜna tu porównać sytuację,
w której bibliotekarz jednorazowo przygotowuje się do przeprowadzenia lek-
cji bibliotecznej, a następnie realizuje ją systematycznie z wieloma grupami,
z sytuacją, w której bibliotekarz przygotowuje się i przeprowadza jedynie jed-
no szkolenie. Nakład pracy w obu przypadkach jest podobny, zaś liczba uŜyt-
kowników, którzy przeszli szkolenie, róŜni się znacznie. Regularne świadcze-
nie tej samej usługi, dzięki uzyskanemu doświadczeniu i moŜliwościom
poprawy błędów, wpływa na jej standaryzację i podniesienie poziomu, co mo-
Ŝe skutkować zwiększoną satysfakcją uŜytkownika. Warto jednak nadmienić,
Ŝe współczesne bibliotekarstwo postuluje o indywidualne postrzeganie po-
trzeb uŜytkowników i personalizowanie jego obsługi, co pozostaje w sprzecz-
ności z efektem świadczenia usług masowych.

Zagadnienie udziału w rynku związane jest przede wszystkim z działal-
nością instytucji komercyjnych i oznacza „procentowy udział produktu danej
firmy w ogólnej sprzedaŜy tego produktu. […] Wielkość udziału w rynku ma
istotne znaczenie, gdyŜ wraz z jego wzrostem zwiększa się siła przedsię-
biorstwa w stosunku do konkurentów i pozycja negocjacyjna wobec odbior-
ców jego towarów na danym rynku” [309, s. 466]. Mechanizm, którego reguła
mówi, Ŝe zdominowanie branŜy łączy się ze zwiększeniem zysków finanso-
wych, w niewielkim stopniu moŜe zostać wykorzystany na potrzeby bibliotek,
z wyjątkiem sytuacji, w których biblioteka jest agendą instytucji komercyjnej
generującej zyski finansowe i prowadzącą realne działania konkurencyjne,
jak ma to miejsce w przypadku niektórych bibliotek szkół wyŜszych.

Wpływ na sposób funkcjonowania i pozycję biblioteki ma takŜe struktura
branŜy, która związana jest z charakterem otoczenia zewnętrznego, w którym
funkcjonuje organizacja. MoŜe ona być korzystna lub niekorzystna dla kon-
kretnej biblioteki i wzmacniać lub osłabiać jej pozycję. Jedną z metod analizy
strategicznej struktury branŜy opracował Michael Porter [333]. Według ana-
lizy pięcioczynnikowej, której jest on autorem (znanej takŜe pod nazwą Anali-
zy pięciu sił Portera), struktura kaŜdego sektora moŜe być określana przez tzw.
siły, które w nim funkcjonują, a więc: dostawców, odbiorców, bariery wejścia,
produkty substytucyjne i natęŜenie konkurencji. Działalność biblioteki jest
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tym prostsza, a sektor bardziej atrakcyjny i przyjazny, im słabszą presję są
w stanie na nią wywierać dostawcy i uŜytkownicy, występuje mniejsza kon-
kurencja ze strony podobnych instytucji oraz małe prawdopodobieństwo po-
jawienia się organizacji mogących wpłynąć na rezygnację przez uŜytkow-
ników z usług biblioteki, a takŜe występuje niewiele substytutów usług
świadczonych przez bibliotekę lub usług odmiennych, ale mogących sta-
nowić konkurencję dla usług bibliotecznych. Poza metodą Portera w literatu-
rze wymienia się teŜ inne narzędzia słuŜące do przeprowadzania analizy sek-
torowej, jak np. analiza sektorowej luki strategicznej, metoda punktacji
waŜonej w ocenie atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, czy krzy-
wa waŜona [378, s. 151–163].

P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders i V. Wong, analizując zjawisko wyróŜ-
niania organizacji i osiągania przewagi konkurencyjnej, do podstawowych
elementów, które mogą mieć na nie wpływ, zaliczyli:
l produkt (usługę),
l poziom obsługi,
l personel,
l wizerunek [197, s. 488].

Biblioteki naleŜą do grupy instytucji, które mogą w duŜym stopniu róŜni-
cować swoje usługi, nadając im indywidualny, niepowtarzalny charakter. Jest
to niewątpliwie związane z czasem, który jest poświęcany kaŜdemu czytel-
nikowi w trakcie trwania usługi, oraz odmiennymi oczekiwaniami względem
biblioteki. Czytelnik moŜe zostać potraktowany indywidualnie, a usługa – po-
wtarzalna z załoŜenia – moŜe kaŜdorazowo ulec zindywidualizowaniu i mo-
dyfikacjom. I tak na przykład proces uzyskania informacji, w zaleŜności od
placówki, w której jest świadczony, moŜe przybrać skrajnie róŜny kształt.
W jednej bibliotece będzie polegał na samodzielnym obsłuŜeniu bazy, w innej
czynność tę moŜe wykonać bibliotekarz. Niektóre biblioteki wymagają oso-
bistego stawienia się w placówce i dokonania wyszukiwania, inne świadczą
informacje zdalnie: telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Czytelnik
moŜe zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty lub teŜ otrzymać za darmo go-
towe materiały na określonym nośniku. RóŜnic moŜna wskazać wiele. Poza
samą usługą istotny jest równieŜ poziom obsługi, który wpływa na pozytywne
bądź negatywne wyróŜnienie biblioteki. Poprzez szczególną troskę o czytel-
nika i dbałość o jego potrzeby biblioteka moŜe nadać świadczonym usługom
dodatkową wartość. Dla niektórych czytelników walory obsługi (a szczególnie
takie jej elementy, jak empatia, serdeczność, chęć pomocy itp.) przewyŜszają
wartością samą usługę i stają się faktyczną przyczyną odwiedzin w bibliotece.
WyróŜnianie się personelem stanowi kolejne potencjalne źródło wzmacniania
pozycji biblioteki. Cenione są tu: wiedza, umiejętności, doświadczenie, kom-
petencje, cechy charakteru oraz wszelkie inne czynniki wpływające na
kształtowanie jakości usług oraz wizerunku instytucji. Kształtowanie wize-
runku jest szczególnie istotne, kiedy określonej grupie odbiorców świadczone
są przez róŜne biblioteki usługi o podobnym charakterze i cechach, trudne do

58 1. Pojęcie zasobów niematerialnych w społeczeństwie informacyjnym



rozróŜnienia. Utrwalenie niepowtarzalnego wizerunku moŜe wówczas pomóc
w identyfikacji i odróŜnianiu konkretnej instytucji bibliotecznej oraz jej usług.

Według aktualnego obecnie podejścia zasobowego efektywność organiza-
cji zaleŜna jest od zasobów, którymi dysponuje, oraz od umiejętności
zarządzania tymi zasobami. Wyspecjalizowane i unikalne zasoby, zarówno te
o charakterze materialnym, jak i te niematerialne, przyczyniają się do podno-
szenia skuteczności działalności biblioteki. Na wartość tych zasobów oraz na
stopień, w jakim przyczyniają się do realizacji celów biblioteki, wpływa m.in.:
l jak bardzo są cenne,
l jak bardzo są rzadkie,
l jak trudno je naśladować (tzw. zdolność imitacji),
l jak trudno je nabyć.

Za przykład zasobu niematerialnego, który spełnia te warunki, moŜe po-
słuŜyć unikatowa kultura organizacyjna biblioteki, która jest cenna, gdyŜ wy-
wołuje korzystną atmosferę i przychylność uŜytkowników oraz zaangaŜowa-
nie bibliotekarzy; jest rzadka, poniewaŜ odznacza się wyjątkowo korzystnym
klimatem organizacyjnym przy zachowaniu efektywności działań pracowni-
ków; trudno ją naśladować, gdyŜ jest unikalnym zestawem uwarunkowań pa-
nujących w bibliotece (wzorców zachowań, artefaktów, symboli, wierzeń,
wartości, norm itp.); nie ma teŜ moŜliwości jej nabycia, a jedynie istnieje moŜ-
liwość podjęcia prób wypracowania podobnej kultury. Barierami w pozys-
kiwaniu niematerialnych zasobów organizacyjnych moŜe być przede wszyst-
kim ich wysoki koszt, liczony nie tylko miarą finansową, jak równieŜ brak
umiejętności i zaangaŜowania dyrekcji oraz pracowników biblioteki. Budowa-
nie zasobów niematerialnych wymaga bowiem wielu starań i długotrwałych,
systematycznych działań, które czasem nie są podejmowane z uwagi na brak
gwarancji osiągnięcia sukcesu.

Poza opisanymi koncepcjami na uwagę zasługuje jeszcze tzw. podejście
relacyjne, w którym uzyskania przewagi konkurencyjnej upatruje się w roz-
woju relacji, za pomocą innowacji technicznych, a zwłaszcza telekomuni-
kacyjnych. Podejście relacyjne pojawiło się w latach 90. XX w. kiedy to za-
częły powstawać nowe typy struktur organizacyjnych – struktury sieciowe
i struktury wirtualne. Wówczas to zwrócono uwagę, iŜ działania konkuren-
cyjne wymagają nie tylko rywalizacji, ale równieŜ współpracy z wybranymi
partnerami. Biblioteki, jako instytucje, które ze względu na cyfryzację za-
sobów i zmianę charakteru kontaktów ze swoimi uŜytkownikami coraz czę-
ściej ewoluują w kierunku struktur sieciowych i wirtualnych, ponadto funk-
cjonują często w ramach sieci fizycznych, powinny rozwaŜyć moŜliwości
przyjęcia podejścia relacyjnego jako koncepcji wspierającej ich sposób
działania.

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe źródłem powodzenia biblioteki na
rynku usług informacyjnych są wartości, które jest ona w stanie zaoferować
swoim uŜytkownikom. Zrozumienie potrzeb czytelników, motywów ich po-
stępowania i wyborów stanowi podstawę świadczenia usług, które będą

1.4. Zasoby niematerialne jako źródło przewagi organizacji 59



wyróŜniały bibliotekę spośród innych instytucji i zadecydują o jej powodze-

niu. Warunkiem tych działań jest jednak posiadanie odpowiednich zasobów

niematerialnych: umiejętności, wiedzy, kultury organizacyjnej przyjaznej

otoczeniu i nastawionej na innowacyjność oraz wielu innych, które szerzej

zostaną omówione w następnych rozdziałach.

1.5. Kapitał intelektualny w koncepcji zarządzania zasobami
niematerialnymi

Termin k a p i t a ł i n t e l e k t u a l n y obecny był w naukach ekonomicznych
juŜ w latach 60. XX w. Po raz pierwszy uŜył go w 1969 r. John Kenneth Gal-
braith7, w liście do polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego, choć juŜ Adam
Smith (XVIII-wieczny ekonomista i filozof, autor Badań nad naturą i przy-

czynami bogactwa narodów) zauwaŜył, Ŝe kaŜdy człowiek stanowi formę kapi-
tału, zaś specyficzne umiejętności róŜnych narodów tworzą znaczną część ka-
pitału państwa i mogą być przyczyną ich bogactwa. John Kenneth Galbraith
interpretował kapitał intelektualny jako intelektualne atrybuty (własności)
człowieka. Wraz z rozwojem ekonomii jego teoria została rozwinięta i udos-
konalona. Aktualnie moŜna zaobserwować pewną niespójność terminologicz-
ną pojawiającą się w literaturze, wynikającą z faktu, Ŝe róŜni autorzy nadają
temu terminowi róŜny zakres pojęciowy. Kapitał intelektualny bywa niekiedy
nazywany „kapitałem ludzkim”, „kapitałem wiedzy” lub teŜ pojęcia te trak-
towane są jako zupełnie odrębne. W polskiej literaturze pojawiają się równieŜ
zwroty zapoŜyczone: intellectual capital (IC), knowledge capital (KC) oraz
knowledge assets (KA). Na potrzeby komercjalizacji wiedzy pojawił się rów-
nieŜ termin „przedsiębiorczość intelektualna”, którego po raz pierwszy uŜył
w swojej pracy brytyjski dekonstruktywista i postmodernista Robert Chia
[229, s. 15] oraz „zysk intelektualny” [por. 412]. Sam Leif Edvinsson, prekur-
sor nurtu kapitału intelektualnego, zamiennie uŜywa takich terminów, jak:
„kapitał intelektualny”, „kapitał wiedzy”, „aktywa niefinansowe”, „aktywa nie-
materialne”, „aktywa ukryte”, „aktywa niewidzialne” i wreszcie „środki osiąga-
nia celu” [100, s. 18].

W definiowaniu kapitału intelektualnego moŜna wyróŜnić dwa podstawo-

we podejścia interpretacyjne. Według węŜszego jest on związany z wiedzą

i procesami intelektualnymi jednostki, niekiedy równieŜ z kompetencjami

i motywacją pracowników. Takie stanowisko reprezentowali m.in. Janine Na-

hapiet i Sumantra Ghosal [281] oraz, w niektórych pracach, Dorota Dobija

[89]. W ujęciu szerszym kapitał intelektualny utoŜsamiany jest z zasobami

niematerialnymi organizacji, zaś kapitał ludzki i wiedza traktowane są jako

jego elementy, podobnie jak reputacja, strategia czy marka. Reprezentantami

tego podejścia byli m.in. Thomas A. Stewart [384], Leif Edvisson i Michael

S. Malone [100] oraz Karl M. Wiig [420]. Ujęcie takie rekomendowane jest
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równieŜ przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgowych, choć standardy
rachunkowości w większości krajów rozwiniętych uwzględniają wyłącznie
utwory (o charakterze przemysłowym lub intelektualnym), które powstają
w wyniku wiedzy i doświadczenia organizacji bądź indywidualnych jednos-
tek. Warto zwrócić uwagę, Ŝe pojęcie kapitał intelektualny nie jest toŜsame
z terminem dobra intelektualne, którymi nazywane są utwory (ksiąŜki, arty-
kuły, utwory muzyczne, filmowe itp.) chronione na mocy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

Wobec róŜnorodności interpretacyjnej zasadne wydaje się dokonanie krót-
kiego przeglądu definicji pojęcia kapitał intelektualny.

W literaturze często stosowana jest definicja zaproponowana przez Or-
ganizację ds. Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju (OECD), która mówi, Ŝe ka-
pitał intelektualny to „ekonomiczna wartość dwóch kategorii niematerialnych
aktywów przedsiębiorstwa: kapitału organizacyjnego (strukturalnego) i ka-
pitału ludzkiego” [95, s. 213].

Grzegorz Urbanek za Davidem Kleinem i Laurencem Prusakiem kapitał in-
telektualny definiuje jako „materiał, który moŜe być wykorzystany do tworze-
nia innych aktywów mających wyŜszą wartość” [411, s. 33]. Traktuje go jako
swego rodzaju budulec, „materiał intelektualny”, składający się z wiedzy ukry-
tej przechowywanej w umysłach pracowników, który nie jest własnością orga-
nizacji. Dlatego teŜ wskazuje na konieczność przekształcania kapitału intelek-
tualnego w aktywa intelektualne, interpretowane przez niego jako elementy,
które mogą stanowić wartość organizacji i podlegać jej kontroli. Według
G. Urbanka aktywa intelektualne mają charakter wiedzy ujawnionej, zaś prze-
kształcanie kapitału ludzkiego, czyli wiedzy ukrytej, w aktywa intelektualne
uznaje za podstawową zdolność, decydującą o uzyskiwaniu przewagi organi-
zacji w otoczeniu. Kapitał intelektualny dzieli na aktywa nieidentyfikowalne
oraz aktywa identyfikowalne, które moŜna opisać i zdefiniować. Do aktywów
identyfikowalnych zaliczył aktywa nieposiadające oddzielnego bytu ekono-
micznego, które nie mogą być przedmiotem transakcji, a których wycena
słuŜy przede wszystkim poprawie wewnętrznego zarządzania, oraz aktywa
posiadające oddzielny byt ekonomiczny, które mogą podlegać procesom kupna-
-sprzedaŜy oraz wycenie bezpośredniej polegającej na przypisaniu określonych
korzyści ekonomicznych, co zilustrowano na rys. 19. Klasyfikacja G. Urbanka
zgodna jest z szerszym ujęciem interpretacyjnym, w którym kapitałem inte-
lektualnym nazywane są wszystkie zasoby niematerialne organizacji.

W literaturze często preferowany jest trójpodział kapitału intelektualnego,
według którego składają się na niego takie składniki, jak: kapitał ludzki, kapi-
tał strukturalny oraz kapitał klientów. Takie rozwiązanie przyjęli w swoich
rozwaŜaniach Nick Bontis i James Guthrie. Ten pierwszy skupił się na czyn-
nikach charakteryzujących składniki kapitału intelektualnego, takich jak:
istota, zasięg, parametry i trudność kodyfikacji, co ilustruje rys. 20. Natomiast
J. Guthrie szczegółowo opisał składniki kapitału strukturalnego, kapitału
klientów oraz kapitału ludzkiego (tab. 6).
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Rys. 19. Koncepcja kapitału intelektualnego według G. Urbanka

Źródło: G. URBANEK. Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa, 2008, s. 44.

Rys. 20. Koncepcja kapitału intelektualnego według N. Bontisa

Źródło: N. BONTIS. Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models.
Management Decision. 1998, no. 2, s. 66.
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Tab. 6. Wskaźniki kapitału intelektualnego według J. Guthrie’go

Wewnętrzne:
kapitał organizacyjny
(strukturalny)

własności intelektualne – patenty
– prawa autorskie
– znaki towarowe

infrastruktura aktywów – filozofia zarządzania
– kultura organizacyjna
– procesy zarządcze
– systemy informacyjne
– systemy sieciowe
– związki finansowe

Zewnętrzne:
kapitał klientów (relacyjny)

– marki
– klienci
– lojalność klientów
– nazwa firmy
– kanały dystrybucji
– współpraca gospodarcza
– porozumienia licencyjne
– korzystne umowy
– porozumienia franchisingu

Kompetencje pracowników:
kapitał ludzki

– wiedza technologiczna
– edukacja
– kwalifikacje zawodowe
– praca odpowiednia do wiedzy
– praca odpowiednia do kompetencji
– duch przedsiębiorczości, innowacyjności, zdolności

proaktywne i reaktywne, skłonność do zmian

Źródło: J. GUTHRIE. The management, Measurement and the Reporting of Intellectual Capital. Jour-
nal of Intellectual Capital. 2000, vol. 2, no. 1, s. 34.

Do klasycznych juŜ opracowań zalicza się Navigator szwedzkiej firmy
Skandia, opracowany przez Leifa Edvinssona [99], w którym kapitał intelektu-
alny został podzielony na kapitał ludzki i kapitał strukturalny, zaś kapitał
strukturalny na kapitał organizacyjny i kapitał klientów.

Liczni autorzy dokonują podziału na kapitał realny, w skład którego wcho-
dzi majątek trwały i zasoby finansowe biblioteki, oraz na kapitał intelektu-
alny, do którego zaliczają:
l kapitał ludzki (są to pracownicy biblioteki wraz z ich umiejętnościami,

wiedzą, doświadczeniem, kreatywnością);
l kapitał organizacyjny (struktura wewnętrzna i zewnętrzna biblioteki);
l kapitał społeczny (składający się z kapitału strukturalnego, poznawczego,

stosunków międzyludzkich) [m.in. 28, s. 18; 50, s. 70; 190].
W zaleŜności od przyjętej koncepcji składniki kapitału intelektualnego

mogą się róŜnić, najczęściej jednak zaliczane są do niego elementy wymienio-
ne powyŜej. Tadeusz Dudycz dokonał ich uszczegółowienia, z większą do-
kładnością ilustrując strukturę kapitału intelektualnego i zaliczając do niego:
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1. Kapitał ludzki:
l struktura wykształcenia,
l średni staŜ pracy zatrudnionych,
l liczba pracowników tzw. koncepcyjnych (tzn. projektantów, progra-

mistów, konstruktorów, pracowników naukowo-badawczych itp.),
l przeprowadzone modyfikacje oferowanych produktów,
l fluktuacja załogi,
l udział pracowników w szkoleniach.

2. Kapitał strukturalny:
l posiadane sieci informatyczne i ich powszechność,
l stosowane oprogramowanie komputerowe,
l stosowane systemy zarządzania,
l posiadane aktywa intelektualne (bazy danych, bazy wiedzy), w tym

własności intelektualne (patenty, licencje itp.),
l stosowane systemy jakości.

3. Kapitał klientów:
l posiadane bazy o klientach,
l kanały dystrybucji,
l rodzaje relacji z klientami [95, s. 223].
W kontekście tematu podjętego w niniejszej ksiąŜce, a więc zarządzania

niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, ciekawa wydaje się
jeszcze klasyfikacja przeprowadzona przez Annie Brooking [51], według któ-
rej na kapitał intelektualny składają się cztery grupy zasobów niematerial-
nych:
1. Zasoby rynkowe (umoŜliwiające uzyskanie silnej pozycji biblioteki w sek-

torze usług informacyjnych; zalicza się do nich m.in. reputację biblioteki,
atrakcyjność marki, lojalność i relacje z uŜytkownikami, znaki w systemie
identyfikacji wizualnej i in., które wpływają na kreowanie toŜsamości
i wizerunku biblioteki).

2. Zasoby związane z ludźmi/zorientowane na pracowniku (są to elementy
wchodzące w skład kapitału ludzkiego, a więc m.in. wiedza i umiejętności
pracownika, kompetencje, doświadczenie itp., których nośnikiem jest
człowiek, niezwykle cenne w sektorze usług informacyjnych).

3. Zasoby infrastrukturalne/organizacyjne (jest to szereg wartości związa-
nych z kulturą organizacyjną biblioteki, systemem komunikowania oraz
przyjętymi metodami działania).

4. Zasoby własności intelektualnej (to prawa, które pozostają w dyspozycji
instytucji, związane z uŜytkowaniem przedmiotów własności intelektu-
alnej, takich jak utwory o róŜnym charakterze, znaki handlowe i towa-
rowe, rozwiązania chronione na prawach patentu czy licencji itp.).
W tab. 7 zostały przedstawione najczęściej spotykane w literaturze skład-

niki kapitału intelektualnego. Wyraźnie moŜna zaobserwować róŜnice i zbieŜ-
ności w postrzeganiu przez poszczególnych autorów pojęcia kapitał intelek-
tualny.
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Tab. 7. Wybrane klasyfikacje kapitału intelektualnego

Autor koncepcji Rok
publikacji Elementy kapitału intelektualnego

A. Brooking 1996 aktywa rynkowe
aktywa związane z ludźmi
aktywa dotyczące infrastruktury
aktywa dotyczące własności intelektualnej

K. E. Sveiby 1997 struktura zewnętrzna
struktura wewnętrzna
kompetencje pracowników

L. Edvinsson
i M. S. Malone

1997 kapitał ludzki
kapitał strukturalny

G. Roos i J. Roos 1997 kapitał ludzki
kapitał organizacyjny
kapitał kliencki i relacyjny

N. Bontis 1998 kapitał strukturalny
kapitał ludzki
kapitał relacyjny

T. A. Steward 1998 kapitał ludzki
kapitał związany z klientami
kapitał organizacyjny

M. Bratnicki 1999 kapitał ludzki
kapitał organizacyjny
kapitał społeczny

Projekt Meritum 2001 kapitał strukturalny
kapitał ludzki
kapitał relacyjny

The Brookings
Institution

2001 aktywa rynkowe
aktywa związane z czynnikiem ludzkim
aktywa infrastrukturalne
aktywa stanowiące własność intelektualną

B. Lev 2001 aktywa związane z ludźmi
aktywa organizacyjne
aktywa związane z innowacjami

D. Dobija 2003 kapitał związany z innowacjami
kapitał strukturalny
kapitał związany z rynkiem (kapitał klientów)
kapitał ludzki

A. Sopińska
i P. Wachowiak

2003 kapitał ludzki
kapitał organizacyjny
kapitał rynkowy

Źródło: opracowanie własne.
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Zwykle, aby zobrazować kapitał intelektualny, stosowane jest następujące
załoŜenie:

wartość rynkowa organizacji = wartość księgowa + kapitał intelektualny

gdzie:

kapitał intelektualny = kapitał ludzki + kapitał strukturalny

stąd:

wartość rynkowa = wartość księgowa + kapitał ludzki + kapitał strukturalny8.

NiezaleŜnie od przyjętej metodologii naleŜy podkreślić, iŜ wszystkie ele-
menty kapitału intelektualnego stanowią integralną całość, wchodzącą
w skład zasobów organizacji. Świadomość związków i zaleŜności zacho-
dzących między jego komponentami stanowi podstawę uzyskania korzyści
zarządczych. Dlatego wszystkie składniki kapitału intelektualnego powinny
być ze sobą ściśle zintegrowane i rozpatrywane całościowo. Jak trafnie ujęła
Anna Ujwary-Gil: „kapitał intelektualny nie jest elementem zarządzania sa-
mym w sobie, lecz funkcją tworzenia długookresowej wartości” [404, s. 8].
Jednocześnie naleŜy podkreślić, iŜ kapitał intelektualny nie jest łatwy do zde-
finiowania. Jego wartość i struktura jest zaleŜna od kontekstu stosowania.
Oznacza to, Ŝe składniki kapitału intelektualnego – cenne i wartościowe dla
jednej organizacji – mogą okazać się zupełnie nieprzydatne w innej. Wiedza
i kompetencje istotne z punktu widzenia zarządzania biblioteką mogą być
odmienne od tych cenionych w innych instytucjach.

Problematyka kapitału intelektualnego jest obecnie szeroko analizowana
przez wielu autorów, zarówno z dziedziny organizacji i zarządzania, jak i nauk
o informacji oraz coraz częściej bibliotekoznawstwa. Zakres przedmiotowy
tego pojęcia częściowo pokrywa się z problematyką podejmowaną w ramach
teorii zasobów niematerialnych, choć, jak widać na podstawie przedstawio-
nych definicji, nie są to terminy w pełni synonimiczne9. Przejawem wzmoŜo-
nego zainteresowania zarządzaniem wiedzą oraz kapitałem intelektualnym
jest piśmiennictwo naukowe, które licznie publikowane jest w formie mate-
riałów konferencyjnych, monografii czy publikacji ciągłych. Aby zobrazować
skalę zjawiska, wystarczy wymienić tytuły periodyków w całości poświęco-
nych kapitałowi intelektualnemu i wiedzy, takie jak np. Journal of Knowledge
Management, Journal of Intellectual Capital, Journal of Knowledge Manage-
ment Practice, Electronic Journal of Knowledge Management, International
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8 Jest to podejście powszechnie stosowane w literaturze. Wzory przedstawiono na pod-
stawie publikacji T. Dudycza Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [95, s. 225].
9 Co prawda, Angela Baron i Michael Armstrong piszą, Ŝe „kapitał intelektualny obejmuje
zasoby i przepływy wiedzy dostępnej dla organizacji [i] moŜna je uznać za zasoby niema-
terialne, które wraz z zasobami materialnymi […] składają się na rynkową czy teŜ całkowitą
wartość firmy” [28, s. 18], to jednak stawianie znaku równości między tymi dwoma poję-
ciami wydaje się duŜym uproszczeniem.



Journal of Learning and Intellectual Capital. RównieŜ piśmiennictwo polskie
prezentuje analizę omawianych zagadnień, czego przykładem jest opubliko-
wany w 2008 r. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski [338].

Kapitał intelektualny analizowany jest dziś nie tylko w kontekście insty-
tucji komercyjnych, ale coraz częściej placówek kultury i nauki, takich jak
uczelnie i biblioteki [64]. TakŜe polska bibliologia i informatologia w pewnym
zakresie omawiają tę problematykę. Do najwaŜniejszych prac moŜna zaliczyć
publikacje Joanny Kamińskiej [169], Jadwigi Kołodziejskiej [185, s. 129–150],
Stefana Kubowa [218], Katarzyny Materskiej [262], Wiktorii Pękaty [314], Ma-
rzeny Świgoń [398] i Damiana Zalewskiego [456]. Wśród publikacji zagra-
nicznych poświęconych kapitałowi intelektualnemu bibliotek warto wspo-
mnieć takŜe Managing Intellectual Capital in Libraries: Beyond the balance
sheet Petrosa A. Kostagiolasa [191]. Trzeba jednak zwrócić uwagę, Ŝe pomimo
duŜego zainteresowania omawianą tematyką wśród specjalistów najczęściej
dominuje przekonanie o braku kompetentnych fachowców, narzędzi pomiaru
i metod zarządzania kapitałem intelektualnym. Trudności w zarządzaniu
zasobami niematerialnymi, a szczególnie procesami związanymi z przepły-
wem wiedzy, wynikają z szeregu trudności, a zwłaszcza:
l braku jednej, powszechnie zaakceptowanej definicji kapitału intelektu-

alnego i zasobów niematerialnych;
l duŜej liczby odmiennych modeli, ilustrujących strukturę kapitału inte-

lektualnego oraz jego miejsce w organizacji;
l róŜnorodności i odmienności wskaźników słuŜących do oceny kapitału

intelektualnego (w poszczególnych modelach ich liczba waha się od kilku
do kilkuset);

l braku kilku najbardziej optymalnych metod zarządzania kapitałem inte-
lektualnym, pozytywnie ocenionych przez środowisko naukowe i prakty-
ków zarządzania;

l ignorowania roli kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji;
l łamania zasad etyki i prawa w zakresie uŜytkowania kapitału intelektual-

nego.
Równocześnie z uwagi na ciągle rosnący udział wiedzy w produktach

i usługach rośnie potrzeba rozwiązania wskazanych problemów.
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Rozdział 2

Charakterystyka i analiza wybranych
niematerialnych zasobów organizacyjnych

2.1. Kapitał ludzki

Ludzie są podstawowym źródłem i nośnikiem wiedzy. To dzięki aktywności
ludzkiej moŜna mówić o procesach zarządzania wiedzą i organizacjach
uczących się. W kontekście zarządzania zasobami niematerialnymi w literatu-
rze pojawiają się trzy terminy: zasoby ludzkie, zasoby pracy oraz kapitał ludz-
ki10. Zasoby ludzkie to liczba ludności danego kraju zaangaŜowana w procesy
produkcji i konsumpcji, badana w wymiarze liczebności, struktury, roz-
mieszczenia przestrzennego, kultury, nauki, norm i wartości. Zasoby pracy
oznaczają liczbę ludności, która podjęła pracę zarobkową lub deklaruje jej
podjęcie (jest zdolna do pracy). Natomiast kapitał ludzki to wiedza, umiejęt-
ności, kompetencje, cechy charakteru, zdrowie, energia i siły witalne, a takŜe
wewnętrzna motywacja, ucieleśnione w jednostce ludzkiej (człowieku). Kom-
ponenty wchodzące w skład kapitału ludzkiego są uwarunkowane genetycz-
nie lub teŜ wynikają z aktywności Ŝyciowej człowieka, są więc zmienne w cza-
sie [223, s. 36; 253, s. 85]. Kapitał ludzki moŜe być rozpatrywany w dwóch
aspektach:
l w aspekcie ilościowym (liczba pracowników biblioteki, liczba godzin pra-

cy, którą personel jest w stanie zrealizować itp.);
l w aspekcie jakościowym (poziom kompetencji, wiedzy, doświadczenia

i innych czynników jakościowych wpływających na moŜliwości świad-
czenia pracy i jej jakość).
W aspekcie jakościowym kapitał ludzki składa się z trzech podstawowych

obszarów: kompetencji (zawodowych, społecznych), relacji (umoŜliwiających
przekształcanie wiedzy teoretycznej w działanie) i wartości, które pozwalają
ocenić postępowanie w aspekcie etycznym. Na określenie poŜytków, które
wnosi do organizacji indywidualny pracownik (w przeciwieństwie do całego
zespołu), sformułowano pojęcie o s o b i s t e g o lub i n d y w i d u a l n e g o
k a p i t a ł u l u d z k i e g o. Stopniowo zaczynają się równieŜ pojawiać próby
pomiaru indywidualnego kapitału ludzkiego oraz oceny jego wpływu na kon-
dycję organizacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kapitału intelektu-
alnego całej organizacji [89]. Przy czym koncentracja na mierzeniu kosztów
zasobów ludzkich powoli ustępuje koncentracji na analizie wartości tych
zasobów.

10 Niektórzy autorzy w kontekście mikroekonomicznym zamiennie stosują terminy zasoby
ludzkie i kapitał ludzki. Inni kapitał ludzki traktują jako wyŜsze stadium zarządzania zaso-
bami ludzkimi lub teŜ jako strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim [por. 72, s. 125–128].



Kapitał ludzki nie jest wartością stałą. MoŜna go rozwijać dzięki inwes-
towaniu w określone obszary, nie stanowi jednak własności organizacji, choć
pozostaje do jej dyspozycji w okresie zatrudnienia i na warunkach przewi-
dzianych w umowie. GraŜyna Maniak i Barbara Kryk do wspomnianych
obszarów zaliczyły:
l usługi i udogodnienia związane z ochroną zdrowia,
l poprawę wyŜywienia,
l szkolenia i doskonalenia zawodowe w czasie pracy,
l kształcenie w systemie edukacji narodowej,
l poszukiwanie i gromadzenie informacji o sytuacji firm i perspektywach

zawodowych,
l badania nad ukierunkowaniem ludności,
l migracje ludności [253, s. 85].

We współczesnych koncepcjach ekonomicznych pracownicy postrzegani
są dwojako, bądź jako zasób, który obok innych materialnych i niematerial-
nych zasobów generuje wartość organizacji i wpływa na jej przewagę konku-
rencyjną (tzw. teoria zasobowa) [224], bądź teŜ jako nośnik wiedzy, kapitału
(tzw. teoria kapitału intelektualnego) [100]. W okresie gospodarki przemys-
łowej człowiek traktowany był bardziej instrumentalnie i przedmiotowo, zaś
jego aktywność miała ograniczać się do mechanicznego wykonywania po-
wierzonych zadań i w tym znaczeniu pracownicy mogą zostać zakwalifikowa-
ni do grupy zasobów materialnych (pracownik rozumiany jako maszyna). Do-
piero pod koniec lat 80. XX w. pracownika zaczęto postrzegać jako jedną
z najistotniejszych wartości organizacji, która przyczynia się do osiąganych
przez nią sukcesów, w związku z czym wymaga szczególnej uwagi. Mamy
więc do czynienia z dualną oceną człowieka-pracownika. W zaleŜności od
ujęcia moŜe być on bowiem traktowany jako inwestycja, która w przyszłości
będzie źródłem korzyści (ulegnie kapitalizacji), lub teŜ jako składnik akty-
wów, który podlega deprecjacji, stając się kosztem.

Zainteresowanie badaczy kapitałem ludzkim ma w naukach ekonomicz-
nych długą historię. Wystarczy przytoczyć poglądy Williama Petty’ego, an-
gielskiego ekonomisty, który juŜ w XVII w. postawił tezę, Ŝe ludzie stanowią
wartość – kapitał, który jest warunkiem specjalizacji i w konsekwencji roz-
woju gospodarki kraju, oraz Szkota Adama Smitha, który sto lat później zau-
waŜył, Ŝe człowiek jest źródłem kapitału, który powiększa, nabywając wiedzę,
poszerzając umiejętności, pielęgnując zdrowie. Nieco później, bo na prze-
łomie XVIII i XIX w., francuski przedsiębiorca Jean-Baptiste Say podkreślał
juŜ wyraźnie istnienie niematerialnego kapitału ucieleśnionego w człowieku.
W 1890 r. Alfred Marshall uznał zaś, Ŝe najwartościowszym kapitałem jest ten
zainwestowany w człowieka [259]. Istotną rolę odegrały równieŜ badania El-
tona Mayo, który w ramach nurtu stosunków międzyludzkich analizował rolę
jednostki, grupy i przełoŜonego w organizacji. W wyniku obserwacji prze-
prowadzonych w zakładach przemysłowych jako jeden z pierwszych skonsta-
tował, Ŝe na efektywność kapitału ludzkiego mają wpływ nie tylko warunki fi-
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zyczne i wynagrodzenie, ale w większej mierze – nieformalne kontakty
z innymi ludźmi. Teorię kapitału ludzkiego sformułował jednak dopiero pod
koniec lat 50. XX w. w swoich pracach Theodore W. Schultz [357], a rozwinął
Gary S. Becker, który na stałe wprowadził pojęcie inwestycji w kapitał ludzki
[33]. Ten pierwszy wiedzę i kompetencje człowieka uznawał za formę kapi-
tału, piętnując równocześnie brak inwestycji w kapitał ludzki. Natomiast
G. S. Becker na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań wykazał, Ŝe
nakłady finansowe na rozwój kapitału ludzkiego są charakterystyczne dla kra-
jów wysoko rozwiniętych o wyŜszym standardzie Ŝycia, zaś niski poziom roz-
woju niektórych gospodarek łączy się z brakiem inwestycji w człowieka. Jego
teoria kapitału ludzkiego była wielokrotnie krytykowana, stała się jednak
fundamentem do dalszych analiz. Od połowy lat 80. XX w. amerykańscy eko-
nomiści podjęli zagadnienie wpływu zarządzania zasobami ludzkimi na sku-
teczność działalności organizacji, a zwłaszcza na jej wyniki finansowe.
W 1995 r. Mark A. Huselid opublikował głośny artykuł [145], w którym
wskazywał na zaleŜność pomiędzy jakością zarządzania zasobami ludzkimi
i tzw. praktykami kadrowymi w duŜych amerykańskich koncernach a ich
wynikami finansowymi i wartością rynkową.

Współczesne teorie kapitału ludzkiego opierają się na załoŜeniu, iŜ ludzie
inwestują w swój rozwój (tj. róŜne formy kształcenia, zdobywania doświad-
czenia, nabywania umiejętności, kompetencji itp.), zaś akumulacja róŜnego
rodzaju nakładów podlegających kapitalizacji powoduje zwiększenie wartoś-
ci pracownika na rynku pracy, a więc jest źródłem korzyści zarówno dla pra-
cownika, jak i dla organizacji. W literaturze wyróŜnia się najczęściej trzy
główne modele teoretyczne zarządzania ludźmi: tzw. model tradycyjny (opar-
ty na kontroli, dyscyplinie i produktywności człowieka), model stosunków
międzyludzkich (podkreślający potrzebę uznania, przynaleŜności i dialogu)
oraz model zasobów ludzkich (uwzględniający kreatywność i chęć rozwoju
ludzi) [por. 148, s. 284–288]. Najnowsze koncepcje sytuują człowieka/pra-
cownika, równieŜ bibliotekarza, w trzech obszarach:
l obszarze kompetencji – kapitał ludzki;
l obszarze relacji wewnętrznych i kultury organizacyjnej biblioteki – kapi-

tał społeczny;
l obszarze relacji zewnętrznych biblioteki z jej otoczeniem – kapitał relacyjny.

W skład kapitału ludzkiego wchodzą róŜne składniki, wśród których naj-
częściej wymienia się: formalne wykształcenie, doświadczenie w zawodzie,
umiejętności, kompetencje, zdrowie, wychowanie i cechy charakteru. Z kolei
relacje i uwarunkowania, którym podlega bibliotekarz w swoim środowisku
pracy, mogą być rozpatrywane w róŜnych kontekstach: bibliotekoznawczym,
społeczno-ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym, ergonomicznym, psy-
chologicznym i wielu innych (zob. rys. 21).

2.1. Kapitał ludzki 71



Rys. 21. Usytuowanie bibliotekarza w środowisku pracy w ujęciu interdyscyplinarnym

Źródło: opracowanie własne.

Thomas Davenport optował [251, s. 19], by kapitał ludzki zobrazować za
pomocą następującego wzoru:

Kapitał ludzki = (zdolności + zachowanie) × wysiłek × czas

Według T. Davenporta moŜliwe jest osiągnięcie przez jednostki podob-
nego poziomu kapitału przez stosowanie kombinacji róŜnych składników.
I tak osoby posiadające mniejsze zdolności mogą rekompensować ten brak
przyswojeniem większej ilości wiedzy lub teŜ proces budowania kompetencji
zawodowej moŜe zostać rozciągnięty w czasie, aby uzyskać ten sam efekt
końcowy.

Kapitałowi ludzkiemu moŜna nadać dwa wymiary: rynkowy lub osobisty
[251, s. 21]. Rynkowy kapitał ludzki to zasoby wiedzy, umiejętności i inne
składniki kapitału ludzkiego, które wykorzystywane są w pracy zawodowej.
Natomiast osobisty kapitał ludzki związany jest z aktywnością pozazawodo-
wą, w ramach zainteresowań, pasji i hobby. Z uwagi na specyficzny charakter
pracy bibliotecznej osobisty kapitał ludzki coraz częściej wykorzystywany jest
w działalności zawodowej. Liczne badania wskazują, Ŝe bibliotekarze podczas
róŜnych form szkoleń rozwijają swoje pasje i zainteresowania pozazawodowe,
by następnie uaktywniać je w bibliotece, rozbudowując jej ofertę usługową
o odczyty, prezentacje, pokazy lub krótkie szkolenia związane z interesującą
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ich tematyką, bądź teŜ w bezpośrednich relacjach z czytelnikami. W ten spo-
sób w pracy z uŜytkownikiem wykorzystywana jest m.in. wiedza na temat fo-
tografii, malarstwa, dekupaŜu, ksiąg metrykalnych, terapeutycznego działania
metodami teatralnymi i wiele innych [71]. Wykorzystanie kapitału osobistego
w pracy zawodowej deklaruje 47% bibliotekarzy, przy czym wskaźnik ten jest
najwyŜszy w bibliotekach publicznych [294, s. 167].

Istotnym elementem, który wpływa na jakość kapitału ludzkiego, jest za-
sięg i poziom kształcenia. W krajach rozwiniętych przyjęto model, w którym
kładziony jest nacisk na kształcenie powszechne oraz podnoszenie kwalifika-
cji w trakcie niemal całego Ŝycia zawodowego. Równocześnie szacuje się, Ŝe
poziom kształcenia formalnego w tych krajach nigdy nie był tak wysoki jak
obecnie, zaś róŜne formy kształcenia nie objęły jak dotąd tak duŜej części po-
pulacji. Wszystko to wpływa na podnoszenie wartości kapitału ludzkiego
i wzrost kapitału intelektualnego w organizacjach.

Pomimo znacznego rozwoju kapitału intelektualnego, który osiągnięto
m.in. dzięki powszechności kształcenia, w XXI w. społeczeństwa stanęły
przed problemem szybkiego tempa deprecjacji wiedzy, nabywanej w toku
kształcenia formalnego. Konsekwencją tego trendu jest konieczność wytwo-
rzenia wśród pracowników wiedzy, w tym takŜe bibliotekarzy, umiejętności
kształcenia ustawicznego, które zapewniłoby aktualizację wiedzy teoretycz-
nej i nabywanie umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawo-
dowej. Równocześnie, jak pokazały badania przeprowadzone w Szwajcarii
przez Gottieb Duttweiler Foundation, zaledwie 20% wiedzy dostępnej w or-
ganizacjach przekłada się na działalność praktyczną i podlega wykorzystaniu
[63, s. 196]. Niestety brak jest podobnych szacunków odnośnie do instytucji
bibliotecznych.

Krzysztof Cichy udowadnia z kolei w swojej pracy [66], Ŝe kapitał ludzki,
obok postępu technicznego, stanowi kluczowy element wzrostu gospodarcze-
go i rozwoju społeczeństw. Rozwijając teorie Kennetha J. Arrowa, Gary’ego
S. Beckera, Jacoba Mincera, Theodora W. Schultza i Burtona A. Weisbroda,
autor interpretuje kapitał ludzki jako „zbiór umiejętności pracownika, przy-
datnych w procesie produkcji”. Według tego załoŜenia kaŜdy człowiek kumu-
luje osobisty kapitał intelektualny w trakcie trwania nauki, aby następnie
wykorzystywać go w pracy zawodowej. Akumulacja ta, z uwagi na koszty
kształcenia oraz niepodejmowanie w trakcie trwania nauki pracy zarobkowej,
jest kosztowna. Stąd teŜ inwestowanie w kapitał ludzki i gromadzenie kapi-
tału intelektualnego jest opłacalne tylko do pewnego momentu. Zbyt długi
czas kształcenia uniemoŜliwi bowiem zwrot inwestycji poczynionych w nau-
kę, z powodu zbyt krótkiego trwania pracy zarobkowej. Według modelu za-
proponowanego przez K. Cichego najszybszy wzrost indywidualnego kapitału
intelektualnego występuje w trakcie trwania nauki szkolnej. Po ukończeniu
instytucjonalnego kształcenia wzrost ten jest znacznie wolniejszy, zaś w po-
łowie Ŝycia zawodowego dochodzi do deprecjacji kapitału ludzkiego, który
zmniejsza się systematycznie aŜ do czasu przejścia na emeryturę (rys. 22).

2.1. Kapitał ludzki 73



Analogicznie, początkowo wydatki na kształcenie (a więc kumulowanie wie-
dzy) są wyŜsze niŜ dochód uzyskany w wyniku realizowanej pracy, lecz wraz
z kumulowaniem wiedzy maleją koszty jej uzyskiwania, rosną zaś dochody
z podjętej pracy zarobkowej, które swoje maksimum osiągają (podobnie jak
wiedza) w połowie Ŝycia zawodowego, aby następnie systematycznie spadać
[66, s. 17–18, 45–46, 49–50].

Rys. 22. Korelacja pomiędzy wiekiem człowieka a akumulacją indywidualnego kapitału
intelektualnego według K. Cichego

Źródło: opracowanie na podstawie K. CICHY. Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty
wzrostu gospodarczego. Warszawa, 2008, s. 46.

O kapitale ludzkim mówi się niekiedy, Ŝe stanowi on niewidzialny zasób
dający widzialne efekty. Dorota Dobija definiuje go jako „wiedzę, umiejęt-
ności, doświadczenie, kreatywność pracowników i zarządzających przedsię-
biorstwa, niezbędne do sprawnego wykonywania powierzonych im zadań.
Kapitał ludzki to takŜe kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, jego wartości
i filozofia” [87]. Według D. Dobiji stanowi on element kapitału intelektualnego
i nie jest własnością organizacji, choć podlega jej kontroli operacyjnej.

Nie opracowano dotąd obiektywnych i uniwersalnych metod pomiaru ka-
pitału ludzkiego. Inne wskaźniki wykorzystywane są w badaniach makro-
ekonomicznych (dotyczących jednego lub kilku państw), inne na poziomie
mikro (w odniesieniu do poszczególnych organizacji lub osób). RównieŜ w za-
leŜności od branŜy i indywidualnych potrzeb instytucji wykorzystuje się do
oceny odmienne cechy i charakterystyki kapitału ludzkiego. Na poziomie ma-
kroekonomicznym GraŜyna Maniak i Barabara Kryk zaproponowały posłu-
Ŝenie się takimi wskaźnikami, jak:
l liczba badaczy na 10 000 mieszkańców;
l wydatki na edukację w przeliczeniu na 1 studenta;
l udział pracowników z wykształceniem minimum średnim;
l wydatki na edukację jako % PKB;
l liczba patentów przypadających na 1 mln mieszkańców;
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l liczba lat spędzonych w systemie edukacji;
l liczba odwiedzin w bibliotekach publicznych;
l relatywne zarobki pracowników wysoko kwalifikowanych [253, s. 87].

Jak widać, za jedną z cech określających wysoki poziom kapitału ludz-
kiego w gospodarce narodowej uznano częste odwiedziny w bibliotekach
publicznych.

Pomiar kapitału ludzkiego biblioteki jest związany z badaniami na po-
ziomie mikro. Przykładem metody pomiaru na poziomie mikro jest tzw. in-
deks kapitału ludzkiego (ang. Human Capital Index) pokazujący korelację
między efektywnością kapitału ludzkiego a wartościami, które osiąga dzięki
niemu organizacja. Autorzy metody na podstawie analizy blisko czterystu or-
ganizacji wskazali, Ŝe największe znaczenie dla efektywności kapitału ludz-
kiego mają: doskonałość rekrutacji, jasny system nagród i odpowiedzialności,
atmosfera pracy oraz integralność komunikacji. Przy czym najwaŜniejsza
według autorów umiejętność przyciągnięcia doskonałych pracowników musi
zostać uzupełniona skutecznymi systemami motywującymi i korzystną kultu-
rą organizacyjną, które pozwolą na zatrzymanie najlepszych pracowników
oraz ich dalszy rozwój w celu pomnaŜania kapitału intelektualnego [455].

Coraz częściej w kontekście rozwoju bibliotek wskazuje się na koniecz-
ność aktywnego kreowania zasobów ludzkich. Dotychczasowa koncentracja
na zbiorach bibliotecznych traci na intensywności w obliczu kształtowania
się nowych funkcji i sposobów pracy tych instytucji. Zbiory drukowane po-
woli ustępują informacji zapisywanej w postaci cyfrowej, której magazynowa-
nie wymaga mniejszych przestrzeni, ale równieŜ pracowników gotowych
słuŜyć czytelnikowi przewodnictwem w labiryncie elektronicznych zasobów.
Biblioteki coraz częściej rozwijają teŜ swoje usługi dodatkowe wymagające od
bibliotekarzy zupełnie nowych i często niezwykle specjalistycznych kompe-
tencji z róŜnych dziedzin. Działalność kulturalna i szkoleniowa bibliotek czy-
ni z nich tzw. „trzecie miejsce”, które opisał w swej ksiąŜce amerykański so-
cjolog Ray Oldenburg [293]. Biblioteka jako „trzecie miejsce” to przestrzeń dla
nieformalnego Ŝycia publicznego, w którym społeczności lokalne spędzają
swój czas wolny – zaraz po znajdującym się na pierwszym miejscu domu ro-
dzinnym oraz pracy. Podstawą tych wszystkich działań jest profesjonalnie
wyszkolona, kompetentna kadra. Stąd teŜ coraz częściej pisze się o stra-
tegicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w bibliotekach, które uznawane są
za kluczowy zasób niematerialny.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi to podejście, które zaczęło
rozwijać się w latach 80. XX w. Według Aleksandra Pocztowskiego to „kon-
cepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej […], w której zasoby ludz-
kie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności”
[326, s. 34]. W ujęciu tym zasoby ludzkie traktowane są jako zasób strategicz-
ny, którym zarządzanie powinno być ściśle zintegrowane ze strategią ogólną
biblioteki. W tym celu postuluje się tworzenie tzw. strategii personalnych,
które uwzględniają zarządzanie indywidualnym rozwojem zawodowym,
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definiowanym jako „system działań […] polegających na kojarzeniu indywi-
dualnych planów rozwoju zawodowego pracowników z planami i strategią
rozwoju [biblioteki]” [72, s. 153]. Pomimo braku jednomyślności definicyjnej,
zwykle przyjmuje się, iŜ zarządzanie kapitałem ludzkim róŜni się od strate-
gicznego zarządzania zasobami ludzkimi uwypukleniem aspektu pomiarowe-
go, a dokładniej ukazaniem dzięki pomiarom wartości, którą generuje za-
trudniony personel. W tym kontekście mówi się nawet o „zarządzaniu przez
pomiar” [148, s. 302].

Do miar słuŜących ocenie kapitału ludzkiego zalicza się m.in. poziom in-
nowacyjności, postawy pracowników, morale, staŜ pracy, wskaźnik rotacji,
liczbę pracowników przyjętych i utraconych na rzecz konkurencji, profil do-
świadczenia, procent nieobecności w pracy, wydajność oraz koszty (wynagro-
dzeń w stosunku do całkowitych kosztów operacyjnych, świadczeń pracowni-
czych w stosunku do całkowitych kosztów operacyjnych, szkoleń i programów
rozwoju zawodowego w przeliczeniu na jednego pracownika) [257, s. 209;
251, s. 87]. Pomiar kapitału ludzkiego słuŜy głównie do oceny korzyści (war-
tości dodanej), które osiąga dzięki temu zasobowi biblioteka. Dodatkowe funk-
cje pomiaru to ustalenie wpływu efektywności praktyk personalnych oraz
zgromadzenie informacji korzystnych w procesie tworzenia strategii perso-
nalnych nakierowanych na rozwój kluczowych kompetencji biblioteki.

W ramach funkcji personalnej w bibliotekach realizowane są takie zada-
nia, jak: planowanie kadr, rekrutacja, ocenianie i motywowanie, wynagradza-
nie, kierowanie rozwojem oraz nawiązywanie i kształtowanie stosunków
pracy. Szczegółowo w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi biblioteki
wymienia się:
1. Analizę pracy, której celem jest projektowanie stanowisk pracy, czyli

określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
2. Planowanie zasobów ludzkich, polegające na ustaleniu przyszłych potrzeb

biblioteki w dziedzinie zasobów ludzkich i sposobów ich zaspokajania.
3. Rekrutację kandydatów do pracy, czyli pozyskanie odpowiedniej liczby

pracowników.
4. Selekcję kandydatów do pracy, czyli dobór nowych pracowników spośród

kandydatów zgromadzonych w trakcie rekrutacji.
5. Wprowadzenie do pracy (adaptację społeczno-zawodową), która ma za za-

danie szybkie przystosowanie nowo zatrudnionych osób do pracy w bi-
bliotece na określonych stanowiskach.

6. Wynagradzanie pracowników, czyli kształtowanie dochodów z pracy za-
trudnionych osób w granicach posiadanych środków i według kryteriów
ich podziału.

7. Ocenianie pracowników, które polega na ustalaniu wyników osiąganych
przez poszczególnych pracowników i ich moŜliwości rozwoju.

8. Szkolenie pracowników, czyli podnoszenie kwalifikacji pracowników, re-
alizowane dla zwiększenia ich sprawności działania.
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9. Przenoszenie pracowników, polegające na przydzielaniu im nowych sta-
nowisk, aby właściwie wykorzystać posiadany potencjał pracy.

10. Zwalnianie pracowników, realizowane w celu dostosowania ilości i jakoś-
ci posiadanych zasobów ludzkich do potrzeb biblioteki [78, s. 124–125].
Wymienione działania słuŜą kształtowaniu i rozwojowi kapitału ludz-

kiego w bibliotekach.
Z uwagi na ewolucję funkcji personalnej w literaturze wyróŜniane są trzy

podstawowe fazy jej rozwoju:
l faza pierwsza: operacyjna (lata 1900–1945);
l faza druga: taktyczna (lata 1945–1980);
l faza trzecia: strategiczna (od 1980 r.) [148, s. 107].

Fazy te zostały wyszczególnione w oparciu o znaczenie czynnika ludz-
kiego w organizacjach, a takŜe miejsce i rolę działów personalnych w ich
strukturach. I tak w fazie operacyjnej działy personalne pełniły funkcje po-
mocnicze (uzupełniające) względem innych komórek organizacyjnych, zaś
ich zadania ograniczały się do spraw związanych z obsługą umów o pracę,
wyliczania wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji pracowniczych i spraw so-
cjalnych. W fazie taktycznej przybrały postać doradczą, ewoluując w kie-
runku komórek sztabowych, zajmujących się, poza dotychczasowymi zada-
niami, planowaniem zatrudnienia, rekrutacją i szkoleniami. W fazie
strategicznej, czyli od lat 80. XX w., kiedy to wzrosło zainteresowanie pro-
blematyką zasobów ludzkich, działy te coraz częściej zaczęły być lokowane na
szczeblu centralnym, jako komórki mające zasadniczy wpływ na tworzenie
strategii organizacyjnej i zawiadujące jednym z cenniejszych zasobów – za-
sobami ludzkimi. Umiejscowienie działu personalnego w strukturze organiza-
cyjnej wpływa w istotny sposób na zarządzanie kapitałem ludzkim, i rów-
nocześnie wskazuje na sposób jego postrzegania. Niestety w wielu
bibliotekach do dnia dzisiejszego zarządzanie personelem pozostaje ciągle
w fazie operacyjnej, a dział personalny (niezaleŜnie od przyjętej nazwy) pełni
funkcję administracyjną. Wystarczy przytoczyć wyniki badania przeprowa-
dzonego przez autorkę w 2014 r. polegającego na analizie struktur organiza-
cyjnych wybranych polskich bibliotek11. Spośród 95 przebadanych instytucji
78 nie posiadało wyodrębnionej komórki organizacyjnej lub samodzielnego
stanowiska ds. personalnych i rozwoju kadr, w 12 komórka taka pełniła fun-
kcję pomocniczą (faza operacyjna), w 4 – doradczą (faza taktyczna), a zaledwie
w jednej miała znaczenie strategiczne (tab. 8). W bibliotekach pojawiają się
rzecznicy prasowi, oddziały ds. marketingu, klasyfikacji wewnętrznej, a na-
wet remontów i inwestycji. Jednak komórki specjalizujące się w rozwoju kadr,
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11 Z uwagi na brak dostępnych danych nie było moŜliwe przeanalizowanie struktury
wszystkich bibliotek. Bardzo często teŜ prezentowane schematy organizacyjne zawierały
błędy wykluczające moŜliwość dokonania jednoznacznego przyporządkowania i jako takie
zostały wykluczone. Analizie poddano wyłącznie biblioteki, w których liczba zatrudnio-
nych pracowników przekroczyła 20.



a więc wydawałoby się mające istotne znaczenie dla działalności bibliotek, są
rzadkością. W niektórych placówkach naukowych pojawia się stanowisko se-
kretarza naukowego, które jednak pełni nieco inną funkcję, oraz komórki ds.
pracowniczych i administracyjnych, które w większym stopniu realizują za-
dania administracyjno-kadrowe niŜ strategiczno-rozwojowe (wyjątek stanowi
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, która w swojej strukturze posiada sta-
nowisko Zastępcy Dyrektora ds. Personalnych i Bibliotek). Podobne spostrze-
Ŝenia mają teŜ inni autorzy. Jak pisze Małgorzata Dąbrowicz: „tylko w nie-
licznych bibliotekach moŜna spotkać mniej lub bardziej rozbudowane
i sformalizowane systemy zarządzania zasobami ludzkimi, przy czym w więk-
szości przypadków i tak nie obejmują one całości zagadnień polityki perso-
nalnej, ani tym bardziej nie mają charakteru strategicznego” [78, s. 121]. Z ko-
lei Jan Wołosz, pisząc o słabościach organizacyjnych polskich bibliotek
i błędach w zarządzaniu nimi, zwrócił uwagę, iŜ działalność komórek
kadrowych „sprowadza się do pilnowania przepisów i prowadzenia odpo-
wiedniej dokumentacji spraw pracowniczych. Rzadko kiedy angaŜowane są
one do organizacji szkoleń, a ich rola w rozwoju i planowaniu karier
zawodowych pracowników jest nikła, podobnie zresztą jak w tworzeniu
rezerwy kadrowej czy pozyskiwaniu odpowiednich pracowników na waku-
jące stanowiska pracy” [448, s. 58].

Tab. 8. Komórki ds. personalnych i rozwoju kadr w strukturach polskich bibliotek
róŜnych typów w 2014 r.

Typ biblioteki

Brak
wyodrębnionej

komórki ds.
personalnych

i rozwoju kadr

Komórka ds.
personalnych

i rozwoju kadr
pełniąca funkcję

pomocniczą
(faza

operacyjna)

Komórka ds.
personalnych

i rozwoju kadr
pełniąca funkcję

doradczą
(faza taktyczna)

Komórka ds.
personalnych

i rozwoju kadr
pełniąca funkcję

centralną
(faza

strategiczna)

biblioteki
publiczne

31 6 2 1

biblioteki
pedagogiczne

8 1 1 0

biblioteki szkół
wyŜszych

36 4 0 0

inne biblioteki
naukowe

3 1 1 0

ogółem 78 12 4 1

Źródło: opracowanie własne.

Jakość zasobów ludzkich, którymi dysponuje biblioteka, moŜe być po-
strzegana, zgodnie z załoŜeniem postawionym przez Alicję Sajkiewicz [353,
s. 17], jako:
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l wartość poszczególnych jednostek ludzkich, a więc bibliotekarzy zatrud-
nionych w bibliotece (podejście podmiotowe);

l całkowita wartość (atrybuty, walory) zasobów pracy, którymi dysponuje
biblioteka (podejście atrybutowe);

l wartość procesów związanych z doskonaleniem kultury organizacyjnej,
zasobów, technologii itp., które pozostają w dyspozycji biblioteki (po-
dejście procesowe).
Zagadnienie jakości zasobów ludzkich moŜe zostać sformułowane znacz-

nie bardziej szczegółowo i uwzględniać szereg aspektów. Przeglądu podejść
reprezentowanych w literaturze (na podstawie analizy Janne Parri [305]) wraz
z odniesieniem do instytucji bibliotecznych dokonano w tab. 9. W oparciu
o podział zastosowany przez Beatę Jamkę podejścia do kwestii jakości po-
dzielono na trzy grupy:
l jakość jako wysoki potencjał (ciągły rozwój, zdolność do transformacji);
l jakość jako odniesienie do ustalonych standardów (zero błędów, dosko-

nałość jako trwały efekt doskonałych wyników; osiąganie wyznaczonych
standardów);

l jakość jako dopasowanie do celu (takŜe wartość stosowna do ceny) [148,
s. 118].

Tab. 9. Jakość zasobów ludzkich w bibliotece – przegląd podejść

Interpretacja terminu
„jakość” w ocenie zasobów

ludzkich
Przykładowe zastosowanie w bibliotekach

Ja
ko

ść
ja

ko
w

ys
ok

i
p

ot
en

cj
ał

jakość jako doskonałość,
jako bycie najlepszym

• kreowanie przez kierownictwo i personel
wizerunku biblioteki jako miejsca
konkurencyjnego, atrakcyjniejszego,
w stosunku do innych instytucji bądź form
rozrywki i spędzania wolnego czasu

jakość jako zdolność do
przekształcania,
dostosowywania się,
transformacji

• umiejętność dostosowywania się
bibliotekarzy do ciągłych zmian otoczenia
(w warstwie kulturalnej, ekonomicznej,
technicznej, prawnej itp.)

• zdolność do transformacji instytucji
bibliotecznej, pełniącej nowe funkcje
społeczne, np. biblioteka jako miejsce spotkań

jakość jako ciągły rozwój • permanentne dokształcanie się bibliotekarzy
w celu świadczenia pracy na najwyŜszym
poziomie zapewniającym satysfakcję
uŜytkowników

• ciągłe udoskonalanie procesów, struktur
i narzędzi
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Interpretacja terminu
„jakość” w ocenie zasobów

ludzkich
Przykładowe zastosowanie w bibliotekach

Ja
ko

ść
ja

ko
od

n
ie

si
en

ie
d

o
u

st
al

on
yc

h
st

an
d

ar
d

ów

jakość jako całkowita
eliminacja błędów

• tworzenie procedur i standardów
eliminujących i zapobiegających błędom,
które mogą pojawić się w róŜnych aspektach
funkcjonowania biblioteki (np. błędów
związanych z nieprawidłową obsługą
czytelnika, błędów w zakresie
opracowywania zasobów, błędów wynikłych
ze złego uŜytkowania sprzętu
i oprogramowania)

jakość jako osiąganie
(spełnianie) wyznaczonych
standardów

• praca zgodnie z normami bibliotecznymi (np.
w zakresie opracowania zbiorów), przyjętymi
standardami (np. w zakresie obsługi
uŜytkowników) i regulaminami

Ja
ko

ść
ja

ko
d

op
as

ow
an

ie
d

o
ce

lu

jakość jako dostosowanie do
potrzeb, oczekiwań i celów

• realizowanie przez biblioteki potrzeb
informacyjnych, kulturalnych, naukowych,
edukacyjnych i rozrywkowych róŜnych grup
uŜytkowników

• umiejętność dostosowywania się
bibliotekarzy do oczekiwań uŜytkowników
biblioteki

jakość jako wartość
stosowna do ceny

• świadczenie na rzecz uŜytkowników usług
wysokiej jakości, z których korzystanie nie
jest nadmiernie uciąŜliwe w stosunku do
osiąganych korzyści (np. unikanie
wprowadzania skomplikowanych procedur
rejestracyjnych zniechęcających czytelników,
nadmiernych obostrzeń dotyczących stroju
czy przynoszonych przez odwiedzających
przedmiotów itp.)

Źródło: opracowanie własne.

Kapitał ludzki coraz częściej rozpatrywany jest jako źródło konkretnych
(mierzalnych) korzyści, które dzięki niemu moŜe osiągnąć biblioteka. Powo-
duje to znaczący wzrost zainteresowania metodami oceny tego zasobu. Coraz
popularniejsze stają się głosy, Ŝe w dobie powszechnej informatyzacji i zdal-
nego dostępu do informacji to odpowiednio przygotowany personel biblioteki
będzie wpływał na kreowanie silnych więzi z uŜytkownikami, zapewniając
im zarówno profesjonalne doradztwo w zakresie usług informacyjnych, jak
równieŜ szereg wartości o charakterze pozainformacyjnym (jak choćby
wartości emocjonalne, takie jak potrzeba empatii, integracji, akceptacji,
współistnienia we wspólnocie społecznej itp.). To właśnie kapitał ludzki co-
raz częściej decyduje o tym, w jaki sposób biblioteka postrzegana jest przez
uŜytkowników, partnerów i decydentów. Od kapitału ludzkiego, a zwłaszcza
wiedzy, zaangaŜowania i kreatywności bibliotekarzy, zaleŜy jakość świadczo-
nych usług. W związku z tym zasadne wydaje się przyjęcie pewnych załoŜeń
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teoretycznych słuŜących jako podstawa do dalszych rozwaŜań. Opierając się
na wnioskach Edwina Caplana i Stephena Landekich [60], moŜna przyjąć, Ŝe:
l kapitał ludzki jest źródłem korzyści dla biblioteki, obok zasobów fizycz-

nych, finansowych i innych zasobów niematerialnych;
l umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim powinno przyczyniać się do re-

alizacji jej celów strategicznych;
l pozyskiwanie wysoko kwalifikowanego personelu biblioteki oraz dbałość

o jego permanentny rozwój moŜe stanowić koszt lub inwestycję;
l biblioteka powinna gromadzić informacje na temat wykorzystania kapi-

tału ludzkiego oraz korzyści i obciąŜeń z nim związanych;
l kapitał ludzki powinien stanowić istotny element w procesie planowania.

W literaturze moŜna zaobserwować podejście (reprezentowane m.in.
przez Bogusza Mikułę), według którego kapitał ludzki w organizacji opartej na
wiedzy dzieli się na trzy podstawowe grupy: pracowników wiedzy, personel
oraz partnerów uczestniczących [275, s. 181–182]. Według klasyka zarządza-
nia Petera Druckera pracownika wiedzy charakteryzuje to, Ŝe w większym
stopniu wykorzystuje on w swojej pracy rozum niŜ umiejętności manualne
i siłę fizyczną, a jego narzędziem pracy jest intelekt [94, s. 4]. Peter Drucker był
zdania, Ŝe pracownicy wiedzy będą w przyszłości dysponowali najdroŜszym
i zarazem najbardziej mobilnym surowcem, jakim jest wiedza. Za osobliwość
tego strategicznego zasobu uwaŜa się, Ŝe jest on niewyczerpywalny i doskona-
le odnawialny [204, s. 96–97], choć część autorów wskazuje na moŜliwości
jego deprecjacji i zuŜywania, wynikające z wysiłku fizycznego i psychicznego
(tzw. odwracalna niezdolność do pracy) oraz biologicznego starzenia się orga-
nizmu i zdarzeń losowych, trwale uniemoŜliwiających realizowanie proce-
sów pracy (tzw. nieodwracalna niezdolność do pracy) [por. 266]. Warunki
pracy stworzone przez pracodawcę mogą skrócić lub wydłuŜyć odwracalną
niezdolność do pracy.

Z kolei Thomas Davenport uwaŜał, Ŝe pracownicy wiedzy „reprezentują
wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenia lub doświadczenia,
a do najwaŜniejszych celów ich pracy naleŜy tworzenie, rozpowszechnianie
lub praktyczne wykorzystywanie wiedzy” [76, s. 22], co czyni znaczna część
bibliotekarzy.

Marc Uri Porat, przedsiębiorca i badacz społeczeństwa informacyjnego,
w swojej pracy The Information Economy: Definition and Measurement [331]
pracowników wiedzy sklasyfikował w pięciu grupach, do jednej z nich
zaliczając bibliotekarzy:
1. Producenci wiedzy: naukowcy, inŜynierowie, prawnicy, architekci, księ-

gowi, konsultanci.
2. Dystrybutorzy wiedzy: nauczyciele, bibliotekarze, pisarze, prezenterzy te-

lewizyjni i radiowi.
3. Badacze rynkowi i specjaliści od koordynacji wiedzy: brokerzy informacji,

sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, wybrani urzędnicy administracyjni.
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4. Pracownicy przetwarzający informacje: korektorzy, księgowi, recepcjoniś-
ci, sekretarki.

5. Pracownicy obsługujący maszyny informacyjne: wybrani pracownicy te-
lekomunikacji, pracownicy obsługujący maszyny elektroniczne.
JednakŜe tylko pewna grupa personelu zatrudnionego w bibliotekach to

pracownicy wiedzy. Są to bowiem osoby posiadające kluczowe zasoby wy-
specjalizowanej wiedzy, warunkującej dalsze działanie i rozwój biblioteki,
szczególnie uzdolnione i posiadające wysoki potencjał rozwojowy. Stanowią
więc najcenniejszy zrąb zasobów ludzkich. Artur Jazdon wskazuje ponadto,
Ŝe pracownicy wiedzy muszą posiadać pewne określone cechy osobowości
oraz powinni pracować w pewnych określonych działach lub przy wykonywa-
niu konkretnych wydzielonych zadań. Za działy predestynowane do zatrud-
niania pracowników wiedzy uznał: dział informacji naukowej, dział zbiorów
specjalnych, dział obsługujący badania naukowe, działalność wydawniczą,
promocyjną lub szkoleniową, choć zastrzega, iŜ nie kaŜdy pracownik takiego
działu „z urzędu” powinien zostać uznany za pracownika wiedzy [159,
s. 337]. Joanna Kamińska i Beata śołędowska uszczegółowiły tę charaktery-
stykę, wskazując, Ŝe pracownicy wiedzy w bibliotece:
l posiadają unikalny potencjał intelektualny, który trudno byłoby zastąpić

przez innych pracowników biblioteki;
l w zakresie swoich kompetencji pracownicy wiedzy wiedzą więcej niŜ kto-

kolwiek inny w bibliotece;
l posiadają autorytet, często takŜe poza macierzystą biblioteką;
l pracownicy wiedzy są inicjatorami zmian w bibliotece, kreują nowe po-

mysły i praktyczne rozwiązania;
l osoby takie z reguły odczuwają zwiększone poczucie własnej wartości;
l pracownicy wiedzy w bibliotece są nadwraŜliwi na niedocenianie ich

wkładu pracy, nieuwzględnianie ich prawa do własnego zdania czy po-
wierzchownie wydawane opinie na temat rezultatów ich pracy;

l są obdarzeni szacunkiem i podziwem współpracowników, dzięki czemu
mogą łatwo stać się nieformalnymi liderami w swoich zespołach czy
działach [172].
Pracownicy wiedzy częściej teŜ preferują odmienne od standardowo przy-

jętych w bibliotekach formy zatrudnienia, które umoŜliwiałyby większą
mobilność i swobodę wykonywania obowiązków zawodowych. Stąd teŜ
wspomina się o elastycznych strukturach zarządzania i elastycznych formach
zatrudniania w bibliotekach [214].

Druga grupa pracowników wydzielona przez B. Mikułę to personel, a więc
pracownicy zatrudnieni w bibliotece, których jednak nie moŜna zaliczyć do
pracowników wiedzy, pełnią bowiem funkcje pomocnicze, takie jak prowa-
dzenie rachunkowości, obsługa sekretariatu, sprzątanie, realizowanie usług
gastronomicznych itp. Grupa trzecia – partnerzy uczestniczący w tworzeniu
wartości – to na ogół przedstawiciele kooperantów biblioteki, którzy wspoma-
gają lub w całości przejęli od niej wykonywanie wyznaczonych zadań, np.
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przygotowują na potrzeby biblioteki materiały promocyjne, opracowują
i wprowadzają informacje do baz danych, projektują i serwisują systemy bi-
blioteczne. Jak więc wynika z przedstawionej klasyfikacji, zasoby ludzkie
w organizacji opartej na wiedzy są tworzone nie tylko przez pracowników
w niej zatrudnionych. Zatem sformułowanie „ludzie pracujący w organizacji
wiedzy” B. Mikuła proponuje zastąpić określeniem „ludzie pracujący dla
organizacji opartej na wiedzy”.

W wielu organizacjach coraz częściej podstawowym czynnikiem sukcesu
stają się kompetencje pracowników. Podobne zjawisko moŜna zaobserwować
w bibliotekach, które systematycznie poszerzają zakres świadczonych usług,
więc zmuszone są zatrudniać personel posiadający szerokie kompetencje lub
teŜ pomagać w nabywaniu tychŜe kompetencji [por. 249]. Z danych statys-
tycznych wynika, Ŝe poziom wykształcenia pracowników bibliotek publicz-
nych i naukowych systematycznie rośnie, co jest zbieŜne z tendencjami
w zakresie kształcenia społeczeństwa polskiego (tab. 10 i 11).

Tab. 10. Pracownicy działalności podstawowej zatrudnieni w polskich bibliotekach
publicznych ze średnim i wyŜszym wykształceniem

Województwo
Pracownicy z wykształceniem

wyŜszym bibliotekarskim
Pracownicy z wykształceniem

średnim

w 1999 r. w 2010 r. w 1999 r. w 2010 r.

dolnośląskie 237 516 786 480

kujawsko-pomorskie 138 371 435 276

lubelskie 165 405 619 446

lubuskie 87 159 221 179

łódzkie 194 544 506 303

małopolskie 271 636 628 454

mazowieckie 328 1080 1043 582

opolskie 73 128 213 193

podkarpackie 126 362 672 553

podlaskie 52 167 341 219

pomorskie 148 306 488 288

śląskie 295 939 928 610

świętokrzyskie 137 284 314 147

warmińsko-mazurskie 116 316 394 195

wielkopolskie 222 560 837 551

zachodniopomorskie 128 284 388 275

ogółem 2717 7057 8813 5751

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biblioteki Narodowej.
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Tab. 11. Pracownicy działalności podstawowej zatrudnieni w polskich bibliotekach
naukowych ze średnim i wyŜszym wykształceniem

Pracownicy z wykształceniem wyŜszym
bibliotekarskim jako procent ogólnej liczby

pracowników działalności podstawowej

Pracownicy z wykształceniem średnim jako
procent ogólnej liczby pracowników

działalności podstawowej

w 2002 r. w 2010 r. w 2002 r. w 2010 r.

42,3% 58,6% 27,9% 16,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analizy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce.

Analizując dane przedstawione w tabelach, moŜna zaobserwować wyraź-
ny wzrost liczby pracowników z kwalifikacjami bibliotekarskimi na poziomie
wyŜszym. O ile w bibliotekach publicznych w 1999 r. we wszystkich woje-
wództwach przewaŜały osoby ze średnim wykształceniem, to juŜ w 2010 r.
moŜna zauwaŜyć zjawisko odwrotne, choć przewaga pracowników bibliotek
publicznych z kwalifikacjami wyŜszymi nie występuje jeszcze we wszystkich
województwach. W 2010 r. udział osób z kwalifikacjami wyŜszymi wyniósł
55,1%. Podobny wzrost poziomu wykształcenia wystąpił równieŜ w grupie
pracowników działalności podstawowej bibliotek naukowych, w której
w 2002 r. osoby z wykształceniem wyŜszym bibliotekarskim stanowiły 42,3%,
zaś osiem lat później – 58,6%.

Według badań przeprowadzonych przez autorkę kierownik działu w bi-
bliotece przeciętnie odbywa w ciągu roku pięć szkoleń, co wskazuje na sys-
tematyczne podnoszenie kwalifikacji tej grupy personelu i moŜe powodować
zasadne oczekiwania związane ze zwiększeniem poziomu wynagrodzenia.
Równocześnie badania dotyczące funkcjonowania bibliotekarzy na rynku
pracy wyraźnie pokazują dysonans pomiędzy poziomem wykształcenia tej
grupy zawodowej a wielkością uposaŜenia. Niezadowolenie z aktualnych za-
robków deklaruje blisko 80% przedstawicieli zawodu, przy czym naleŜy pod-
kreślić, Ŝe większość bibliotekarzy chciałaby kontynuować swoją pracę
w bibliotece, która najczęściej jest zgodna z ich profilem zainteresowań [447].

System szkoleń pracowników biblioteki powinien odpowiadać zapotrze-
bowaniu na konkretne kompetencje. W tym celu dokonuje się tzw. opera-
cjonalizacji kompetencji, w ramach której precyzowane są zbiory kompetencji
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania poszczególnych działów biblio-
teki. Następnie dokonuje się przyporządkowania poszczególnych kompeten-
cji konkretnym stanowiskom pracowniczym i kierowniczym, by na koniec
dokonać ich hierarchizacji i podziału na wiodące i pomocnicze z punktu wi-
dzenia tworzenia wartości dla klienta biblioteki. Takie działania pozwalają
wskazać obszary wymagające intensywnego rozwoju oraz zidentyfikować
tzw. kluczowych pracowników, mających największy wkład w tworzenie
wartości dla uŜytkowników biblioteki. Wraz ze zmianami w strategii bibliote-
ki i ofercie usługowej zapotrzebowanie na kompetencje pracownicze moŜe
ulec zmianie.
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Kompetencje zawodowe mogą być budowane w oparciu o trzy formy
kształcenia, dobierane z uwagi na potrzeby i moŜliwości pracodawcy oraz
osoby szkolonej, a takŜe ze względu na specyfikę stanowiska pracy. Są to:
l edukacja formalna,
l szkolenia na stanowisku pracy,
l uczenie się w działaniu.

W klasycznym cyklu kształcenia zachowana jest chronologia zdarzeń,
a więc do biblioteki zatrudniana jest osoba z odpowiednim wykształceniem
formalnym, która następnie odbywa szkolenie na swoim stanowisku pracy, by
nabrać niezbędnych kompetencji do wykonywania powierzonych zadań, zaś
w następstwie realizowanych juŜ czynności dochodzi do uczenia się w dzia-
łaniu. Cykl ten, w wyniku rozmaitych uwarunkowań i potrzeb, moŜe jednak
przebiegać w odmienny sposób i wówczas uczenie w działaniu oraz szkolenia
na stanowisku pracy mogą wyprzedzić edukację formalną.

Podkreślić naleŜy, Ŝe kapitał ludzki stanowi bardzo nietrwały zasób bi-
blioteki. Wynika to z faktu, iŜ w przeciwieństwie do innych zasobów ludzie
nie stanowią własności instytucji, a jedynie świadczą na jej rzecz pracę w za-
kresie wynikającym z zawartych umów i mogą dowolnie przemieszczać się
między organizacjami. W związku z tym inwestycje w kapitał ludzki obar-
czone są dodatkowym ryzykiem i powinny być skorelowane z innymi wartoś-
ciami (jak np. jakość kontaktów międzyludzkich, stopień zaangaŜowania pra-
cowników i klimat organizacyjny biblioteki), stanowiącymi barierę przed
odejściem i utratą specjalistycznej wiedzy organizacyjnej. Kierownictwo bi-
blioteki powinno ponadto traktować wysoko wyspecjalizowanych pracowni-
ków jako istotny generator wartości dla organizacji, co moŜe się przejawiać
m.in. w polityce zatrudniania, systemie szkoleń pracowniczych czy systemie
wynagrodzeń. Poza barierami wynikającymi z podjętych zobowiązań pracow-
niczych uwzględnionych w ramach umowy o pracę (termin wypowiedzenia,
warunki wypowiedzenia itp.) bariera odejścia moŜe być skutkiem tzw. k o n -
t r a k t u p s y c h o l o g i c z n e g o. Kontrakt psychologiczny to umowa okreś-
lająca wzajemne oczekiwania pracodawców i pracowników umoŜliwiająca
stworzenie atmosfery zaangaŜowania [21, s. 31]. O ile początkowo umowa ta
regulowała przede wszystkim kwestie materialne, w tym równieŜ finansowe,
o tyle w nowoczesnych modelach zarządczych coraz częściej dotyczy ocze-
kiwań pozapłacowych związanych z podjętą pracą zawodową. Przedmiotem
oczekiwań mogą stać się:
1. Ze strony pracownika:

l stabilne zatrudnienie,
l sprawiedliwe i etyczne traktowanie,
l adekwatne wynagrodzenie,
l rozwój zawodowy,
l bezpieczeństwo pracy,
l autonomia i prawo do podejmowania samodzielnych decyzji,
l współtworzenie kultury organizacyjnej biblioteki;
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2. Ze strony pracodawcy:
l lojalność pracowników w stosunku do przełoŜonych i biblioteki,
l zaangaŜowanie,
l efektywność i skuteczność pracy,
l podnoszenie kompetencji,
l przestrzeganie zasad wewnątrzorganizacyjnych,
l świadomość kosztów [428, s. 62].
Jak juŜ wspomniano, kontrakt opiera się na zespole oczekiwań związa-

nych z osobą pracodawcy i pracownika. Jakość podjętego stosunku pracy we-
ryfikowana jest w oparciu o koszty oraz korzyści o charakterze finansowym
i pozafinansowym, które mogą być rozpatrywane z punktu widzenia pracow-
nika, biblioteki lub społeczeństwa (tzw. koszty i poŜytki społeczne). Przykła-
dowe koszty i korzyści inwestycji w kapitał ludzki w bibliotekach, z uwzględ-
nieniem interesariuszy publicznych i prywatnych, pokazano w tab. 12.

Tab. 12. Koszty i korzyści inwestycji w kapitał ludzki w bibliotekach z uwzględnieniem
interesariuszy publicznych i prywatnych

Koszty
Korzyści

finansowe niefinansowe

Publiczne

• wydatki sektora
publicznego na
kształcenie

• dodatkowe podatki
dochodowe

• niŜsze wydatki
socjalne

• lepsze zdrowie
• niŜsza przestępczość
• wzrost gospodarczy

Prywatne

• prywatne wydatki na
kształcenie

• dochody utracone
w czasie okresu nauki

• wyŜsze dochody
związane z wyŜszymi
kwalifikacjami

• większa satysfakcja
• większe moŜliwości

awansu
• więcej moŜliwości

wykonywania
atrakcyjnych zadań

• lepsze zdrowie

Biblioteki

• wydatki na
dokształcanie

• koszty związane ze
zwolnieniami z pracy
na czas nauki

• ewentualne koszty
związane z utratą
wyszkolonych
pracowników

• oszczędności
związane z brakiem
konieczności
zatrudniania
dodatkowych
specjalistów

• oszczędności
wynikające ze
zwiększonej
efektywności
i skuteczności
działań

• większy
profesjonalizm
pracowników

• lepsza atmosfera
w pracy

• większa atrakcyjność
świadczonych usług

• lepszy wizerunek
biblioteki

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. MARCINKOWSKA. Kapitał intelektualny jako źródło
przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy [w:] A. SZABLEWSKI, R. TUZIMEK (red.). Wy-
cena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa, 2008, s. 70.
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Z uwagi na dwie cechy kapitału ludzkiego – jego wartość i unikatowość –
David Lepak i Scott Snell opracowali macierz architektury tego zasobu
(rys. 23), uwzględniającą cztery podstawowe modele:
l Model 1. Rozwijanie wewnętrzne kapitału ludzkiego.
l Model 2. Nabywanie kapitału ludzkiego.
l Model 3. Kontraktowanie kapitału ludzkiego.
l Model 4. Kreowanie aliansów kapitału ludzkiego.

Model 1 i 2 charakteryzuje się wysoką wartością kapitału ludzkiego, zaś
model czwarty i pierwszy wysokim poziomem unikatowości. Modele te wy-
stępują równieŜ w bibliotekach i dlatego zasadne będzie ich krótkie omó-
wienie.

Model 1 – rozwijanie wewnętrzne kapitału ludzkiego – charakterystyczny
jest dla pracowników wiedzy, dysponujących wysokim poziomem unikatowej
i specjalistycznej wiedzy, cennej z uwagi na specyficzne potrzeby konkretnej
instytucji. Ze względu na wysoce wyspecjalizowane zasoby kompetencji po-
stuluje się, by w modelu tym dokonywać wewnętrznego rozwoju pracowni-
ków, opartego o rozbudowany system szkoleń i wewnętrzne programy motywa-
cyjne, silnie integrujące cennych specjalistów z organizacją. W bibliotekach
pracownicy z tego modelu wypełniają wyspecjalizowane zadania, często
unikatowe, realizowane tylko w jednej placówce, nierzadko mające charakter
naukowy. Mogą to więc być osoby zajmujące się renowacją lub opracowaniem
zabytkowych kolekcji, dostępnych w nielicznych bibliotekach, osoby rozwi-
jające swój zasób wiedzy w kontekście zbiorów o lokalnym charakterze, np.
o tematyce morskiej czy kaszubskiej, lub teŜ bibliotekarze poświęcający swoją
aktywność zawodową wąskim zagadnieniom naukowym, np. tworzeniu kla-
syfikacji, opracowywaniu wskaźników jakości działalności bibliotecznej itp.

Model 2 – nabywanie kapitału ludzkiego – związany jest z pracownikami
o wartościowej, lecz juŜ mniej unikatowej wiedzy. Są to np. zdolni katalogerzy
i specjaliści dziedzinowi, cenni dla biblioteki. Z uwagi na wysokie koszty
kształcenia kadr i powszechność wiedzy tej grupy pracowników moŜliwe jest
pozyskiwanie dobrze wyszkolonych bibliotekarzy w wyniku procesu rekru-
tacji zewnętrznej nie zaś wewnętrznego rozwoju kadr, jak miało to miejsce
w pierwszym modelu. Dzięki takim działaniom biblioteka w krótkim okresie
uzyskuje pracowników z wykształconymi kompetencjami zawodowymi, bez
ponoszenia znacznych wydatków.

Model 3 – kontraktowanie kapitału ludzkiego – bazuje na pracownikach,
których wiedza ma charakter ogólny i nie jest unikatowa, nie stanowi więc
znacznej wartości dla biblioteki. Pracownicy ci to m.in. tak zwany personel
pomocniczy: portierzy, sprzątaczki itp. Mają oni najmniejsze znaczenie strate-
giczne dla biblioteki, poniewaŜ ich kompetencje są powszechne i łatwe do
zastąpienia przez innych. Dlatego teŜ bardzo często zatrudniani są w ramach
umów czasowych, zleceń lub teŜ za pośrednictwem innych firm.

Ostatni model – kreowanie aliansów kapitału ludzkiego – dotyczy pracow-
ników o unikatowej, lecz mało znaczącej dla biblioteki wiedzy. Są to osoby,
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które mają niewielki wpływ na kształtowanie usług bibliotecznych, stano-
wiących najistotniejszą wartość dla uŜytkownika. Dlatego teŜ postuluje się
tworzenie róŜnego rodzaju porozumień między instytucjami, które pozwa-
lałyby na lepsze wykorzystanie tych specjalistów w róŜnych placówkach bi-
bliotecznych. Przykładem osoby o wyspecjalizowanej wiedzy, która okazjo-
nalnie przydatna jest w bibliotece, moŜe być coach zajmujący się rozwojem
personelu bibliotecznego, który jednak z uwagi na specyfikę swojego zawodu
moŜe równocześnie współpracować z wieloma placówkami. W celu lepszego
wykorzystywania zatrudnianych pracowników biblioteki mogą działać na za-
sadzie tzw. aliansów, które polegają na zawiązaniu współpracy w zakresie
wzajemnego wykorzystywania określonych zasobów ludzkich. Wadą opisy-
wanego rozwiązania jest brak identyfikowania się pracownika z jednym miej-
scem pracy, a niekiedy równieŜ brak zaangaŜowania i lojalności.

UNIKATOWOŒÆ
KAPITA£U

LUDZKIEGO

Wysoka
MODEL 4

Kreowanie aliansów kapita³u
ludzkiego

MODEL 1
Rozwijanie wewnêtrzne

kapita³u ludzkiego

Niska
MODEL 3

Kontraktowanie kapita³u
ludzkiego

MODEL 2
Nabywanie kapita³u

ludzkiego

Niska Wysoka

WARTOŒÆ KAPITA£U LUDZKIEGO

Rys. 23. Architektura zasobów ludzkich według D. Lepaka i S. Snella

Źródło: D. P. LEPAK, S. A. SNELL. The human resource architecture: toward a theory of human capi-
tal allocation and development. The Academy of Management Review. 1999, vol. 24, no. 1, s. 37.

Rola kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości biblioteki, a więc budowa-
niu bogatej i atrakcyjnej oferty usługowej oraz realizowaniu jej pozostałych
funkcji społecznych, dostrzegana jest i podkreślana przez kadrę kierowniczą
tych placówek. Według przeprowadzonych przez autorkę w 2014 r. badań ka-
pitał ludzki uznawany jest wśród dyrektorów bibliotek za najcenniejszy zasób
niematerialny. W zaleŜności od typu biblioteki i jej specyficznych zadań czyn-
nik ten oceniany jest w pięciopunktowej skali w przedziale od 4,9 do 5,0, co
wskazuje na jego nadrzędną rolę względem wszelkich innych zasobów niema-
terialnych biblioteki. Mimo to sposób zarządzania personelem nie odzwier-
ciedla rangi tego zasobu, co być moŜe wynika z ograniczonych moŜliwości fi-
nansowych. Biblioteki w niewielkim zakresie wprowadzają zdawałoby się
powszechnie przyjęte w praktyce zarządczej instrumenty. Posiadanie for-
malnie wdroŜonego systemu motywacyjnego deklaruje zaledwie 22% dyrek-
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torów bibliotek, zaś systemu rozwoju karier (szkoleń) pracowników – niewiele
więcej, bo 23%. Nieco lepsze wyniki biblioteki osiągają jeśli chodzi o podej-
mowanie działań mających na celu dodatkowe związanie pracowników z in-
stytucją (np. uwzględnianie sytuacji rodzinnej podczas ustalania formy
świadczenia pracy, delegowanie uprawnień pracownikom niŜszego szczebla
itp.). Taką formę motywacji personelu stosuje 52% kadry zarządzającej.

Kapitał ludzki jest specyficznym zasobem organizacyjnym. Pomimo iŜ po-
zostaje w dyspozycji biblioteki, nie stanowi jej własności. JednakŜe procedury
i kultura organizacyjna powinny wspierać jego rozwój oraz utrwalać więzi po-
między pracownikami a biblioteką w celu zwiększenia zaangaŜowania za-
trudnionych, minimalizacji rotacji i budowania kluczowych kompetencji. Im
bardziej biblioteka opiera się na indywidualnych kompetencjach swoich pra-
cowników, tym większą wagę powinna przykładać do starannego doboru
kadr. Pracownicy biblioteki pełnią ponadto istotną rolę w budowaniu innych
zasobów niematerialnych, takich jak reputacja, marka czy kultura organiza-
cyjna. To oni w duŜej mierze wpływają na róŜnicowanie usług względem in-
nych podobnych placówek. Uzupełnieniem kapitału ludzkiego jest kapitał
społeczny, który jako sieć powiązań, wspólnych wartości i zachowań warun-
kuje efektywność zasobów ludzkich, a zwłaszcza dzielenie się wiedzą12.

2.2. Przywództwo

Przywództwo stanowi swego rodzaju łącznik między kapitałem ludzkim i ka-
pitałem strukturalnym biblioteki. Jego rola polega zarówno na kierowaniu
personelem, jak i na budowaniu struktur organizacyjnych, doborze strategii,
metod zarządzania, środków materialnych oraz kreowaniu zasad postępowa-
nia i postaw. Przywództwo to wartość polegająca na umiejętności mobilizacji,
odpowiedniej integracji i skutecznego wykorzystania wszystkich zasobów
materialnych i niematerialnych biblioteki w celu jak najlepszego realizowania
jej misji.

Badania przeprowadzone w Polsce przez TNS OBOP wykazały, Ŝe w opi-
nii ankietowanych (84%) osoba dyrektora (prezesa, menedŜera) moŜe odgry-
wać znaczącą rolę w kreowaniu wartości organizacji, ma takŜe istotne zna-
czenie w tworzeniu jej pozytywnej reputacji. Ponad połowa badanych wpływ
dyrektora określiła jako zdecydowany, zaś 40% uznało, Ŝe dyrektor moŜe sta-
nowić nawet 40% lub więcej wartości firmy [190, s. 64].

Z punktu widzenia kierowania personelem skuteczne przywództwo pole-
ga na stworzeniu korzystnego środowiska pracy, w którym bibliotekarze będą
posiadali zarówno warunki fizyczne do świadczenia pracy o wysokiej jakości,
jak i zostaną odpowiednio umotywowani, by pracę swoją doskonalić. Stąd teŜ
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konieczność wypracowania odpowiednich procedur związanych z kierowa-
niem personelem.

Początki koncepcji przywództwa wywodzą się ze staroŜytności, kiedy to
wpływ jednostki na grupę rozwaŜano w kontekście działań wojskowych i po-
litycznych. JuŜ wtedy kształcono w kierunku nabywania wiedzy i zdoby-
wania umiejętności praktycznych osoby, które z racji urodzenia miały w przy-
szłości pełnić role przywódców politycznych lub wojskowych. Z czasem
funkcję przywództwa zaczęto analizować w kontekście religijnym i bizne-
sowym. Badania empiryczne z tego zakresu zaczęto prowadzić jednak dopiero
w latach 40. XX w., gdy wzrosło zainteresowanie przywództwem w wymiarze
naukowym, kiedy to sformułowano większość teorii przywództwa. W latach
70. ukonstytuował się termin p r z y w ó d z t w o s t r a t e g i c z n e.

Podobnie jak kapitał ludzki, przywództwo moŜe być analizowane w mi-
kro- lub makroskali. Teorie przywództwa na poziomie mikro koncentrują się
na osobie lidera (cechach, którymi się charakteryzuje, i funkcjach, które pełni)
oraz jego relacjach z pracownikami. Teorie w makroskali związane są z po-
ziomem ogólnoorganizacyjnym i otoczeniem zewnętrznym organizacji, a więc
z relacjami zachodzącymi pomiędzy ludźmi i systemami, do których zalicza
się m.in. procesy, struktury organizacyjne, stosowane praktyki, zasady itp. Do
najpopularniejszych teorii przywództwa na poziomie mikro naleŜą: teoria
wielkich ludzi (ludzie wywodzący się z wyŜszych klas są predysponowani do
pełnienia funkcji przywódczych, poniewaŜ z racji urodzenia dziedziczą
poŜądane u przywódców cechy), teoria cech (przywódców wyróŜniają cechy,
których nie posiadają inni ludzie), podejście behawioralne (przywództwo nie
jest związane wyłącznie z urodzeniem i osobowością, ale objawia się
w działaniu i relacjach), teoria wymiany (przywódcy róŜnicują siłę i jakość
swoich relacji z podwładnymi, nawiązując bliŜsze stosunki i powierzając am-
bitniejsze zadania tym, których uwaŜają za bardziej wartościowych) i teorie
sytuacyjne (przywódca sposób swojego postępowania uzaleŜnia od zaistniałej
sytuacji i warunków panujących w organizacji). Wśród koncepcji na poziomie
makro uznanie zyskały: podejście systemowe (przywództwo nie ogranicza się
do relacji przełoŜony–podwładny, lecz związane jest z interakcjami podsy-
stemów całej organizacji), samoprzywództwo (przywódca pełni rolę coacha,
wspierającego pracownika zdolnego do samokierowania własną osobą), teoria
organizacji uczącej się (przywódca inicjuje warunki rozwoju organizacji
sprzyjające budowaniu wiedzy i kształtowaniu kariery zawodowej przez pra-
cowników) oraz mentoring (w którym przewodnikiem i opiekunem nie musi
być przywódca, lecz jakikolwiek doświadczony członek organizacji). Na
przełomie lat 80. i 90. XX w. duŜe zainteresowanie wzbudziły, krytykowane
później, teorie przywództwa zasadzające się na emocjonalności ludzi, takie
jak teorie transformacyjne czy charyzmatyczne, podkreślające rolę wizjo-
nerskiego przywódcy, który poprzez wpływ emocjonalny stara się dokonać
transformacji myślenia personelu. Zaczęto równieŜ rozwaŜać wpływ inteli-
gencji emocjonalnej na siłę przywództwa (zagadnienie spopularyzowane
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przez amerykańskiego psychologa Daniela Golemana). Współczesne kon-
cepcje odchodzą od koncentracji na osobie lidera, większą wagę przykładając
do interakcji zachodzących w zespole i sposobów uruchamiania potencjału
kapitału ludzkiego.

Aktualnie podkreśla się, Ŝe w społeczeństwie informacyjnym, charaktery-
zującym się duŜą dynamiką i nieprzewidywalnością, rola przywództwa jest
bardzo istotna. Z drugiej zaś strony moŜna zauwaŜyć tendencje do spłaszcza-
nia struktur organizacyjnych i redukcji personelu kierowniczego. Jego rola
zmienia się pod wpływem humanizacji stosunków międzyludzkich. Ponadto
pracownicy wiedzy zaczynają przejmować na siebie część obowiązków
i odpowiedzialności, do niedawna przypisanych kierownictwu. Są teŜ jednak
bardziej krytyczni względem swoich przełoŜonych, poniewaŜ w większym
stopniu niŜ kiedyś potrafią ocenić ich pracę i kompetencje. Od pracowników
wiedzy coraz częściej „oczekuje się kreatywności, samodzielnego wyzna-
czania i wykonywania zadań, rozwiązywania sytuacji problemowych wyni-
kających z działania w warunkach niepewności, zarządzania swoimi rela-
cjami […]. Codziennością specjalistów staje się samodzielne kierowanie
własną pracą i branie za nią odpowiedzialności” [161, s. 458–459].

Wielu pracowników bibliotek samodzielnie podejmuje róŜnorakie ini-
cjatywy, zabiega o uruchamianie nowych usług i proponuje innowacje. Rów-
nocześnie to od operatywności dyrektora lub kierownika, jego umiejętności
pozyskiwania funduszy i promowania biblioteki, bardzo często zaleŜy przy-
szłość ksiąŜnicy. Współczesny menedŜer biblioteki ma być zatem profesjona-
listą, obdarzonym charyzmą, który potrafi wywierać wpływ na swoje oto-
czenie, zarówno wewnętrzne – a więc pracowników, z którymi bardziej
współpracuje niŜ ich nadzoruje, jak i na otoczenie zewnętrzne – partnerów,
decydentów. Zatem współczesne przywództwo w większym stopniu opiera
się na umiejętności wywierania wpływu i otwartości niŜ na systemie nakazów
i kontroli – charakterystycznym dla społeczeństwa przemysłowego. Z uwagi
na zmienne (i coraz częściej niekorzystne) warunki otoczenia wartość przy-
wództwa w bibliotekach rośnie. O ile jeszcze do lat 80. poprzedniego stulecia
działalność kierownictwa biblioteki ograniczała się do kontynuowania raz
przyjętego modelu funkcjonowania biblioteki, opartego o klasyczne funkcje
zarządcze, i miała harmonijny, stabilny charakter, to współcześnie działal-
ność menedŜerów bibliotek jest znacznie bardziej zróŜnicowana. Przede
wszystkim koncentruje się na walce o uznanie wartości, które do świata kultu-
ry, nauki i biznesu wnosi biblioteka, stworzeniu takiego profilu usług, który
zyskałby uznanie czytelników-klientów, oraz na pozyskiwaniu środków fi-
nansowych, innymi słowy – nadrzędnym celem jest walka o byt i przetrwanie
ksiąŜnic. Stąd teŜ współczesny dyrektor biblioteki powinien posiadać nowe
cechy i kompetencje.

Przywództwo moŜna uznać za rozwinięcie funkcji zarządczej, która w tra-
dycyjnym modelu realizowana jest za pomocą planowania, organizowania,
motywowania i kontroli. W większym stopniu jest ono jednak skoncentrowane
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na czynniku motywacyjnym, silnie współgrając z wizją, misją i strategią bi-
blioteki. Zatem nie kaŜdy przedstawiciel kadry kierowniczej musi posiadać
atrybuty lidera. Jonathan Low i Pam Kalafut wskazują, Ŝe poza tradycyjnymi
zadaniami menedŜer w teorii zasobowej odpowiedzialny jest równieŜ za
zarządzanie waŜnymi wartościami niematerialnymi, takimi jak: kreowanie
wizji, tworzenie zespołu zarządzającego i przyciąganie zdolnego personelu,
budowanie silnej kultury organizacyjnej i planowanie sukcesji [248, s. 68].
Przywództwo obejmuje nieco inny zakres działań niŜ ma to miejsce w przy-
padku zarządzania. Według Neila Thomasa [401, s. 12] koncepcja przywódz-
twa obejmuje pięć elementów, które nie występują w zarządzaniu, a są to:
l wyznaczanie kierunku działania,
l dostarczanie inspiracji,
l budowanie zespołów,
l dawanie przykładu,
l bycie akceptowanym.

Definicja przywództwa nastręcza pewne trudności, poniewaŜ przywódz-
two stanowi pewnego rodzaju wyobraŜenie, które powstaje w umysłach ludz-
kich, zaleŜne od wielu kontekstów (np. społecznych, kulturowych, histo-
rycznych). Dlatego teŜ zagadnienie to analizowane jest w ramach róŜnych
dziedzin, takich jak zarządzanie, nauki polityczne, nauki wojskowe, psycho-
logia, socjologia i coraz częściej bibliotekoznawstwo. Gayle Avery pisze na-
wet, iŜ: „wbrew panującym opiniom przywództwo nie zawiera się w osobie
przywódcy, lecz zostaje nadane jednostce przez tych, którzy postrzegają ją
jako przywódcę. Zgodnie z tym poglądem, przywództwo mieści się w umys-
łach podwładnych przywódcy oraz innych obserwatorów […]. Efektywne
przywództwo jest rezultatem uzgodnienia wyobraŜeń przywódców
i członków ich grupy na temat przywództwa” [22, s. 33–34]. W literaturze pol-
skiej jeszcze w latach 70. XX w. przywództwo utoŜsamiano z formalną władzą
i działaniami kierowniczymi, zamiennie uŜywając terminu k i e r o w n i k ,
p r z y w ó d c a, p r z e ł o Ŝ o n y lub z w i e r z c h n i k. Podobne podejście in-
terpretacyjne występowało w polskim bibliotekoznawstwie, w którym do-
piero w latach 90., na skutek zmian w strukturach organizacyjnych bibliotek,
zaczęły pojawiać się pierwsze prace poświęcone przywódcy – liderowi. W ob-
liczu tak postawionego problemu warto krótko przytoczyć definicje zapro-
ponowane przez róŜnych autorów oraz dokonać rozróŜnienia takich, uŜy-
wanych współcześnie pojęć związanych z przywództwem, jak: menedŜer,
lider i przywództwo.

Według definicji zaproponowanej przez N. Thomasa l i d e r to „osoba
o cechach przywódczych, dysponująca wiedzą i umiejętnościami potrzeb-
nymi do kierowania grupą tak, aby chętnie osiągała ona swoje cele” [401,
s. 14]. Podobną definicję, choć nieco poszerzoną o aspekt interakcji z ze-
społem, przedstawił John Adair, pisząc: „Lider to osoba posiadająca cechy
(osobowość i charakter) oraz fachową wiedzę ze swojej dziedziny, które po-
zwalają jej tak pokierować grupą, aby efektywnie realizowała swoje zadanie,
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stanowiła spójny zespół i zaspokajała indywidualne potrzeby swoich człon-
ków. Lider nie działa w izolacji, lecz dzieli swoje funkcje z zespołem. To
wprawdzie on odpowiada za pracę grupy, ale wszyscy jej członkowie powinni
równieŜ czuć się odpowiedzialni za realizację celów” [2, s. 32]. John Adair róŜ-
nicuje osobę lidera i menedŜera, gdyŜ jego zdaniem „lider osiąga swoją po-
zycję głównie dzięki zdolności wywierania wpływu na innych i odgrywania
roli siły przewodniej […]. To osoba, której inni dobrowolnie się podpo-
rządkowują ze względu na jej zdolność do kierowania ludźmi i sprawowania
nad nimi kontroli lub dlatego, Ŝe grupa wybrała ją na swojego szefa” [2, s. 37].
Kontynuując tę myśl, nie kaŜdy menedŜer lub kierownik posiadający upra-
wnienia decyzyjne moŜe być nazywany liderem. Lidera charakteryzuje bo-
wiem silne zaangaŜowanie, pasja, umiejętności przywódcze i tworzenie wizji,
zaś menedŜera umiejętność wprowadzania ładu, administrowania i harmo-
nijnego kierowania podległym mu obszarom.

W kontekście działalności organizacji non profit coraz częściej uŜywa się
sformułowania m e n e d Ŝ e r o w i e p u b l i c z n i lub m e n e d Ŝ e r o w i e
o r g a n i z a c j i p u b l i c z n y c h, oznaczającego „kierowników róŜnego
szczebla, których podstawowym zadaniem jest skuteczne zarządzanie organi-
zacjami świadczącymi szeroko rozumiane usługi publiczne o wysokiej jako-
ści. MenedŜerowie ci rozwiązują problemy zarządzania zgodnie z kryteriami
racjonalności politycznej, uwzględniając przy tym kryteria ekonomiczne
właściwe logice gry rynkowej” [206, s. 217]. Do grupy menedŜerów publicz-
nych zaliczane jest kierownictwo instytucji publicznych: szkół, zakładów
opieki zdrowotnej, policji, urzędów miast i gmin, straŜy poŜarnej, jak równieŜ
bibliotek. Drugi termin o stosunkowo krótkim rodowodzie to m e n e d Ŝ e -
r o w i e w i e d z y, oznaczający menedŜerów, których rola koncentruje się na
kierowaniu pracownikami wiedzy i procesami związanymi z wiedzą [354,
s. 161], a więc w określonych przypadkach termin ten moŜe być wykorzy-
stywany na określenie kadry kierowniczej bibliotek. Z kolei na temat roli li-
dera w bibliotece pisała m.in. ElŜbieta B. Zybert, twierdząc, Ŝe powinien on:
„stać na czele organizacji, pociągać za sobą innych, ale nie popychać do
działania; musi być przywódcą, a nie dozorcą; winien nakłaniać do realizacji
określonych celów i sprawiać, Ŝe stają się one celem wspólnym” [465, s. 142].

Warto równieŜ zwrócić uwagę na konotacje terminu p r z y w ó d z t w o,
które Ralph Stogdill definiuje jako: „relacje istniejące między osobami w okreś-
lonej sytuacji społecznej, [przy czym] osoby, które są liderami w jednej sytua-
cji, niekoniecznie muszą nimi być w innych” [1, s. 59], co oznacza, Ŝe przy-
wództwo zaleŜne jest m.in. od kontekstu sytuacyjnego, a więc warunków
(sytuacji), w których będzie funkcjonowała biblioteka (zrównowaŜony rozwój
będzie wymagał innego typu przywództwa/przywódcy niŜ agresywna dywer-
syfikacja). W obrazowy sposób róŜnice między przywództwem a kierowaniem
opisuje Leszek Kanarski, pisząc: „kierowanie definiuje się zwykle jako «zrobie-
nie czegoś przez innych», a przywództwo jako «skłonienie innych by chcieli
coś zrobić»” [173, s. 9]. RóŜnice pomiędzy menedŜerami i liderami dostrzega
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równieŜ inny znany badacz przywództwa – Abraham Zaleznik – pisząc: „Me-
nedŜerowie i liderzy to dwie odmienne grupy ludzi. RóŜnią ich motywy postę-
powania, Ŝyciorysy oraz sposób myślenia i działania. MenedŜerowie mają ten-
dencje do bezosobowej postawy wobec celów, podczas gdy stosunek liderów
do celów jest osobisty i aktywny” [452, s. 21]. Niekiedy podkreśla się równieŜ,
Ŝe najwaŜniejszym wkładem lidera jest tworzenie wizji i strategii, podczas gdy
menedŜer ma za zadanie jedynie tę wizję i strategię realizować (o czym będzie
mowa w kolejnym rozdziale). W literaturze pojawia się równieŜ odmienne sta-
nowisko, według którego przewodzenie nie stanowi rozwinięcia kierowania,
lecz jest jedną z jego funkcji, obok planowania, organizowania i kontrolowa-
nia [385, s. 27–28; 452, s. 19].

Przywództwo w powszechnym rozumieniu traktowane jest jako jedna
z form sprawowania władzy. Władza jest jednak częściej odbierana w sposób
pejoratywny, z uwagi na moŜliwość zastosowania przymusu w miejsce mo-
tywacji, którą stosuje lider. Władza daje bowiem moŜność podejmowania de-
cyzji niezaleŜnie od woli ludzi oraz umoŜliwia postawienie własnych celów
lub wartości ponad celami innego człowieka [173, s. 103]. Jak pisał Max We-
ber: „władza to sposób wywierania presji” [452, s. 29], choć dla niektórych
stanowi teŜ synonim prestiŜu.

Wartość przywództwa moŜna rozpatrywać na trzech poziomach: zespo-
łowym, operacyjnym i strategicznym13. Na poziomie zespołowym (najniŜ-
szym) w bibliotekach działają na ogół doraźnie powołane grupy robocze,
liczące od kilku do kilkunastu pracowników, mające na celu realizację kon-
kretnych przedsięwzięć, np. zorganizowanie konferencji, przygotowanie wy-
stawy, opracowanie innowacji. Poziomem operacyjnym zawiadują liderzy/
kierownicy, którym podlegają inne osoby o uprawnieniach decyzyjnych, np.
w większych bibliotekach moŜe to być dyrektor ds. bibliotecznych kierujący
pracą kierowników lub w mniejszych – kierownik kontrolujący pracę ze-
społów. NajwyŜszy poziom – strategiczny – podlega kontroli dyrektora głów-
nego biblioteki (lub kierownika przy nomenklaturze nieuwzględniającej sta-
nowiska dyrektora) i wymaga spojrzenia na bibliotekę z perspektywy
systemowej oraz uwzględnienia kontekstu działalności, jaki tworzy otoczenie
biblioteki.

Inny podział przywództwa związany jest z zakresem działalności i od-
powiedzialności kadry kierowniczej. Z uwagi na te czynniki wyróŜnia się tzw.
kierowników ogólnych, którzy nadzorują całokształt działalności wybranej
agendy (np. kierownik filii bibliotecznej, dyrektor biblioteki), oraz kierowni-
ków funkcjonalnych, odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją wybranej
funkcji (np. kierownik ds. komputeryzacji biblioteki, kierownik ds. dzia-
łalności naukowej i rozwoju).
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Przyjmuje się, Ŝe siła przywódcza, którą dysponuje współczesny mene-
dŜer/lider, ma swoje źródło w czynnikach formalnych (systemowych) i niefor-
malnych (zob. tab. 13). W społeczeństwie informacyjnym za jeden z waŜniej-
szych osobistych atrybutów władzy uznawana jest wiedza i umiejętności.
Terry R. Bacon pisze nawet o „władzy wynikającej z wiedzy” [23, s. 39]. Po-
jęcie to odnosi się według niego nie tylko do samej wiedzy, ale równieŜ do
umiejętności, talentów, zdolności, mądrości, wykształcenia i osiągnięć. Wa-
runkiem posiadania władzy wynikającej z wiedzy jest uznanie i cenienie tej
wiedzy przez otoczenie. Uzyskanie statusu osoby posiadającej ponadprzecięt-
ną wiedzę lub umiejętności ułatwiają tzw. symbole władzy, do których w bi-
bliotekach moŜna zaliczyć: tytuły i stopnie naukowe, członkostwo w orga-
nizacjach naukowych i zawodowych (np. IFLA, ISKO, PTB itp.), honorowe
odznaczenia i nagrody (np. medal „W dowód uznania” lub „Honorowa Odzna-
ka SBP”).

Innym atrybutem przywództwa jest ekspresyjność, rozumiana jako umie-
jętność „przekonującego i skutecznego komunikowania się pisemnie i ustnie”
[23, s. 65], szczególnie ceniona w instytucjach zajmujących się popularyzo-
waniem kultury i nauki, co czynią biblioteki. Ekspresyjność związana jest czę-
sto z predyspozycjami do wywierania wpływu. Przyjmuje się, Ŝe osoby
posiadające tę cechę:
l komunikują się częściej – są zatem bardziej widoczne w grupach w po-

równaniu do ludzi o mniejszej ekspresyjności;
l uświadamiają innym idee, uczucia, reakcje i propozycje, a więc w więk-

szym stopniu dzielą się sobą z innymi niŜ osoby mniej ekspresyjne;
l często potrafią bardziej umiejętnie wyraŜać swoje myśli, uczucia i przeko-

nania; swoje przemówienia nasycając metaforami – czyniąc je w ten spo-
sób bardziej obrazowymi;

l z reguły są bardziej asertywne i pewne siebie, zatem dominują w grupie;
l są postrzegane jako bardziej kompetentne i wpływowe niŜ inni ludzie;
l dla wielu osób są bardziej inspirujące i poruszają je emocjonalnie lub in-

telektualnie [23, s. 66, 74, 86].
Do pozostałych nieformalnych, osobistych źródeł władzy T. R. Bacon zali-

czył: relacje interpersonalne, w tym wspólne doświadczenia wpływające na
tworzenie się szacunku i przywiązania; umiejętność wzbudzania sympatii
oraz wysoką moralność zwiększającą poziom zaufania. Wśród systemowych
źródeł władzy wymienił zaś: zajmowaną pozycję; zasoby, którymi dysponuje
lider, i informacje, do których posiada dostęp; sieć kontaktów (opartą o kapitał
społeczny) oraz reputację rozumianą jako ocena ogólnej wartości człowieka
dokonywana przez społeczność, do której naleŜy [23, s. 254].
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Przywództwo moŜna rozpatrywać w kontekście cech oraz funkcji, które
powinien posiadać i pełnić lider. Funkcje (tzw. funkcjonalna koncepcja przy-
wództwa) związane są z działaniem i wskazują, co powinien robić lider, na-
tomiast cechy określają, jaki powinien być. Tak rozumiane przywództwo jest
zarówno procesem, jak i właściwością. Atrybutowy charakter przywództwa
związany jest zatem z kompetencjami, umiejętnościami i cechami lidera, na-
tomiast charakter procesowy objawia się poprzez wpływ, jaki wywiera on na
swoje otoczenie i podwładnych. Badania przeprowadzone przez Stefana Kubo-
wa wśród studentów kierunków bibliotekoznawczych i bibliotekarzy wyka-
zały, Ŝe ankietowani róŜnicują kompetencje, które powinna posiadać kadra me-
nedŜerska, w zaleŜności od szczebla zarządzania, na którym działa. W przy-
padku kierownictwa wyŜszego szczebla za kluczowe uznano kompetencje
menedŜerskie, zaś dla skuteczności kierownictwa średniego szczebla – przede
wszystkim kompetencje bibliotekarskie [215]. Z kolei ElŜbieta Ostrowska,
pisząc o roli menedŜera w bibliotece, za najwaŜniejsze jego funkcje uznała:
l kierowanie własnym rozwojem i działaniami, zdobywanie nowych umie-

jętności i doskonalenie cech osobistych;
l kierowanie ludźmi poprzez zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań oraz

właściwe wykorzystanie ich umiejętności i uzdolnień dla dobra biblioteki;
l kierowanie rozwojem biblioteki poprzez dobrą znajomość jej celów i misji,

jej słabych i mocnych stron oraz zagroŜeń i szans, jakie stwarza otoczenie,
rozwiązywanie i podejmowanie problemów, podejmowanie decyzji oraz
wprowadzanie ich w Ŝycie [298].
Zestaw poŜądanych cech kierownika biblioteki stworzył równieŜ Jacek

Wojciechowski, wymieniając: charyzmę, energiczność, wewnętrzny porządek,
sumienność, ekstrawertyzm, otwartość, inteligencję, temperament, obiekty-
wizm, kreatywność, wiedzę i umiejętności [442]. Cechy i funkcje najczęściej
wskazywane w ogólnych badaniach nad przywództwem14 jako waŜne lub bar-
dzo waŜne przedstawiono w tab. 14.

Wiele badań poświęconych przywództwu związanych jest z analizą funk-
cji, które pełnią menedŜerowie. Najogólniej funkcje te moŜna podzielić na or-
ganiczne i nieorganiczne. Funkcje organiczne związane są z zadaniami przy-
pisanymi do danego stanowiska kierowniczego, zaś funkcje nieorganiczne
realizowane są wówczas, gdy dyrektor/kierownik realizuje zadania pracow-
nika wykonawczego, np. dyrektor biblioteki rekrutowany z jednego z działów
merytorycznych nadal świadczy pracę na rzecz tego działu. Analizując struk-
tury organizacyjne bibliotek, stosunkowo często moŜna zaobserwować sy-
tuację, w której dyrektorzy równolegle pełnią funkcje kierownicze oraz reali-
zują zadania w ramach swojej specjalizacji bibliotekarskiej. Bywają więc
dyrektorzy będący zarazem bibliotekarzami systemowymi, specjalistami ds.
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14 Lista funkcji oraz cech została sporządzona na podstawie wyników badań róŜnych auto-
rów dotyczących wymiarów przywództwa we współczesnych organizacjach [zob. m.in. 22;
25, s. 260; 173, s. 92–95; 296; 354; 401; 452].



katalogowania, konserwatorami starych druków lub specjalistami ds. marke-
tingu i promocji biblioteki. To tylko niektóre przykłady występujące w prak-
tyce zarządczej polskich bibliotek. W ramach funkcji organicznej moŜna do-
konać podziału na funkcję merytoryczną, administracyjną i socjalną. Funkcja
merytoryczna związana jest z realizacją celów i zadań w ramach działalności
podstawowej biblioteki. Funkcja administracyjna polega na kształtowaniu
procesów pracy i struktur organizacyjnych, zaś funkcja socjalna ma charakter
opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny, a polega na realizowaniu społecz-
nych celów biblioteki, w stosunku do zatrudnionych w niej pracowników. Wi-
told KieŜun zaleca, aby czas poświęcony na realizację tych trzech funkcji
kształtował się według następującego stosunku: 5:3:2, tj. 50% czasu menedŜer
ma poświęcać zadaniom w ramach funkcji merytorycznej, 30% czasu – w ra-
mach funkcji administracyjnej, zaś 20% czasu – w ramach funkcji socjalnej
[354, s. 221].

Tab. 14. Cechy i funkcje lidera

Cechy poŜądane u lidera Funkcje, które powinien realizować lider

• zdolność do podejmowania decyzji,
• umiejętności przewodzenia,
• uczciwość,
• entuzjazm,
• energia i witalność,
• wyobraźnia,
• zdolność do cięŜkiej pracy,
• zdolności analityczne,
• rozumienie innych,
• umiejętność odnajdywania nowych

rozwiązań i okazji,
• umiejętność postępowania w trudnych

sytuacjach,
• umiejętność oddziaływania na emocje,
• umiejętność szybkiego przystosowywania

się do zmian,
• chęć podejmowania ryzyka,
• przedsiębiorczość,
• umiejętność sprawnego komunikowania

się w mowie i piśmie,
• spryt,
• umiejętność efektywnego

administrowania,
• otwartość umysłu,
• konsekwencja,
• gotowość do wytęŜonej pracy,
• ambicja,
• determinacja,
• pewność siebie,
• ciekawość,
• biegłość dokonywania obliczeń

matematycznych,
• umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
• znajomość branŜy,
• pragnienie bycia przywódcą.

• definiowanie zadań,
• planowanie,
• instruowanie zespołów,
• sprawowanie kontroli,
• ocenianie,
• motywowanie i pobudzanie,
• organizowanie,
• dawanie przykładu,
• budowanie relacji,
• wprowadzanie zmian strukturalnych,
• kształtowanie wizji,
• zapewnianie zasobów,
• budowanie systemu wartości.

Źródło: opracowanie własne.
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Kolejny nurt badań w ramach teorii przywództwa podejmuje kwestię
źródła autorytetu przywódcy. Przyjmuje się, Ŝe autorytet przywódcy wynika
z trzech podstawowych czynników15, takich jak:
l pozycja (np. stanowisko słuŜbowe zajmowane w bibliotece, tytuł zawo-

dowy lub naukowy);
l osobowość (np. umiejętności interpersonalne, w tym szczególnie umie-

jętność przewodzenia w grupie i wywierania wpływu na innych);
l wiedza (wiedza ogólna, wiedza ogólnozawodowa, wiedza specjalistyczna

– szczególnie cenna w duŜych bibliotekach naukowych).
Im więcej atrybutów (tzw. źródeł władzy) przypisanych tym czynnikom

posiada dyrektor biblioteki, tym większy wpływ moŜe wywierać na grupę.
W badaniach nad teorią przywództwa podkreśla się istnienie róŜnych

form wpływu na podwładnych [22, s. 32]. Dyrektor i kadra kierownicza bi-
blioteki mogą zatem stosować oddziaływanie bezpośrednie, przyjmujące for-
mę poleceń, zaleceń lub nakazów, które w załoŜeniu ma w skuteczny i szybki
sposób prowadzić do zmiany postępowania pracowników, lub oddziaływanie
pośrednie. Działania pośrednie bardzo często polegają na umiejętnym zarzą-
dzaniu pozostałymi zasobami niematerialnymi biblioteki w celu stworzenia
korzystnego otoczenia pracy i w konsekwencji uzyskania zwiększonej efek-
tywności pracowników. Działania te opierają się m.in. na kształtowaniu
poŜądanej kultury organizacyjnej biblioteki, budowaniu reputacji i stymu-
lowaniu innowacyjności. Są z reguły trudne do zidentyfikowania i rozproszo-
ne, a z uwagi na długi czas ich trwania nie zawsze postrzegane są jako wynik
działalności kadry kierowniczej.

Praktyki przywódcze próbuje się równieŜ zróŜnicować z uwagi na natę-
Ŝenie niektórych cech. Jedną z częściej analizowanych jest autokratyczność.
I tak Bernard M. Bass na dwóch krańcach osi umieścił autokratyczne i demo-
kratyczne zachowania przywódców [31, s. 124–140], którzy w zaleŜności od
indywidualnych cech i warunków sytuacyjnych obierają pewien styl kierowa-
nia, nazywany niekiedy stylem przewodzenia16. Praktyki demokratyczne, ta-
kie jak ukierunkowanie na zespół, współpraca, a nie dominacja, wspólne
podejmowanie decyzji, dbałość o relacje i opinie innych, zgodne są ze współ-
cześnie promowanym paradygmatem przywództwa, w przeciwieństwie do
praktyk autokratycznych preferowanych na wcześniejszych etapach rozwoju
przywództwa. Do praktyk autokratycznych zalicza się nakazowy system za-
rządzania, samodzielne jednoosobowe podejmowanie decyzji przez przeło-
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15 John Adair proponuje, by do tego wykazu dodać jeszcze autorytet moralny; Michael Wil-
liams wymienia dodatkowo: zaangaŜowanie, prawość charakteru, stosunki i informację; zaś
Jan Zieleniewski źródła autorytetu upatruje w autorytecie zewnętrznym/formalnym lub au-
torytecie rzeczywistym/nieformalnym [por. 452, s. 33–36; 421, s. 28–29].
16 Literatura zamieszcza liczne klasyfikacje stylów kierowania, m.in. Rensisa Likerta i Ro-
berta F. Balesa, Paula Hersey’a i Kena Blancharda, Roberta Blake’a i Jane Mouton, Kurta Le-
wina czy Jana Zieleniewskiego, dlatego teŜ tematyka ta nie będzie szerzej rozwijana w ni-
niejszym rozdziale.



Ŝonego, kierowanie poprzez wywieranie wpływu i naciski oraz skoncen-
trowanie na wynikach a nie na zespole. W bibliotekach spotykane są obie
praktyki przywódcze, przy czym moŜna zaobserwować, Ŝe w instytucjach
młodych, nowo powstających, częściej dominują cechy demokratyczne.

Badania przeprowadzone przez autorkę w 2014 r. wśród kadry kierow-
niczej średniego szczebla polskich bibliotek wykazały, iŜ w skali zapropono-
wanej w 1964 r. przez Roberta Blake’a i Jane Mouton (w której w zapisie licz-
bowym stylu kierowniczego pierwszy wskaźnik określa stosunek do zadań
a drugi stosunek do pracownika, zaś 1 oznacza minimalne, a 9 maksymalne
natęŜenie wskaźnika) grupa ta odpowiada wartościom 8,5/7,5, co oznacza
zbliŜenie się do stylu przywódczego, w którym w duŜym stopniu nacisk
kładziony jest na realizację zadań, przy równoczesnej dbałości o pracowni-
ków. Podejście to odpowiada teorii Y Douglasa McGregora i wydaje się
szczególnie korzystne dla bibliotek. Na rys. 24 przedstawiono wyniki badania.

Rys. 24. Styl kierowania kadry kierowniczej średniego szczebla polskich bibliotek
w oparciu o siatkę R. Blake’a i J. Mouton

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji siatki kierowniczej R. Blake’a i J. Mouton.

Na marginesie niniejszych rozwaŜań warto równieŜ wspomnieć o modelu
przywództwa Johna Adaira, znanego badacza kultury przywództwa, który wy-
róŜnił dwa sposoby postrzegania osoby lidera: podejście osobowościowe i po-
dejście grupowe (funkcjonalne) [1]. Podejście osobowościowe mówi, Ŝe
człowiek nie moŜe nauczyć się bycia liderem, poniewaŜ liderem się rodzi, stąd
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lider posiada pewne wrodzone przymioty, które ułatwiają mu pełnienie funk-
cji przywódczych. Podejście grupowe (funkcjonalne) bazuje na załoŜeniu, Ŝe
grupa tworzy tzw. osobowość grupową i posiada pewne potrzeby grupowe.
Aby zrealizować te potrzeby i skutecznie zarządzać zespołem, lider musi na-
brać kompetencji w zakresie realizowania pewnych funkcji, jak np. plano-
wanie. Przywództwo traktowane jest zatem jako umiejętność, którą do pew-
nego stopnia moŜna wyćwiczyć. Model przywództwa J. Adaira oparty na
trzech okręgach uwzględniających zadania, zespół i jednostkę przedstawiono
na rys. 25.

Rys. 25. Model przywództwa J. Adaira

Źródło: M. WILLIAMS. Przywództwo w świecie biznesu. Kraków, 2009, s. 51.

Liczne badania nad rolą przywództwa w organizacjach doprowadziły do
stworzenia wielu podziałów i klasyfikacji. Nie jest zadaniem niniejszej ksiąŜki
szczegółowe prezentowanie tych zagadnień, jednak w celu uporządkowania
kwestii związanych z rozwojem przywództwa i jego ewolucją w czasie za-
sadne wydaje się przedstawienie podstawowych etapów jego rozwoju.
W tab. 15 przedstawiono cztery podstawowe paradygmaty przywództwa, ok-
reślone jako przywództwo klasyczne, transakcyjne, wizjonerskie i organiczne.

Jak wynika z tabeli, funkcja przywództwa ewoluowała. Pojawiający się
jako pierwszy paradygmat klasyczny charakterystyczny był aŜ do schyłku
społeczeństwa przemysłowego, z kolei paradygmat organiczny zgodny jest
z priorytetami zachowań organizacyjnych właściwych dla społeczeństwa wie-
dzy, choć wydaje się, Ŝe w bibliotekach ciągle dominują jeszcze modele trans-
akcyjny i wizjonerski.
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Tab. 15. Paradygmaty przywództwa

Paradygmaty
przywództwa Klasyczny Transakcyjny Wizjonerski Organiczny

NajwaŜniejszy
okres

od staroŜytności
do lat 70. XX w.

od lat 70. do
połowy lat 80.
XX w.

od połowy lat
80. XX w. do
2000 r.

po 2000 r.

Podstawa
przywództwa

dominacja
przywódcy
przez szacunek
i/lub władzę,
słuŜąca
wydawaniu
poleceń
i kontrolowaniu

wpływ
wywierany na
członków grupy
w kontaktach
osobistych oraz
uwzględnianie
ich opinii
i odczuć;
tworzenie
odpowiedniego
środowiska dla
zarządzania

emocje –
przywódca
inspiruje
członków grupy

wspólne
interpretowanie
otoczenia
w grupie;
przywódcy
mogą się
wyłaniać
spośród grupy
zamiast być
formalnie
wyznaczani

Źródło
zaangaŜowania
członków grupy

strach przed
przywódcą lub
szacunek dla
niego; dąŜenie
do zdobycia
nagrody lub
uniknięcia kary

wynegocjowane
nagrody,
umowy
i oczekiwania

wspólna wizja;
charyzma
przywódcy;
zindywiduali-
zowane
podejście do
członków grupy

popieranie
wartości
i procesów
wspólnych dla
danej grupy;
chęć
samookreślenia
się

Wizja wizja
przywódcy nie
jest konieczna,
aby zapewnić
sobie
posłuszeństwo
członków grupy

wizja nie jest
konieczna
i moŜe nie być
nigdy
wyartykułowana

wizja jest
najwaŜniejsza,
członkowie
grupy mogą
wnosić własny
wkład w wizję
przywódcy

wizja wyłania
się w grupie;
wizja jest
waŜnym
elementem
kultury
organizacji

NajwaŜniejsi
gracze

przywódca przywódca;
niewielka rola
indywidualnych
pracowników

przywódca;
duŜa rola
pracowników

cała grupa;
przywódców
moŜe być wielu
lub moŜe ich
nie być wcale

Zasób wiedzy
pracowników

niski od niskiego do
wysokiego

od średniego do
wysokiego

wysoki

Źródła władzy
przywódcy

stanowisko,
nagrody,
przymus,
pozycja
eksperta,
podziw
i szacunek,
własność

stanowisko,
nagrody,
przymus,
umiejętność
postępowania
z ludźmi,
wynegocjowane
umowy

stanowisko,
podziw
i szacunek,
pozycja
eksperta,
emocje
pracowników,
charyzma

władza grupy,
kompetencje,
współpraca,
dzielenie się
wiedzą, władza
nadana przez
członków

Władza
pracowników

prawie Ŝadna mała średnia duŜa
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Paradygmaty
przywództwa Klasyczny Transakcyjny Wizjonerski Organiczny

Podejmowanie
decyzji

przywódca
decyduje
samodzielnie

przywódca
podejmuje
decyzję po
konsultacjach
z pracownikami

przywódca
współpracuje
z grupą

decyzje
podejmowane
są wspólnie

Zarządzanie
i przywództwo

zarządzanie zarządzanie przywództwo przywództwo
rozproszone

Odpowiednia
struktura

liniowa,
biurokracja

liniowa,
biurokracja,
dywizjonalna

adhokracja,
dywizjonalna

adhokracja,
dywizjonalna

Odpowiednie
otoczenie

proste, stabilne proste, stabilne proste, złoŜone,
stabilne i/lub
dynamiczne

złoŜone,
dynamiczne

Źródło: G. C. AVERY. Przywództwo w organizacji. Warszawa, 2009, s. 38, 61, 62.

W modelu transakcyjnym dyrektor biblioteki stara się wpływać na swoich
podwładnych w celu realizowania zadań stojących przed biblioteką. Czyni to
poprzez motywowanie, kierunkowanie, ale równieŜ poprzez kontrolowanie.
Posiada zestaw kompetencji i wiedzy fachowej, uwaŜanych przez środowisko
za niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej. Przywództwo transakcyjne
charakterystyczne jest dla bibliotek posiadających cechy organizacji zbiuro-
kratyzowanych, w małym stopniu nastawionych na działania strategiczne
i innowacje.

Przywództwo wizjonerskie opiera się na silnej, charyzmatycznej osobo-
wości lidera, który posiada własną wizję rozwoju biblioteki, sprecyzowane
plany i dąŜy do przekonania pracowników, by plany te realizować w ramach
wspólnego wysiłku. Ogromną rolę w tego typu przywództwie odgrywa jego
umiejętność emocjonalnego angaŜowania bibliotekarzy we wspólne przedsię-
wzięcia. Pod wpływem osoby dyrektora pracownicy, motywowani i zachęcani
do aktywności, angaŜują się, aktywizując własną innowacyjność. Przywódca
wizjonerski w większym stopniu niŜ transakcyjny wyczulony jest na opinie
i pomysły innych, choć ciągle jednak to od niego wypływa podstawowa wizja
funkcjonowania biblioteki. Osoby, które jej nie akceptują lub nie przystają do
preferowanego zbioru wartości i zachowań, zwykle muszą odejść.

Paradygmat organiczny wyklucza istnienie formalnej struktury przywód-
czej i pojawia się zwykle w organizacjach o strukturze sieciowej. Oparty jest
na silnej integracji grupy, sprawnej komunikacji i wspólnej wizji. Z uwagi na
wyeliminowanie tradycyjnej struktury organizacyjnej i osoby przywódcy –
zastąpionej przez tzw. „integratora” – zwykle nie występuje w bibliotekach.
Być moŜe w przyszłości, w konsekwencji ograniczania tradycyjnych usług na
rzecz usług elektronicznych, biblioteki podejmą próby przyjęcia paradygmatu
organicznego, choć wydaje się, Ŝe nie będzie on występował w klasycznym
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kształcie i przyjmie postać hybrydową. Rzadko bowiem paradygmaty przy-
wództwa występują w „czystej” formie, a ich dobór zaleŜny jest zarówno od
preferencji i cech przywódcy, jak i warunków, w których ma on funkcjono-
wać. W przypadku bibliotek o bardzo rozbudowanej strukturze organizacyjnej
na róŜnych szczeblach kierowania lub w róŜnych pionach mogą występować
lub być preferowane róŜne formy przywództwa. Model organiczny poŜądany
jest w działach wymagających od kierownictwa i pracowników duŜej innowa-
cyjności, do których moŜna zaliczyć np. dział promocji. Z kolei komórki wy-
magające zrutynizowanych działań, opierające się na normach i ścisłym re-
alizowaniu wytycznych, jak choćby większość działów opracowania, częściej
funkcjonują w ujęciu klasycznym. Zmiana obowiązującego paradygmatu jest
niezwykle trudna, nie tylko z uwagi na konieczność dostosowania struktury
biblioteki, ale przede wszystkim kultury organizacyjnej. Opór moŜe pojawić
się nie tylko przy próbie zmiany na niŜszy poziom rozwoju przywództwa
(ograniczenie decyzyjności pracowników), ale równieŜ w sytuacji odwrotnej,
kiedy pracownicy mają uzyskać większą autonomię i decyzyjność, a nie są do
tego przygotowani i preferują ustabilizowane jasne reguły przywództwa
klasycznego lub transakcyjnego.

Osoby nieakceptujące obowiązującego paradygmatu przywództwa uzna-
wane są za nieprzystające do obowiązującej w bibliotece kultury organizacyj-
nej – mają trudności z zaadaptowaniem się do ustanowionych reguł i zasad, co
moŜe mieć konsekwencje w kontynuowaniu ich zatrudnienia.

Liczne badania wykazują, Ŝe pozytywna atmosfera w miejscu pracy
wpływa na poziom zaangaŜowania pracowników i ich skuteczność zawo-
dową. Z kolei niebagatelne znaczenie dla klimatu organizacyjnego i odczu-
wania przez podwładnych emocji ma postawa ich przełoŜonego. Ocena relacji
zachodzących w miejscu pracy w większym stopniu dokonywana jest przez
pryzmat stosunków z przełoŜonym niŜ kontaktów z osobami na równo-
rzędnych stanowiskach pracy. Tak więc przywództwo, poza wytyczaniem ce-
lów działań, polega na kształtowaniu tzw. czynników miękkich [405]. Na ok-
reślenie budowania wizerunku pracodawcy powstał nawet termin – employer
branding, który oznacza „wszystkie działania, jakie podejmuje organizacja,
skierowane do obecnych oraz potencjalnych pracowników, mające na celu
budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, a takŜe wspierające
jej strategiczne cele” [203, s. 13], o czym zaczyna się juŜ wspominać w kontek-
ście bibliotek [48]. Kreowanie korzystnego wizerunku biblioteki jako miejsca
pracy sprzyja pozyskiwaniu wartościowych kandydatów do zawodu, rekru-
tujących się nie tylko spośród absolwentów studiów bibliotekoznawczych, ale
równieŜ z innych dyscyplin. Charyzmatyczny lider kierujący placówką
biblioteczną jest w stanie „przyciągnąć” zaangaŜowanych i ambitnych pra-
cowników. Z rozmów prowadzonych z kandydatami na stanowiska biblio-
tekarskie oraz studentami IBIN wynika, Ŝe wielu z nich pragnęłoby współpra-
cować z konkretnymi dyrektorami, których uwaŜają za atrakcyjnych
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pracodawców, przy czym kwestie wysokości wynagrodzenia niekoniecznie
mają znaczenie priorytetowe17.

W wielu społeczeństwach do dnia dzisiejszego władza uznawana jest za
atrybut męski. Niektórzy badacze przychylają się do stanowiska Georgii
Duerst-Lahti oraz Rity Kelly, Ŝe „koncepcje przywództwa są nacechowane
płciowo, tzn. osadzone w załoŜeniach, praktykach, standardach i systemach
przekonań, w których za wyznacznik normy uznaje się męŜczyzn” [96, s. 19].
Silnie sfeminizowane biblioteki współcześnie nie wpisują się w te trendy.
Z przeprowadzonej przez autorkę analizy wynika, Ŝe większość kadry kie-
rowniczej bibliotek stanowią kobiety (80%), choć moŜna równocześnie zaob-
serwować, iŜ w niektórych typach bibliotek, np. duŜych bibliotekach nauko-
wych, stanowisko dyrektora zdecydowanie częściej piastują męŜczyźni
(szczegółowy rozkład analizowanej cechy przedstawiono w tab. 16). Jedno-
cześnie, analizując wyniki wcześniejszych badań obrazujących wpływ płci na
strukturę kierowniczą bibliotek, moŜna zaobserwować, iŜ jeszcze do lat
70–80. XX w. wśród dyrektorów i kierowników bibliotek zdecydowanie
dominowali męŜczyźni [por. 258].

Tab. 16. Płeć a pełnienie funkcji kierowniczych w polskich bibliotekach w 2014 r.*

Stanowisko Liczba męŜczyzn Liczba kobiet

biblioteki publiczne

dyrektor główny/kierownik główny 12 6

zastępca dyrektora/kierownika głównego 8 14

kierownik działu/filii 63 304

biblioteki pedagogiczne

dyrektor główny/kierownik główny 1 17

zastępca dyrektora/kierownika głównego 3 4

kierownik działu/filii 11 111

biblioteki uczelni akademickich

dyrektor główny/kierownik główny 15 41

zastępca dyrektora/kierownika głównego 12 46

kierownik działu/filii 55 268

biblioteki uczelni zawodowych

dyrektor główny/kierownik główny 15 90

zastępca dyrektora/kierownika głównego – 3

kierownik działu/filii – –

inne biblioteki naukowe

dyrektor główny/kierownik główny 15 12
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Stanowisko Liczba męŜczyzn Liczba kobiet

zastępca dyrektora/kierownika głównego 9 20

kierownik działu/filii 42 93

ogółem

dyrektor główny/kierownik główny 58 166 (74%)

zastępca dyrektora/kierownika głównego 32 87 (73%)

kierownik działu/filii 171 776 (82%)

stanowiska kierownicze ogółem
(bez wyszczególnienia)

261 1029 (80%)

* Zestawienie bibliotek w wyborze na podstawie dostępnych danych; uwzględniano biblioteki
najwyŜszego szczebla w danej kategorii, np. wojewódzkie biblioteki pedagogiczne i ich od-
działy dla bibliotek pedagogicznych itd.

Źródło: opracowanie własne.

Problemem przywództwa współczesnych bibliotek jest niedobór kadry
menedŜerskiej posiadającej zarówno kompetencje fachowe, jak i przywódcze.
Stanowiska kierownicze zbyt często obejmują osoby, które nie posiadają wie-
dzy menedŜerskiej i nie zostały odpowiednio przeszkolone w tym kierunku
lub teŜ mają powaŜne braki w zakresie wiedzy bibliotekarskiej. Jak trafnie ujął
to Jacek Wojciechowski: „brakuje potencjalnych liderów, spontanicznych
przywódców zawodowej świadomości” [445, s. 2]. Ponadto, co jest bolączką
niemal wszystkich organizacji, „liderzy są często awansowani do poziomu ich
niekompetencji” [2, s. 77], co oznacza, Ŝe skuteczność na aktualnie zajmowa-
nym stanowisku daje bodziec do awansu, który nieraz moŜe przekraczać moŜ-
liwości (wiedzę, doświadczenie, kompetencje, umiejętności) kandydata.

Z badań przeprowadzonych przez autorkę wynika, Ŝe zaledwie w 15%
bibliotek osoby otrzymujące nominację na stanowisko kierownicze przecho-
dzą szkolenia w zakresie umiejętności menedŜerskich, zaś tylko w 25% insty-
tucji od osób kandydujących na stanowiska kierownicze wymaga się posia-
dania takich kompetencji, poświadczonych dyplomem ukończenia studiów,
kursów lub szkoleń. Znacznie częściej w bibliotekach funkcjonują systemy
sprawowania opieki nad nowo zatrudnionymi pracownikami polegające na
przypisaniu im osoby mentora/opiekuna. Posiadanie takiego systemu dekla-
ruje 58% dyrektorów. Systemy polegające na delegowaniu pracowników na
róŜne stanowiska pracy celem zdobycia doświadczenia zawodowego funkcjo-
nują z kolei w 36% bibliotek. Przygotowanie menedŜerskie dyrektorów polskich
bibliotek wydaje się niewystarczające, bowiem zaledwie 28% osób legitymuje
się jakimkolwiek wykształceniem z zakresu zarządzania, zaś doświadczenie
w zakresie kierowania zespołami przed objęciem stanowiska dyrektora posia-
dało 33% ankietowanych. Średni (dotychczasowy) staŜ pracy na stanowisku
dyrektora wynosi 5 lat, przy czym zauwaŜyć naleŜy, iŜ wiele jest osób z dłu-
gim staŜem – powyŜej 10 lat (40%). Wśród najwaŜniejszych cech i umiejętno-
ści, które powinien posiadać dyrektor biblioteki, osoby sprawujące tę funkcję
wymieniają:
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l umiejętność pracy w zespole,
l umiejętność kierowania ludźmi,
l umiejętności komunikowania się i prowadzenia negocjacji,
l fachową wiedzę,
l otwartość na nowe rozwiązania organizacyjne i techniczne, innowacyj-

ność, kreatywność,
l umiejętność budowania strategii biblioteki,
l pracowitość,
l zdolność podejmowania szybkich decyzji i pracy pod presją czasu,
l odwagę,
l energię,
l zdolność do podejmowania ryzyka,
l empatię i Ŝyczliwość,
l asertywność i odporność na stres,
l umiejętności organizacyjne, skuteczność działań,
l zdolność do egzekwowania pracy na wysokim poziomie,
l stanowczość,
l umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym zdolność do

pozyskiwania środków finansowych,
l sprawiedliwość,
l cierpliwość,
l inteligencję,
l systematyczność i skrupulatność,
l posiadanie autorytetu,
l poczucie humoru,
l kulturę osobistą.

Więcej trudności dyrektorom bibliotek sprawia wskazanie cech, których
brakuje im jako osobom kierującymi pracą zespołów. AŜ 21% badanych uwa-
Ŝa, Ŝe posiada wszystkie cechy, którymi powinien charakteryzować się dobry
dyrektor biblioteki. Pozostali ankietowani najczęściej wskazywali na brak:
asertywności, przebojowości i stanowczości, brak wykształcenia menedŜer-
skiego oraz atrybutów kojarzonych z wizjonerskim przywódcą, liderem, ta-
kich jak: przebojowość, autorytet i umiejętność wpływania na swoich pracow-
ników oraz środowisko zewnętrzne. Na koniec warto zauwaŜyć, iŜ dla wielu
osób (26%) sprawujących obecnie najwyŜsze stanowiska w bibliotekach,
w okresie poszukiwania przez nie pracy istotne było, kto pełni funkcję dyrek-
tora biblioteki i jaką kulturę organizacyjną promuje. Pozwala to na sformu-
łowanie przypuszczenia, iŜ adepci zawodu bibliotekarza poszukują liderów,
którzy zapewniliby im moŜliwości rozwoju, poznawanie tajników zawodu
oraz stanowili swego rodzaju autorytet.

Na koniec rozwaŜań dotyczących zagadnienia przywództwa warto wspo-
mnieć o kilku terminach, które coraz częściej pojawiają się w kontekście roz-
woju usług bibliotecznych. Pierwszy z nich to tzw. lider opinii, który „ze
względu na swoją wiedzę, doświadczenia, a takŜe zajmowane stanowisko
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i prestiŜ jest dla innych wzorem do naśladowania, i z którego opiniami i za-
strzeŜeniami liczą się sami bibliotekarze i otoczenie zewnętrzne” [198, s. 193].
Drugim terminem jest lider (menedŜer) kultury, który oznacza osobę zajmu-
jącą się animacją kulturalną, przygotowującą projekty „społeczno-kulturalne”
w bibliotekach lub innych instytucjach18. O trzecim „typie” lidera – liderze
INIB – pisała Maria Kocójowa, która podnosi, Ŝe wśród specjalistów informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa powinni znajdować się liderzy wyróŜniający
się najwyŜszymi kompetencjami zawodowymi, dogłębnym wykształceniem
oraz innymi właściwościami, które usytuują ich w „elicie zawodu bibliotekar-
skiego” [182]. Katarzyna Materska uŜywa z kolei nieco szerszego określenia –
menedŜerowie informacji i wiedzy [261].

Podsumowując zagadnienia przedstawione w niniejszym podrozdziale,
naleŜy podkreślić, iŜ przywództwo, jako zasób niematerialny biblioteki i swo-
isty atrybut kapitału ludzkiego, moŜe być realizowane na wiele sposobów
i przy uŜyciu róŜnorodnych narzędzi. WaŜne jest, aby było silne, jasno okreś-
lone i nastawione twórczo, przyczyniając się do budowania jasnej strategii,
transparentnej kultury organizacyjnej i rozwoju innych wartości niemate-
rialnych. Siła przywództwa w duŜym stopniu determinuje bowiem sposób
działania biblioteki, a więc i jakość jej usług, która jest warunkiem satysfakcji
uŜytkowników.

2.3. Strategia

Umiejętność budowania i zdolność do realizowania korzystnych strategii staje
się cenioną wartością nie tylko wśród instytucji komercyjnych, ale coraz czę-
ściej wśród bibliotek. Ostatnie lata obfitują w działania zmierzające do do-
skonalenia umiejętności strategicznych bibliotek, które to zdolności w obliczu
niesprzyjających zmian w zewnętrznym otoczeniu tych instytucji postrze-
gane są jako konieczne. Wraz z realizowaniem przez biblioteki coraz bardziej
róŜnorodnych modeli działalności znaczenie strategii rośnie. Tendencje do
wprowadzania innowacji technicznych i organizacyjnych powodują, Ŝe in-
stytucje te zaczynają funkcjonować w odmienny sposób, zaś podstawowy cel
ich działań – świadczenie usług informacyjnych – realizowany jest przy po-
mocy niekiedy mocno zróŜnicowanych strategii. Coraz większy wpływ na
moŜliwość realizacji strategii osiągają zasoby i wartości niematerialne, jak np.
motywująca kultura organizacyjna, wizjonerski przywódca czy pozytywna re-
putacja i zaufanie czytelników do działań podejmowanych przez bibliotekę.
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Strategia pełni istotną rolę w rozwoju biblioteki, równieŜ i w tym znacze-
niu, Ŝe spaja działania związane z zarządzaniem materialnymi i niematerial-
nymi zasobami. W tym kontekście bywa definiowana jako „sztuka budowania
zasobów niematerialnych i ich efektywnej synergii z zasobami rzeczowymi
w celu osiągnięcia oczekiwanych [korzyści]” [280, s. 100].

Termin s t r a t e g i a pochodzi z języka greckiego, w którym stosowany
był na określenie strategii wojskowej. Innymi słowy, oznaczał „sztukę pro-
wadzenia wojny”, a więc kampanii wojskowych, bitew, potyczek z wrogiem,
w celu realizacji zamierzeń politycznych. Strategiem nazywano w staroŜytnej
Grecji wybieralnego dowódcę armii ateńskiej, który miał być dobrym woj-
skowym, posiadać umiejętności przywódcze i polityczne. Określenia strategia
początkowo uŜywano wyłącznie w wojskowości, lecz z czasem uznano jego
uŜyteczność w wielu innych dziedzinach. PoniewaŜ „sztuka wojenna” rodziła
liczne analogie ze „sztuką prowadzenia biznesu”, terminu strategia zaczęto
uŜywać równieŜ w ekonomii i zarządzaniu. Za jednego z najwaŜniejszych teo-
retyków strategii w dziedzinie wojskowości uznaje się pruskiego generała
Carla von Clausewitza, zaś miano twórcy XX-wiecznego zarządzania strate-
gicznego przypisano Igorowi H. Ansoffowi, rosyjskiemu matematykowi i eko-
nomiście.

Zarządzanie strategiczne stanowiło perspektywę chętnie wykorzystywaną
w firmach komercyjnych, z czasem jednak spopularyzowało się w instytu-
cjach non profit, w tym równieŜ placówkach kultury i nauki. Od lat 70. XX w.
wykorzystywane jest takŜe w bibliotekarstwie, zaś w Polsce aktualnie stanowi
jedno z chętniej stosowanych narzędzi zarządzania [427, s. 159], choć nie-
którzy autorzy wskazują na jego selektywną implementację i wprowadzanie
tylko wybranych elementów, głównie deklaracji misji i analizy SWOT [115,
s. 22]. Szacuje się równieŜ, Ŝe w zakresie wykorzystywania narzędzi strate-
gicznych i rozwiązań naukowych sektor non profit jest opóźniony w stosunku
do sektora biznesu o około piętnaście lat [91, s. 64].

W zarządzaniu strategicznym, podobnie jak w zarządzaniu kapitałem
ludzkim, moŜna wyróŜnić kilka etapów rozwoju, które łączą się z odmien-
nymi szkołami strategii. Początkowo zarządzanie strategiczne osadzone było
w tzw. szkole planistycznej, która opierała się na załoŜeniu, Ŝe menedŜer, na
podstawie gruntownie przeprowadzonych analiz, w nieskrępowany sposób
podejmuje decyzje, kształtując w ten sposób przyszły stan organizacji. Takie
załoŜenie do dnia dzisiejszego dominuje w wielu rozwaŜaniach teoretycznych
dotyczących organizacji bibliotek. Szkoła planistyczna ustąpiła tzw. szkole
ewolucyjnej, która w większym stopniu uwzględniała czynniki behawioralne,
strategię traktując jako proces ewolucyjny, który jest następstwem pewnego
konsensusu wynikłego z siły przebicia poszczególnych czynników, tj. po-
trzeby uŜytkowników, potrzeby pracowników, dąŜenia do władzy, siły rutyny
itp. DuŜą rolę w sposobie postrzegania zadań i roli bibliotek odegrała szkoła
pozycyjna, dla której charakterystyczne były prace M. Portera podkreślające
znaczenie wpływu sektora, w którym działa organizacja. W przypadku biblio-
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tek koncentrowano się na interakcjach zachodzących z otoczeniem bliŜszym.
Wraz z rozwojem podejścia zasobowego uwaga została przeniesiona na poten-
cjał (zasoby i umiejętności), którym dysponuje organizacja i który moŜe być
wykorzystywany do realizacji zamierzeń strategicznych biblioteki. Dzięki
takiemu ujęciu moŜliwe jest skuteczniejsze wykorzystanie czynników we-
wnętrznych, choć podejście to bywa równieŜ krytykowane z uwagi na ignoro-
wanie (lub częściowe ignorowanie) wpływu czynników zewnętrznych na
funkcjonowanie organizacji [por. 122, s. 45].

Jak pisze Stanisław Galata – zarządzanie strategiczne dotyczy przyszłych
skutków bieŜących decyzji, stanowiąc odpowiedź na bezradność człowieka
wobec złoŜoności współczesnego świata oraz jego przyszłości [112, s. 89, 90].
MoŜna zdefiniować je jako „długoterminowe kierowanie rozwojem biblioteki
opierające się na procesie podejmowania decyzji, planowania, realizacji za-
dań i ich kontroli. Jest to więc próba kształtowania przyszłości biblioteki,
będąca przeciwieństwem biernego podporządkowywania się zmianom.
Związana jest ona z ciągłym monitorowaniem otoczenia biblioteki, generowa-
nych przez niego szans i zagroŜeń, zmian i tendencji w nim zachodzących
oraz wnętrza biblioteki, jego zasobów, moŜliwości itp.” [432, s. 149]. Zdzisław
Gębołyś podkreśla dwie cechy, które w zarządzaniu strategicznym są istotne
z punktu widzenia zarządzania biblioteką, a mianowicie koncentrowanie się
na kluczowych (węzłowych) dla biblioteki kwestiach oraz dąŜenie do okreś-
lenia najwaŜniejszych dla niej spraw w przyszłości [115, s. 8].

W ramach zarządzania strategicznego opracowywane są:
l analizy wnętrza biblioteki i jej otoczenia,
l misja biblioteki,
l wizja biblioteki,
l cele strategiczne biblioteki,
l strategia biblioteki,
l plan strategiczny biblioteki.

Warto podkreślić, iŜ większość z wymienionych elementów w duŜej mie-
rze uzaleŜniona jest od perspektywy, którą przyjmuje dyrektor biblioteki. Tak
więc korelacja pomiędzy siłą przywództwa a strategią jest bardzo silna.

Przyjmuje się, Ŝe proces zarządzania strategicznego w bibliotece obejmuje
cztery podstawowe etapy, do których naleŜą: analiza strategiczna, planowanie
strategiczne, zarządzanie oraz kontrola i ocena, choć w literaturze występuje
wiele modeli, które kładą nacisk na róŜne aspekty [por. m.in. 91, s. 86–93; 112,
s. 101–102; 168, s. 109; 181, s. 29–34; 462]. Proces zarządzania strategicznego
w bibliotece zilustrowano na rys. 26.
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Rys. 26. Proces zarządzania strategicznego w bibliotece

Źródło: M. WOJCIECHOWSKA. Metoda zarządzania strategicznego. Propozycja standardu dla pol-
skich bibliotek szkół wyŜszych [w:] T. U. SZMIGIELSKA (red.). Standardy w bibliotekach
naukowych. Warszawa, 2007, s. 150.

Etap pierwszy – analiza strategiczna – związany jest z diagnozą sytuacji
zewnętrznej oraz wewnętrznego potencjału biblioteki, zarówno w zakresie za-
sobów niematerialnych, kluczowych oraz głównych i wspierających kompe-
tencji, a takŜe zasobów o charakterze materialnym (składniki wewnętrzne
i zewnętrzne, które podlegają analizie, przedstawiono w tab. 17). Analiza stra-
tegiczna moŜe uwzględniać dwa konteksty: narzędziowy i czynnościowy
[117, s. 17]. W kontekście narzędziowym stanowi zestaw metod analitycz-
nych, który ma na celu dokonanie diagnozy umoŜliwiającej przewidzenie
przyszłych moŜliwych stanów biblioteki oraz jej otoczenia pod kątem moŜli-
wości jej dalszego funkcjonowania i rozwoju. Kontekst czynnościowy odnosi
się do działań diagnozujących bibliotekę i jej otoczenie w celu budowy jej
strategii. Działania diagnostyczne powinny uwzględniać:
1. Analizę potencjału organizacyjnego biblioteki, tj. zdiagnozowanie jej moc-

nych i słabych stron, w tym takŜe analizę finansową, materiałową, tech-
nologiczną, analizę systemu zarządzania i struktury organizacyjnej, anali-
zę zasobów ludzkich/kapitału ludzkiego oraz analizę usług.

2. Analizę otoczenia biblioteki, tj. określenie jego charakteru, struktury oraz
ocenienie szans i zagroŜeń, które generuje, w tym takŜe analizy sektora,
w którym funkcjonuje biblioteka, analizę trendów, analizę organizacji
konkurencyjnych oraz analizę potrzeb uŜytkowników biblioteki.

3. Analizę diagnostyczną, tj. określającą stan obecny funkcjonowania bi-
blioteki i jej otoczenia.

4. Analizę prognostyczną, tj. nakreślającą kształt prawdopodobnych zmian
w bibliotece i jej otoczeniu.
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5. Hierarchizację celów biblioteki, tj. określenie ich znaczenia dla funkcjo-
nowania biblioteki (cele: kluczowe – bardzo waŜne, waŜne, mało istotne)
oraz stopnia trudności ich realizacji (cele: bardzo trudne, umiarkowanie
trudne, łatwe) [432, s. 152].
W celu przeprowadzenia wymienionych działań moŜliwe jest zastosowa-

nie zespołu narzędzi, takich jak m.in. analiza SWOT, analiza kluczowych
czynników sukcesu, analiza PEST, metoda analizy partnerów, analiza pięciu
sił Portera, metoda ekstrapolacji trendów, strategiczna analiza luki, metoda
scenariuszowa, diagram Ishikawy i inne. Narzędzia te stosunkowo szcze-
gółowo zostały opisane w literaturze dotyczącej zarządzania bibliotekami
[zob. m.in. 106; 132; 167; 186; 201; 238].

Tab. 17. Czynniki wewnętrzne i czynniki zewnętrzne w analizie strategicznej biblioteki

Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne

materialne niematerialne mikrootoczenie makrootoczenie

• naturalne
• rzeczowe
• finansowe

• kapitał ludzki
• przywództwo
• strategia
• kultura

organizacyjna
• komunikacja

i relacje
• reputacja
• marka
• innowacyjność
• elastyczność
• sieci i konsorcja
• technologie

i procesy
• własności

intelektualne

• uŜytkownicy
• partnerzy

strategiczni
• dostawcy
• konkurenci
• regulatorzy
• właściciele

• wymiar
socjokulturowy

• wymiar
techniczny

• wymiar
ekonomiczny

• wymiar
prawno-polityczny

• wymiar
międzynarodowy

Źródło: opracowanie własne.

Sporządzenie analiz otwiera perspektywę do opracowania strategii biblio-
teki oraz moŜliwego do realizacji planu strategicznego. Kolejny etap zarządza-
nia strategicznego polega na podjęciu działań operacyjnych i taktycznych
zmierzających do realizacji misji, wizji, strategii i planu strategicznego biblio-
teki. Zaś faza końcowa związana jest z kontrolą i oceną przeprowadzonych
działań. Ma ona za zadanie określenie stopnia realizacji załoŜonych celów,
ustalenie efektów działań (równieŜ z zastosowaniem podziału na jednostki or-
ganizacyjne biblioteki lub pełnione funkcje) oraz skorygowanie zaistniałych
błędów lub ponowne sformułowanie w przyszłości przyjętych załoŜeń pod-
stawowych związanych z funkcjonowaniem biblioteki. Kontrola realizacji
strategii moŜe być dokonywana na podstawie wybranych wskaźników efek-
tywności (np. poziomu satysfakcji uŜytkowników z wykorzystanej usługi,
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stopnia wykorzystania materiałów bibliotecznych, poziomu zwrotu inwes-
tycji we wprowadzone innowacje itp.), które wykorzystywane są w oparciu
o weryfikację czterech najwaŜniejszych perspektyw funkcjonowania bibliote-
ki, takich jak: perspektywa finansowa, perspektywa uŜytkownika perspekty-
wa biblioteki oraz perspektywa procesów wewnętrznych i rozwoju:
l perspektywa finansowa to stopa zwrotu inwestycji i wartość dodana, którą

osiągnęła biblioteka, np. zmniejszenie kosztów realizacji usług, zwiększe-
nie wykorzystania zasobów biblioteki, lepsze wykorzystanie majątku bi-
blioteki itp.;

l perspektywa uŜytkownika biblioteki określa satysfakcję czytelników z ofe-
rowanych przez nią usług, stopień pozyskiwania nowych uŜytkowników,
poziom utrzymywania uŜytkowników dotychczasowych, udział biblioteki
w określonym sektorze usług itp.;

l perspektywa procesów wewnętrznych biblioteki określa wewnętrzną sku-
teczność i efektywność działań operacyjnych itp.;

l perspektywa rozwoju pozwala na ustalenie, jakie innowacje i zmiany zo-
stały zrealizowane w ramach strategii, oraz pomaga uściślić moŜliwości
ich przeprowadzenia w przyszłości [432, s. 154].
Kluczowe znaczenie w zarządzaniu strategicznym odgrywa s t r a t e g i a

b i b l i o t e k i 19, która definiowana jest jako „program dostosowany do aktual-
nej sytuacji biblioteki, dzięki któremu chce ona osiągnąć swoje cele strategicz-
ne i zrealizować misję. Stanowi ona podstawę, na której opierają się i z którą
powinny być zsynchronizowane wszystkie działania biblioteki. Strategia bi-
blioteki powinna być równieŜ zbieŜna i uwzględniać cele oraz program dzia-
łania jednostek nadrzędnych, organów prowadzących lub finansujących
bibliotekę, tj. np. uczelnia wyŜsza dla biblioteki akademickiej, czy władze sa-
morządowe dla biblioteki publicznej. Strategia oraz plan strategiczny powin-
ny być budowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji i warunków funkcjo-
nowania biblioteki, tak by ich załoŜenia mogły zostać zrealizowane. Powinny
być równieŜ znane wszystkim pracownikom biblioteki i uwzględniane przez
nich we wszystkich działaniach” [432, s. 150–151]. W podejściu funkcjo-
nalnym strategia opiera się na stałym badaniu otoczenia, diagnostyce wnętrza
biblioteki (struktur, zasobów, procesów itp.) oraz systematycznej realizacji za-
mierzeń strategicznych, choć w innych podejściach bywa traktowana znacz-
nie bardziej wieloaspektowo. Henry Mintzberg [277] strategię postrzegał aŜ
w pięciu wymiarach, które w kontekście działalności bibliotecznej mogą zo-
stać sformułowane w następujący sposób:
l strategia jako plan, czyli wytyczony kierunek działań w przyszłym po-

stępowaniu strategicznym biblioteki;
l strategia jako model, czyli wzorzec przyszłych schematów i procedur po-

stępowania biblioteki;
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l strategia jako norma, czyli punkt odniesienia dla reakcji strategicznych bi-
blioteki;

l strategia jako miejsce, czyli punkt, w którym chciałaby się znaleźć biblio-
teka w wyniku podjętych działań strategicznych, pozycja, którą chciałaby
osiągnąć w otoczeniu;

l strategia jako perspektywa, czyli poŜądany stan biblioteki, osiągnięty
w wyniku podjętych działań strategicznych.
Strategia powinna uwzględniać szereg uwarunkowań i zaleŜności, które

determinują sposób funkcjonowania biblioteki, jak np.:
l profil działalności i charakter usług świadczonych przez bibliotekę;
l główne grupy uŜytkowników;
l cele i priorytety działania (co chce osiągnąć biblioteka i na co kładzie

największy nacisk);
l aktualną pozycję strategiczną biblioteki;
l moŜliwości rozwojowe (stan defensywy, stagnacji lub ofensywy);
l kompetencje biblioteki (kluczowe, główne, organizacyjne, wspierające

i dynamiczne);
l zasoby, którymi dysponuje biblioteka (materialne i niematerialne);
l moŜliwość podjęcia działań (co moŜe zrobić biblioteka, aby osiągnąć

załoŜone cele);
l planowane zmiany (co będzie musiała zrobić biblioteka);
l skuteczność zmian (czy planowane zmiany zapewnią osiągnięcie zało-

Ŝonych celów biblioteki);
l środki niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań;
l przewidywane trudności w realizacji celów biblioteki.

W literaturze uwypukla się szereg róŜnych elementów, które powinna za-
wierać dobrze sformułowana strategia. Wydaje się, Ŝe w przypadku biblioteki
kluczowe są: ustalenie horyzontu czasowego, efektu lub efektów końcowych
wynikających z celów, zasobów niezbędnych do realizacji strategii, systemu
decyzyjnego, który ma konstytuować podjęte działania, i zapewnienie po-
wszechności przekonań zawartych w strategii wśród kadry biblioteki oraz –
jeśli to moŜliwe – otoczenia.

Podstawą do sformułowania strategii jest określenie celów, które chcia-
łaby osiągnąć biblioteka. Cele określają kierunek przyszłych działań. Powinny
być przemyślane i realistyczne, tak by dobrze zmotywowany zespół, w opar-
ciu o posiadane zasoby materialne i niematerialne, był w stanie je osiągnąć
w przewidzianej perspektywie czasowej. Precyzyjne zdefiniowanie celów po-
maga równieŜ w określeniu stopnia realizacji strategii. Niektóre instytucje ko-
mercyjne, aby zwiększyć szanse realizacji powziętych zamierzeń, decydują
się na wprowadzanie systemów motywacyjnych, w których dodatkowe wyna-
grodzenie lub inne bonusy oferowane są pracownikom pod warunkiem osiąg-
nięcia zamierzonych celów. Pomimo pewnych trudności takie działania mogą
okazać się skuteczne równieŜ w przypadku bibliotekarzy, którzy zbyt często
pozbawieni są przekonujących bodźców do wzmoŜonego zaangaŜowania.
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Zwykle wskazuje się, iŜ z uwagi na brak zysków finansowych w bibliotekach
trudno jest sprecyzować cel, którego osiągnięcie będzie podstawą do otrzy-
mania gratyfikacji. JednakŜe liczne analizy pokazują, iŜ moŜliwe jest określe-
nie celów opisanych za pomocą wskaźników ilościowych (niefinansowych).
Drugą kwestię stanowi charakter gratyfikacji, którą mieliby otrzymać bibliote-
karze. Wydaje się, Ŝe i tu równieŜ moŜliwe jest rozwiązanie problemu, w po-
staci zastosowania ruchomego dodatkowego wynagrodzenia, tak jak ma to
miejsce w przypadku stosowanych w nielicznych bibliotekach premii moty-
wacyjnych lub funduszy innowacyjnych, z których środki uruchamiane są
wyłącznie w wyniku osiągnięcia konkretnych efektów. Poza celem głównym
biblioteka moŜe uszczegółowić tok swoich działań, definiując cele cząstkowe
– taktyczne i operacyjne (hierarchię celów w strategii biblioteki przedsta-
wiono na rys. 2). Zdzisław Gębołyś ustalanie celów określa jako „zakomuni-
kowanie podstawowych dąŜeń biblioteki, a w szczególności: dostarczenie
propozycji dotyczących kluczowych czynników środowiskowych; przedys-
kutowanie celów i prognoz z kierownikami podstawowych jednostek orga-
nizacyjnych biblioteki [oraz] negocjację celów i zadań poszczególnych części
organizacji w celu osiągnięcia spójności z celami podstawowymi” [115, s. 17].

Realizację strategii moŜe ułatwić ograniczenie nakładów, których wyma-
gają zasoby niematerialne nieprzynoszące znacznych korzyści bibliotece
i skupienie się na zasobach strategicznych. Pod pojęciem nakładów kryją się
zarówno środki finansowe niezbędne do rozbudowy lub utrzymania zasobu
(np. koszty szkoleń, które nie przyczyniają się do nabywania kluczowych
kompetencji), jak równieŜ środki niefinansowe, np. czas potrzebny do
kształtowania zasobu (niezbędny m.in. do przeszkolenia pracowników w celu
rozwijania kompetencji, które nie są potrzebne w ich pracy). Przyjmuje się, Ŝe
strategia ukierunkowana na rozwój i wykorzystanie zasobów niematerialnych
powinna uwzględniać:
l rodzaje, typy zasobów niematerialnych, które stanowią lub będą stanowić

o przewadze konkurencyjnej;
l sposób powiązania zasobów niematerialnych z majątkiem rzeczowym (za-

sobami fizycznymi);
l miejsce i czas alokowania poszczególnych zasobów;
l źródła finansowania zasobów;
l jednostki odpowiedzialne za realizację strategii [280, s. 103].

Biblioteki, podobnie jak organizacje działające w innych sektorach, ule-
gają tendencjom naśladowczym, równieŜ w zakresie przygotowywania stra-
tegii. Jest to zjawisko niekorzystne wówczas, kiedy podjęte działania nie są
wynikiem przeprowadzonej analizy, lecz stanowią kalkę rozwiązań stoso-
wanych przez inną instytucję, co najczęściej wynika z braku kompetencji kad-
ry kierowniczej lub przeświadczenia o skuteczność strategii wypróbowanych
przez inne placówki. Józef Penc, analizując ten problem, dokonał podziału na
strategie pionierskie i strategie naśladowcze [181, s. 48]. Do często powiela-
nych w ostatnich latach strategii bibliotecznych zaliczyć moŜna te nastawione
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na rozwój infrastruktury i narzędzi informatycznych, mające zapewnić zwięk-
szone zainteresowanie uŜytkowników. Warto jednak zwrócić uwagę, iŜ wiele
korzyści moŜna osiągnąć dzięki zastosowaniu strategii niszowej, ściśle dopa-
sowanej do specyficznych potrzeb otoczenia, w którym funkcjonuje biblioteka.

Innym problemem wydaje się fakt, iŜ niekiedy kadra zarządzająca biblio-
tek formułuje wizję działalności, która nie ma pokrycia w przyjętej i sukce-
sywnie realizowanej strategii oraz działalności operacyjnej. Efektem moŜe być
utrata reputacji takiej placówki wśród uŜytkowników i partnerów oraz
zmniejszenie siły przywództwa, szczególnie w oczach zatrudnionego perso-
nelu. Dlatego teŜ postuluje się, by prawidłowo skonstruowana strategia obej-
mowała trzy zasadnicze elementy (przedstawione na rys. 27):
1. Strategię globalną, tj. ogólną strategię biblioteki, określającą jej główne

cele w zakresie podejmowanych kierunków działalności, np. zapewnienie
lokalnej społeczności przez bibliotekę publiczną dostępu do literatury
pięknej i popularnonaukowej.

2. Strategię funkcjonalną, tj. strategię opracowaną dla poszczególnych funk-
cji biblioteki, np. funkcji informacyjnej, której odpowiada strategia roz-
woju usług informacyjnych, funkcji marketingowej, której odpowiada
strategia marketingowa, funkcji kulturalnej, naukowej, zarządzania zbio-
rami, zarządzania finansami, rozwoju pracowników biblioteki itd.20 I tak
np. strategia dla funkcji kulturalnej biblioteki moŜe precyzować, jaki ro-
dzaj aktywności kulturalnej będzie realizowała biblioteka. Podstawowe
strategie funkcjonalne przedstawiono w tab. 18.

3. Strategię poszczególnych obszarów działalności, tj. strategię określającą
cele strategiczne dla jednostek organizacyjnych biblioteki – działów,
agend, filii itp. Na przykład strategia działu gromadzenia zbiorów moŜe
zakładać wsparcie dla realizowania funkcji kulturalnej biblioteki poprzez
nabywanie określonych kategorii zbiorów [432, s. 151–152].
Strategie opracowywane przez biblioteki powinny wynikać zarówno z ich

moŜliwości organizacyjnych, jak teŜ odpowiadać na potrzeby informacyjno-
-kulturalne otoczenia, na rzecz którego świadczą usługi. Stąd teŜ zróŜnico-
wanie strategii moŜe być znaczne, w zaleŜności od warunków, w których
działa konkretna placówka. Podstawowe rozróŜnienie uwzględnia podział na
strategie ofensywne i strategie defensywne, choć literatura prezentuje szereg
innych klasyfikacji21. S t r a t e g i e o f e n s y w n e zakładają rozwój biblio-
teki, np. w postaci zwiększenia liczebności zbiorów, uruchomienia nowych
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a) rozwojowe, b) stabilizacyjne, c) restrukturyzacyjne, d) defensywne i inne [por. 181,
s. 42–62].



usług, zwiększenia liczby uŜytkowników, podniesienia jakości świadczonej
oferty itp. S t r a t e g i e d e f e n s y w n e polegają na ograniczeniu dotychcza-
sowej działalności biblioteki, np. w postaci zamykania agend, zmniejszania
liczby godzin pracy, wstrzymania zakupów itp., co zwykle związane jest z nie-
doborem środków finansowych lub brakiem odbiorców usług bibliotecznych
(np. wyludnianie dzielnicy, w której działa biblioteka publiczna, zamknięcie
filii uczelni wyŜszej dysponującej własnym oddziałem bibliotecznym itp.).
Charakter strategii przyjętej przez bibliotekę moŜe równieŜ być związany
z planowanym zakresem działań – tu wyszczególnia się tzw. strategię lidera
(tj. strategię nakierowaną na osiągnięcie przez bibliotekę pozycji lidera w gru-
pie), strategię wiodącej roli klienta (tj. skupiającej się na potrzebach uŜytkow-
ników i dąŜącej do zapewnienia im szerokiej gamy usług o wysokiej jakości
i dostępności), strategię niszy (mającej na celu odnalezienie i wypełnienie
przez bibliotekę niszy w usługach), strategię zmian kulturowych (prowa-
dzącej do transformacji kultury organizacyjnej biblioteki). Działalność biblio-
tek realizowana w ramach strategii moŜe koncentrować się na podstawowych
zakresach działalności, związanych z tradycyjną ofertą usługową lub teŜ opie-
rać się na dywersyfikacji i eksploracji nowych zakresów, co w ostatnim czasie
czyni wiele bibliotek na skutek spadku zainteresowania dotychczasowym
profilem usług. Ponadto strategie biblioteczne mogą realizować profil konku-
rencyjny lub profil kooperacyjny, uwzględniający współpracę lub konku-
rencję z innymi instytucjami. MoŜna zauwaŜyć w tym zakresie pewne kore-
lacje, polegające na częstszym podejmowaniu przez biblioteki instytucji
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komercyjnych (np. niepaństwowych szkół wyŜszych) strategii konkurencyj-
nych, choć modele działalności opartej na kooperacji i budowaniu aliansów
strategicznych spotykane są równieŜ i w tym typie instytucji. Inny rodzaj stra-
tegii rynkowej, który mogą przyjmować biblioteki poza strategią konkurencji
i kooperacji, to strategia niszy. Polega ona na przyjęciu przez bibliotekę pew-
nej specjalizacji, bądź to w zakresie obsługiwanego segmentu uŜytkowników
(strategia rynkowa), bądź w zakresie świadczonych usług (strategia produk-
towa). Strategię niszy realizują na ogół biblioteki fachowe i biblioteki nauko-
we, oferując wyspecjalizowane zbiory i usługi, adresowane do wąskiej grupy
odbiorców, koncentrując się na jakości a nie masowości świadczonej oferty
oraz indywidualnym podejściu do uŜytkowników. Pozostałe strategie rynko-
we (strategia konfrontacji i strategia unikania) nie mają szerszego zastoso-
wania w bibliotekach.

Tab. 18. Podstawowe strategie funkcjonalne realizowane w bibliotekach

Rodzaj strategii Cele w ramach strategii

strategia
zarządzania
zbiorami

• zoptymalizowanie polityki gromadzenia zbiorów,
• usprawnienie procesu opracowania zbiorów zapewniającego

szybszy dostęp do nowości
• zwiększenie dostępności zbiorów dla uŜytkowników poprzez

zmianę polityki wypoŜyczeń,
• opracowanie polityki selekcji zbiorów,
• …

strategia
rozwoju
personelu

• przeprowadzanie analizy kompetencji personelu,
• wprowadzenie systemu delegowania pracowników na szkolenia,
• wprowadzenie systemu motywacyjnego uwzględniającego rozwój

personelu,
• wprowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych,
• …

strategia
marketingowa

• przeprowadzenie badań satysfakcji uŜytkowników i otoczenia biblioteki,
• przeprowadzenie analizy zgodności oferty usługowej biblioteki

z zapotrzebowaniem uŜytkowników,
• opracowanie systemu identyfikacji wizualnej biblioteki,
• przygotowanie akcji reklamującej bibliotekę,
• …

strategia
zarządzania
finansami

• stworzenie planu optymalizacji wydatków,
• pozyskanie nowych źródeł finansowania,
• opracowanie planu świadczenia usług odpłatnych dla klientów

biznesowych,
• przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla kadry zarządzającej

środkami finansowymi,
• …
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Rodzaj strategii Cele w ramach strategii

strategia
rozwoju usług
informacyjnych

• przeprowadzenie szczegółowych badań w zakresie potrzeb
informacyjnych uŜytkowników,

• opracowanie zaktualizowanej oferty usługowej,
• modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej

wykorzystywanej w procesie świadczenia usług informacyjnych na
rzecz uŜytkowników.

• zintensyfikowanie programu szkoleń dla uŜytkowników
i pracowników działów świadczących usługi informacyjne,

• …

strategia
działalności
naukowo-
-badawczej

• przeprowadzenie analizy potencjału naukowego biblioteki,
• stworzenie ogólnego programu badań naukowych w oparciu

o posiadane zasoby i moŜliwości,
• opracowanie planów rozwoju zawodowego pracowników, którzy

chcą prowadzić działalność naukową w oparciu o ogólny program
biblioteki,

• podjęcie współpracy naukowej z innymi ośrodkami i specjalistami
oraz ustalenie szczegółów zasad tej współpracy,

• …

Źródło: opracowanie własne.

Uwzględniając czynniki sprawcze, w bibliotekach moŜna zaobserwować
cztery modele budowania strategii. Są to:
1. Model, w którym planowanie strategiczne jest domeną ścisłego kierow-

nictwa biblioteki.
2. Model, w którym planowanie strategiczne zostaje wyłączone z kompeten-

cji biblioteki i realizowane jest na szczeblach wyŜszych – na ogół przez in-
stytucje, które zawiadują biblioteką, np. przez uczelnię w przypadku bi-
blioteki akademickiej lub urząd miejski w przypadku biblioteki miejskiej.

3. Model, w którym planowaniem strategicznym zajmuje się wyspecjalizo-
wana komórka biblioteki, np. dział planowania i rozwoju, w niektórych
nomenklaturach równieŜ dział promocji lub marketingu.

4. Model, w którym planowanie strategiczne realizowane jest przy duŜym
udziale pracowników, organizowanych np. w zespoły zadaniowe lub
problemowe.
Wybór modelu zaleŜy od wielu czynników, m.in. od wielkości biblioteki,

jakości przywództwa, kultury organizacyjnej, która ogranicza bądź rozbudo-
wuje świadomość i decyzyjność pracowników, a takŜe od jakości kapitału
ludzkiego. Najmniej korzystnym modelem wydaje się rozwiązanie, w którym
biblioteka zostaje pozbawiona prawa do samodzielnego formułowania strate-
gii. NaleŜy odróŜnić ten model od sytuacji poŜądanej, w której strategia bi-
blioteki traktowana jest jako strategia funkcjonalna będąca jednym ze skład-
ników strategii globalnej, opracowywanej na poziomie uczelni bądź gminy.
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Konstrukcja strategii bibliotecznych jest zróŜnicowana i zaleŜna od wielu
czynników. Przyjmuje się jednak, Ŝe powinna spełniać kilka podstawowych
kryteriów, takich jak:
l wewnętrzna spójność i zgodność,
l zgodność z otoczeniem,
l odpowiedniość w stosunku do dostępnych zasobów,
l satysfakcjonujący poziom ryzyka,
l odpowiedni horyzont czasowy,
l moŜliwość realizacji [460, s. 147].

Budowa atrakcyjnej strategii biblioteki nie stanowi jedynego wyzwania
w zarządzaniu strategicznym. Istotą jest umiejętność konsekwentnego reali-
zowania przyjętej strategii. Badania Davida Nortona pokazały, Ŝe 90% orga-
nizacji nie jest w stanie wdroŜyć zaplanowanych strategii [450, s. 95]. Na ogół
jako przyczynę niepowodzeń wskazuje się brak zaangaŜowania pracowników
w realizację strategii i uznawanie zarządzania strategicznego jako wyłączną
domenę działalności kierownictwa oraz traktowanie strategii i wizji biblioteki
jako niedoścignionego ideału, który z uwagi na swój nierealistyczny wymiar
nigdy nie zostanie sformułowany w kategorii celów operacyjnych a następnie
zrealizowany. Odpowiednia komunikacja wewnętrzna wydaje się zatem nie-
zbędnym warunkiem skutecznego wdraŜania strategii. Według jednej z meto-
dologii poszczególne etapy komunikowania strategii powinny uwzględniać:
l budowanie świadomości strategii – przekazanie informacji o najwaŜniej-

szych załoŜeniach strategii;
l budowanie zrozumienia strategii – rozwianie wątpliwości co do załoŜeń

strategii, przekazanie bardziej szczegółowych informacji (m.in. dotyczą-
cych mierników, projektów strategicznych itp.);

l dąŜenie do akceptacji strategii – indywidualizowanie przekazu, określenie
wpływu nowej strategii na konkretnego pracownika lub jego komórkę or-
ganizacyjną;

l dąŜenie do zaangaŜowania w realizację strategii – określenie indywidual-
nego zaangaŜowania kaŜdego menedŜera i pracownika w realizację stra-
tegii [43, s. 57].
Do pozostałych warunków niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej

implementacji zaliczana jest: operacjonalizacja celów, pozyskiwanie i alo-
kacja zasobów, budowanie organizacji zdolnej do skutecznego egzekwowania
strategii, kształtowanie budŜetów wprowadzających strategię, budowanie
wspierającego systemu zarządzania, dostosowanie kultury do strategii, two-
rzenie systemu motywacyjnego oraz realizacja strategicznego przywództwa
[413, s. 271–273].

Z wywiadów prowadzonych przez autorkę w 2014 r. wśród pracowników
bibliotek moŜna wnioskować, Ŝe wiedza bibliotekarzy na temat realizowa-
nych przez biblioteki strategii jest niewielka. Większość z nich nie potrafi
określić, czy biblioteka, w której pracują, realizuje jakąś strategię, a jeśli tak, to
na czym ona polega. Zatem proces komunikowania pomiędzy kierownictwem
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najwyŜszego szczebla a pozostałą załogą biblioteki zawodzi juŜ na etapie bu-
dowania świadomości strategii. RównieŜ badania przeprowadzone przez
Marzenę Marcinek w środowisku kadry kierowniczej bibliotek Krakowa
wskazały na niską świadomość załoŜeń programowych i celów bibliotek oraz
perspektywicznych i krótkoterminowych planów ich rozwoju [254]. Dalsze
badania autorki niniejszej ksiąŜki przeprowadzone wśród dyrektorów biblio-
tek pokazały, Ŝe zaledwie 48% placówek realizuje konkretną strategię działal-
ności, z czego zaledwie 42% to strategie o charakterze ofensywnym, pozostałe
mają charakter stabilizacyjny i defensywny. Korzystny wydaje się fakt, Ŝe
większość przyjętych strategii (67%) budowana jest na podstawie analiz oto-
czenia i badań potencjału biblioteki. W pozostałych przypadkach dominuje
przeświadczenie, Ŝe wszystkie biblioteki realizują podobne strategie, nie ma
więc powodu, by róŜnicować je i formułować w jakiś szczególny sposób (8%)
lub Ŝe pracownicy znają cele biblioteki i sami wiedzą, co mają robić, stąd teŜ
preferowane są działania intuicyjne (25%). Wbrew wynikom wcześniejszych
badań większość dyrektorów deklaruje, iŜ informuje swoich pracowników
o przyjętych strategiach (w czasie zebrań – 55%, za pośrednictwem przełoŜo-
nych – 21%, poprzez dokumenty i nieformalne rozmowy – 10%), choć 10%
stoi na stanowisku, iŜ nie ma takiej potrzeby, zaś 3% informuje wyłącznie kie-
rowników. MoŜna wnioskować więc, Ŝe sposób przekazywania informacji
personelowi bibliotecznemu wymaga dopracowania w celu zwiększenia stop-
nia komunikatywności. W badaniach kadry kierowniczej średniego szczebla
50% ankietowanych odpowiedziało, Ŝe biblioteki będące ich miejscem za-
trudnienia realizują jakąś strategię działalności, 10% deklarowało, Ŝe taka
strategia nie została przyjęta i aŜ 40% nie potrafiło stwierdzić, czy strategia bi-
blioteki istnieje czy teŜ nie. W bibliotekach posiadających strategię 90%
przedstawicieli kadry kierowniczej deklarowało jej znajomość i umiejętność
wskazania najwaŜniejszych punktów. Kierownicy o strategii najczęściej do-
wiadują się poprzez formalne dokumenty (38%), od swoich przełoŜonych
(27%), podczas róŜnego rodzaju zebrań lub spotkań (24%), sami współtworzą
strategię (7%), bądź teŜ dowiadują się w sposób nieformalny, np. od kolegów,
w czasie prywatnych rozmów (4%).

Według załoŜeń szkoły zasobowej przyjęta przez bibliotekę strategia
działania powinna nie tylko wykorzystywać istniejący juŜ potencjał w celu
osiągania zaplanowanych celów, ale równieŜ, w sytuacji wystąpienia ko-
rzystnych uwarunkowań umoŜliwiających stworzenie strategii ofensywnej,
doskonalenie posiadanych i budowanie nowych zasobów. Wypracowanie
niektórych wartości wymaga bowiem niekiedy wzmoŜonych nakładów,
wysiłku i czasu, jak choćby w przypadku kreowania pozytywnej reputacji bi-
blioteki, które wymaga duŜego zaangaŜowania w jakość i formę świadczonych
usług. Optymalne wykorzystanie zasobów powinno być połączone z analizą
czynników zewnętrznych, która zalecana jest przez autorów szkoły pozy-
cjonowania. Jednostronne wykorzystanie potencjału biblioteki tkwiącego
w zasobach moŜe bowiem okazać się niewystarczające dla realizacji strategii.
WaŜną rolę odgrywają równieŜ kluczowe dla biblioteki kompetencje.
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Coraz powszechniejsze zastosowanie do realizacji strategii podejścia zaso-
bowego wynika z uwarunkowań zachodzących w otoczeniu – z uwagi na jego
wysoką zmienność i nieprzewidywalność trudno jest dostosowywać do niego
wieloletnie plany strategiczne biblioteki. Dlatego teŜ szkoła zasobowa, w odpo-
wiedzi na braki zauwaŜalne w podejściu pozycyjnym, dąŜy do takiego gospo-
darowania zasobami i kompetencjami, które zapewniłyby powodzenie, nawet
w przypadku konieczności zmiany strategii wynikającej ze zmian otoczenia.

Pomimo istotnej roli zasobów niematerialnych, jaką pełnią one w reali-
zacji strategii, podkreślić naleŜy, Ŝe ich niedostatek nie stanowi dla biblioteki
nieprzekraczalnej bariery rozwoju. Brak pewnych zasobów moŜe bowiem zo-
stać zrekompensowany przez inne, którymi dysponuje biblioteka. Istotne jest
bowiem opracowanie takiej strategii, która pozwoliłaby na minimalizowanie
roli czynników, w przypadku których stwierdzono niedobór, i zwiększała rolę
zasobów łatwo dostępnych, stosunkowo dobrze rozbudowanych przez biblio-
tekę, a ponadto uwzględniała budowanie zasobów brakujących. W tym kon-
tekście G. Hamel i C. K. Prahalad pisali o tzw. efekcie dźwigni zasobów, który
moŜna uzyskać poprzez: efektywną koncentrację zasobów wokół kluczowych
celów strategicznych, efektywną akumulację zasobów, uzupełnianie jednych
zasobów innymi (o czym była mowa wcześniej), ochronę zasobów i szybkie
odzyskiwanie zasobów [122, s. 53].

Konkludując powyŜsze zagadnienia, moŜna przypuszczać, Ŝe biblioteki
jako beneficjenci środków publicznych, zobligowani do ujawniania przejrzys-
tej i klarownie sformułowanej wizji przyszłej działalności, coraz częściej będą
korzystać z instrumentów zarządzania strategicznego, które mogą być trak-
towane zarówno jako środek osiągania celu, jak i standard komunikacji z in-
teresariuszami. Z uwagi na zmianę świadomości kadry zarządzającej oraz
zwiększenie dostępności do profesjonalnych narzędzi moŜna równieŜ spo-
dziewać się postępującej profesjonalizacji zarządzania w tym zakresie.

2.4. Kultura organizacyjna

Biblioteka jako organizacja usługowa, wspierająca rozwój nauki i kultury, jest
instytucją, w której atmosfera pracy, relacje międzypracownicze oraz relacje
z otoczeniem nabierają szczególnego znaczenia. KsiąŜki, usługi informacyjne
czy imprezy biblioteczne, niegdyś nieodzowne, dziś mogą zostać uznane za
drugoplanowe, moŜliwe do zastąpienia przez inny rodzaj usług i dóbr – film,
teatr, gry komputerowe, Internet – bowiem „zagospodarowanie” czasu wol-
nego moŜe odbywać się przy wykorzystaniu rozmaitych, konkurujących ze
sobą rozrywek. Biblioteki, pomimo swej niezwykle istotnej roli, muszą działać
w niezwykle delikatny i przemyślany sposób – nie nazbyt natarczywie, ale teŜ
wystarczająco transparentnie i atrakcyjnie, by skoncentrować na sobie uwagę
otoczenia. Zadanie jest tym trudniejsze, Ŝe usługa biblioteczna jest tzw.
usługą złoŜoną, w skład której nie wchodzi jedynie wypoŜyczenie ksiąŜki czy
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udzielenie informacji, ale cały szereg dodatkowych zabiegów mających za
zadanie kreowanie przyjaznej atmosfery, tworzenie wśród czytelników po-
czucia opieki i troski.

Relacje (ich typ, jakość, częstotliwość) zachodzące pomiędzy biblioteka-
rzami i uŜytkownikami w duŜej mierze determinowane są przez rodzaj kultu-
ry organizacyjnej, charakterystycznej dla danej instytucji. Przyjmuje się, Ŝe
termin k u l t u r a w odniesieniu do organizacji po raz pierwszy został uŜyty
przez kanadyjskiego psychologa Elliotta Jacques’a w 1951 r., który zdefinio-
wał ją jako: „zwyczajowy i tradycyjny sposób myślenia i działania, podzielany
w mniejszym lub większym stopniu przez wszystkich członków, a którego
nowi członkowie muszą się nauczyć i przynajmniej częściowo zaakceptować,
aby sami mogli być zaakceptowani” [19, s. 13]. W bardziej współczesnym uję-
ciu k u l t u r a o r g a n i z a c y j n a określana jest jako „zbiór wartości, norm,
przekonań, postaw, zasad, stanowiących podstawowe wzory zachowań człon-
ków danej organizacji, a które zostały wykształcone i wyuczone przez nich
w trakcie funkcjonowania organizacji” [246, s. 74–75]. Kultura organizacyjna
moŜe zatem być traktowana jako niematerialny zasób biblioteki, którym moŜ-
na zarządzać i wykorzystywać do realizacji określonych celów. Klasyczna juŜ
definicja Edgara H. Scheina mówi, Ŝe kultura organizacyjna to „wzór podzie-
lanych podstawowych załoŜeń, wyuczonych przez grupę w toku rozwiązy-
wania problemów jej zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji,
działających wystarczająco dobrze, aby uwaŜano je za wartościowe i dlatego
wpajane nowym członkom jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i od-
czuwania w odniesieniu do tych problemów” [355, s. 12].

K u l t u r a o r g a n i z a c y j n a b i b l i o t e k i definiowana jest z kolei
jako „zespół cech decydujących o jej osobowości, a więc ujednolicone zasady
postępowania i postrzegania, które wyraŜają przyjęty przez nią system wartoś-
ci, tworzą pewien klimat organizacyjny, pozwalają na jej identyfikację i wyróŜ-
niają ją z otoczenia. Znajdują odzwierciedlenie w organizacyjnej przejrzystości,
w filozofii w zakresie zarządzania czy nastawieniu władz do pracowników
i uŜytkowników biblioteki” [465, s. 22]. Kultura organizacyjna to obecnie
istotny element funkcjonowania bibliotek, który powinien być brany pod
uwagę w trakcie procesów zarządzania. Dogodne warunki lokalowe, kadrowe,
finansowe i bogate zbiory nie są bowiem gwarantem świadczenia usług o wy-
sokiej jakości oraz pozytywnych i częstych relacji z otoczeniem. W związku
z powyŜszym istotne jest zbadanie, jaki typ kultury organizacyjnej posiada ak-
tualnie biblioteka, ku jakiemu modelowi powinna dąŜyć oraz jak kształtować
obecną kulturę, aby osiągnąć poŜądany model, czyli jakie typy zachowań
preferować, jakie wzorce utrwalać, jakie premiować, a jakie eliminować. Ta-
kie zabiegi określane są mianem zarządzania kulturą organizacyjną i mieszczą
się w nurcie traktującym kulturę organizacyjną w kategoriach instrumentu
zarządzania. Według Czesława Sikorskiego z a r z ą d z a n i e k u l t u r ą o r -
g a n i z a c y j n ą to: „działania kierowników stosujących strategie oddziały-
wania na podwładnych, w rezultacie których starają się oni określone wzory
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myślenia i zachowania kształtować, utrwalać, a przede wszystkim wykorzy-
stywać dla realizacji organizacyjnych celów” [366, s. VII]. Godne rozwagi jest
równieŜ przeanalizowanie, jak określona kultura organizacyjna biblioteki
wpływa lub moŜe wpływać na relacje z otoczeniem, a zwłaszcza na kontakty
z potencjalnymi uŜytkownikami.

Kultura organizacyjna naleŜy do grupy zasobów niematerialnych, których
nie moŜna imitować ani kupić. Jest niepowtarzalna i wynika z unikatowych
relacji funkcjonujących w kaŜdej bibliotece.

Na temat kultury organizacyjnej bibliotek pisano juŜ wiele. Jest ona jed-
nym z lepiej zdefiniowanych niematerialnych zasobów organizacyjnych bi-
blioteki. Podsumowując dotychczasowe spostrzeŜenia badaczy, moŜna
stwierdzić, Ŝe kultura organizacyjna bibliotek:
l jest względnie stała, a do jej gruntownej zmiany potrzeba wiele czasu;
l moŜe wywierać silny wpływ (pozytywny lub negatywny) na zachowania

ludzi (bibliotekarzy i otoczenie biblioteki);
l trudno ją jednoznacznie zdefiniować i opisać;
l często jest nieuświadomiona, pozostaje „w tle”;
l funkcjonuje w wielu wymiarach (na poziomie: załoŜeń, norm i wartości,

artefaktów);
l pełni funkcję adaptacyjną dla nowych pracowników i uŜytkowników bi-

blioteki, oferując gotowe, akceptowane w danej zbiorowości, wzorce za-
chowań;

l moŜe mieć pozytywny lub negatywny wpływ na działalność biblioteki
i relacje z otoczeniem;

l łączy pracowników biblioteki i czytelników, stwarzając poczucie wspól-
noty;

l duŜy wpływ na jej kształt mają tzw. liderzy grup (niekoniecznie dyrek-
torzy, ale osoby charyzmatyczne, opiniotwórcze i wpływowe);

l moŜe ulec rozwarstwieniu (zjawisko to występuje, kiedy w ramach jednej
instytucji funkcjonują róŜne typy kultur, właściwe dla poszczególnych
działów biblioteki, filii itp.);

l sprawuje funkcję kontrolną dla zachowań, norm postępowania, tworząc
układ odniesienia i dając poczucie oparcia oraz stabilizacji;

l wpływa na jakość i efektywność świadczenia pracy.
Klasyczny model kultury organizacyjnej, sformułowany przez Edgara

Scheina, uwzględnia trzy poziomy (warstwy) znaczeń: poziom załoŜeń, po-
ziom norm i wartości oraz poziom artefaktów (rys. 28). Interesująco, integru-
jąc te trzy warstwy w jeden system, piszą na ten temat Alfred L. Kroeber
i Clyde A. Kluckhohn: „Kulturą są wzorcowe sposoby myślenia, odczuwania
i reagowania, przyswajane i przekazywane głównie przez symbole tworzone
przez grupy ludzi i zawierające konkretyzacje w postaci artefaktów” [366, s. 8].
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Rys. 28. Model kultury organizacyjnej według E. Scheina

Źródło: Leksykon zarządzania. Warszawa, 2004, s. 251.

Z punktu widzenia instytucji bibliotecznych najłatwiej postrzegany (ob-
serwowalny przez osoby trzecie) jest poziom wartości oraz artefakty i sym-
bole, które są wyznacznikiem tych właśnie wartości. System wartości
powiązany jest z przekonaniami, co powinna robić biblioteka, jak powinna
działać, ale przede wszystkim, jakie jest jej miejsce we współczesnym społe-
czeństwie; czy jest instytucją, która moŜe być nowoczesna, pręŜna i dyna-
miczna, a co za tym idzie popularna w otoczeniu, czy teŜ jest placówką powoli
tracącą rację bytu, której ideały i wzorce kulturowe ulegają stopniowej dewa-
luacji. To system wartości i wewnętrzne przekonania pracowników w duŜej
mierze decydują, na jakim poziomie będą świadczone usługi biblioteczne, jak
będzie traktowany czytelnik oraz w jakim stopniu pracownicy zaangaŜują się
w swoje obowiązki. Istnieje ogromna przepaść między biblioteką, dla której
praca z uŜytkownikami to misja i powołanie, a instytucją, która tylko i wy-
łącznie realizuje nakazane regulaminami i odgórnymi wytycznymi proce-
dury. Im silniejsze przekonania i wartości (potwierdzone działaniami dyrek-
cji), tym mocniej wpływają one na zachowania pracowników, codzienne
funkcjonowanie biblioteki i relacje z uŜytkownikami. Według badań prowa-
dzonych w polskich bibliotekach akademickich do wartości kulturowych
pielęgnowanych w tych instytucjach moŜna zaliczyć:
l przekonanie o prawie do powszechnego dostępu do zasobów biblioteki;
l priorytetowe traktowanie własnych czytelników;
l priorytetowe traktowanie pracowników naukowych;
l docenianie znaczenia technologii w działalności biblioteczno-informa-

cyjnej;
l szanowanie zmieniających się potrzeb i wymagań uŜytkowników;
l szanowanie czasu uŜytkowników;
l dbałość o studentów z innych krajów;
l brak tolerancji dla niszczenia i kradzieŜy ksiąŜek oraz braku dyscypliny;
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l ukierunkowanie na uŜytkownika;
l dbałość o zdrowie i zaspokajanie pozanaukowych potrzeb uŜytkowników;
l ochrona praw własności intelektualnej;
l respektowanie praw osób niepełnosprawnych [152, s. 41].

System wartości reprezentowany przez bibliotekę moŜe znaleźć swoje
odzwierciedlenie w róŜnego typu dokumentach, takich jak statut, regulaminy,
deklaracja misji, cele strategiczne oraz róŜnego rodzaju wytyczne i zarządzenia.

Namacalny przejaw wartości stanowią tzw. artefakty: językowe, behawio-
ralne i fizyczne, które są widocznymi elementami kultury organizacyjnej. Ar-
tefakty językowe to sposób wysławiania się, mity, opowiadania krąŜące na te-
mat biblioteki, pracy i uŜytkowników. To unikalny sposób porozumiewania
się, werbalny, jak i niewerbalny, to system oznaczeń, zawołań, pozdrowień,
który wpływa na tworzenie dystansu lub zacieśnianie więzi. Najprostszym
przykładem jest sposób pozdrawiania się pracowników: po imieniu lub wy-
korzystujący formę „Pan”, „Pani” – w przypadku kultur sformalizowanych. To
równieŜ przyjęta formuła prowadzenia korespondencji mailowej – w jednych
bibliotekach bardzo oficjalna, w innych niezwykle bezpośrednia; a takŜe spo-
sób zwracania się do czytelnika. Charakterystyczne dla bibliotek przykłady
symboli językowych cytuje BoŜena Jaskowska, i tak „bumerang” to: dociekli-
wy uŜytkownik, sprawdzający kaŜdą informację, często powracający z kolej-
nym pytaniem; „tajemnica słuŜbowa” – oznacza sytuację, kiedy pracownik
działu informacji nie potrafi zaspokoić czyjejś potrzeby informacyjnej; „miś-
ki” – to uŜytkownicy; „chodzące tytuły” – często wypoŜyczane ksiąŜki; „reni-
fery” – czytelnicy ze Skandynawii; „akwarium” – oszklone stanowisko do pra-
cy indywidualnej [152, s. 37].

Artefakty behawioralne to zwyczaje, wzorce kulturowe, gesty, schematy
postępowania, rytuały czy ceremonie. Rytuały stanowią pewien zestaw prze-
widywalnych zachowań, których moŜna oczekiwać w określonej sytuacji. Po-
zwalają stworzyć punkty odniesienia, a pracę uczynić bardziej przewidywal-
ną, mogą równieŜ stać się elementem polityki personalnej. Rytuałem jest więc
sposób rozpoczęcia pracy kaŜdego dnia (pospieszny lub przy kawie), zapla-
nowanie przerw na posiłki (wspólne wyjścia do stołówki lub jedzenie napręd-
ce kanapki podczas wykonywania mniej angaŜujących zadań), zwyczaj przyj-
mowania przez dyrekcję nowych pracowników (oprowadzenie po działach
i przedstawienie lub pozostawienie pracownika samemu sobie), sposób celeb-
rowania świąt (np. dnia bibliotekarza, lokalnych uroczystości, przyznawania
nagród dla pracowników itp.). Z kolei wzorce kulturowe mogą odnosić się do
sposobu postrzegania biblioteki w Ŝyciu danej społeczności i być nakierowa-
ne na pewien sposób zachowań, np. nienachalne wspieranie uŜytkowników
lub rzeczową pomoc.

Artefakty fizyczne to stosowane technologie, sposób ubioru, zagospoda-
rowanie przestrzeni fizycznej biblioteki, system identyfikacji wizualnej i wie-
le innych, które wpływają na postrzeganie biblioteki oraz na kształtowanie re-
lacji z jej uŜytkownikami. Dlatego teŜ w nowoczesnych bibliotekach,
szczególnie tych adresujących swoje usługi do dzieci i młodzieŜy, moŜna
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zauwaŜyć szczególną dbałość o atrakcyjność pomieszczeń bibliotecznych,
które juŜ samym swoim wyglądem mają przyciągać czytelników. TakŜe po-
waŜne instytucje naukowe dzięki prostocie i funkcjonalności urządzenia,
połączonego z elegancją i czytelnym systemem identyfikacji wizualnej, two-
rzą atmosferę profesjonalizmu22.

ZałoŜenia podstawowe, leŜące u samych podstaw kultury organizacyjnej
biblioteki, są znacznie trudniej identyfikowane i rzadziej uświadamiane. Sta-
nowią swoiste wzory myślenia, którymi mogą posługiwać się pracownicy pod-
czas oceny zjawisk, zachowań i sytuacji. Są to tzw. ideologie grupy, uwzględ-
niające preferowane wartości i normy kulturowe. Występują na wyŜszym
poziomie abstrakcji i mają charakter światopoglądowy. Określają ogólny sto-
sunek pracowników biblioteki do otoczenia, Ŝycia, świata, przemian kultu-
ralno-społecznych. Przykładem moŜe być sposób postrzegania roli bibliotek
we współczesnym społeczeństwie jako instytucji harmonijnie współdzia-
łających ze sobą lub konkurujących o uwagę klienta w agresywnym otoczeniu
społeczno-ekonomicznym lub teŜ podejście do relacji międzyludzkich.

Czesław Sikorski, analizując róŜne obszary kultury organizacyjnej, zwró-
cił uwagę na cztery rodzaje więzi:
l więzi słuŜbowe między przełoŜonymi a podwładnymi,
l więzi kooperacyjne między współpracownikami,
l stosunek pracowników do własnej pracy,
l stosunek pracowników do otoczenia organizacji.

W przypadku otoczenia organizacji rozróŜnił więzi, które nawiązuje się
z klientami, konkurentami i kooperantami [366, s. 7]. Taki podział wydaje się
zasadny równieŜ w przypadku analizowania kultury organizacyjnej bibliotek.

W badaniach nad kulturą organizacyjną analizowane są równieŜ jej funk-
cje oraz zadania. Wśród podstawowych wymienia się: funkcję integracyjną,
percepcyjną, adaptacyjną, nadawania toŜsamości, katalizatora zmian [387,
s. 60–63]. Funkcja integracyjna pełni rolę integracji kulturowej, która budowa-
na jest dzięki wspólnym zasadom, regułom, zwyczajom, rytuałom, językowi
i ideologii przyjętej przez konkretną bibliotekę. Funkcja percepcyjna związa-
na jest z postrzeganiem otaczającej rzeczywistości i spójnym interpretowa-
niem zjawisk, wydarzeń, zaleŜności, moŜliwym dzięki wspólnym dla biblio-
teki filtrom poznawczym. Funkcja adaptacyjna pozwala na ograniczenie
niepewności dzięki obopólnie przyjętym wzorcom, schematom zachowań,
regułom postępowania, wspólnym dla pracowników biblioteki, pozwala-
jącym na przystosowanie się do zmian zewnętrznych. Funkcję nadawania
toŜsamości łączy się z kreowaniem wizerunku biblioteki, spójnego w oczach
pracowników i otoczenia, wspierającego reputację. Z kolei funkcja katalizato-
ra zmian powoduje redukcję niepewności wśród pracowników dzięki wpro-
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wadzeniu mechanizmów ułatwiających implementację zmian oraz instru-
mentów zwiększających poziom akceptacji dla innowacji.

W teorii zarządzania istnieje bardzo wiele klasyfikacji kultur organizacyj-
nych. Do najpopularniejszych moŜna zaliczyć klasyfikację autorstwa, wielo-
krotnie juŜ cytowanego, Edgara Scheina, klasyfikację Charlesa Handy’ego, Ro-
gera Harrisona, Tarrence’a Deala i Allana A. Kennedy’ego oraz Allena
Williamsa, Paula Dobsona i Mike’a Waltersa [21, s. 253–254]. Model R. Harri-
sona z 1972 r. uwzględnia:
l Ideologię władzy, w której najwaŜniejszą wartością jest władza, status

i pieniądze.
l Ideologię roli, w której wagę przykłada się do formalnego statusu pra-

cownika, a więc pełnionej przez niego funkcji czy stanowiska. Kultura ta
jest bardzo często spotykana w zbiurokratyzowanych i wysoce sformalizo-
wanych instytucjach, bywa teŜ w wielu, szczególnie zachowawczych, bi-
bliotekach. Wówczas nacisk kładziony jest na procedury i zasady
działania, zaś bibliotekarz i czytelnik są tylko częścią systemu, któremu
powinni się podporządkować. Mówiąc potocznie: „ludzie słuŜą syste-
mowi, a nie system ludziom”.

l Ideologię zadania, w której widać koncentrację na realizacji konkretnych
celów i zadań. Taki typ kultury jest charakterystyczny dla młodych,
pręŜnie działających bibliotek, które nie skupiają się na pełnieniu funkcji,
lecz dąŜą do osiągania określonych, mierzalnych i widocznych rezulta-
tów, preferując pracę zespołową i projektową.

l Ideologię osoby, w której preferowane jest skupianie się na jednostce
i słuŜenie poszczególnym osobom, uwzględniając zarówno dobro czy-
telników, jak i interesy bibliotekarzy. Ideologia ta zakłada, Ŝe to biblioteka
ma słuŜyć pracownikom i czytelnikom, a ludzie stanowią sens wszelkich
działań i starań.
Klasyfikacja C. Handy’ego z 1981 r. jest zbliŜona do modelu R. Harrisona

i uwzględnia:
l kulturę władzy,
l kulturę roli,
l kulturę zadania,
l kulturę ludzi.

Innego podziału w 1982 r. dokonali T. A. Deal i A. A. Kennedy, którzy
wyróŜnili:
l Kulturę indywidualistów, w której dominują osoby skupione na rozwoju

własnej ścieŜki zawodowej, skoncentrowane na pracy indywidualnej,
działające dynamiczne, a niekiedy nawet agresywnie. Jest to typ kultury
rzadko spotykany w bibliotekach. O ile duŜe instytucje naukowe zatrud-
niają specjalistów (konserwatorów, historyków ksiąŜki itp.), pracujących
w specjalistycznych pracowniach i stroniących od pracy w większym ze-
spole, to jednak agresywna rywalizacja zdarza się w bibliotekach rzadko.
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l Kulturę hazardzistów, która charakteryzuje się skłonnością do ryzyka, ale
teŜ preferuje współpracę i pozytywne relacje interpersonalne oraz syste-
matyczną pracę.

l Kulturę zrównowaŜoną, w której dominuje spokój, racjonalizm, cenione
jest doświadczenie. Jest ona charakterystyczna dla wielu instytucji biblio-
tecznych.

l Kulturę rutyniarzy, która jest najbardziej stabilnym typem kultury. Ce-
chuje ją poszanowanie tradycji i zwyczajów, preferowanie utrwalonych do-
świadczeniem mechanizmów działania, standaryzacja i formalizowanie.
Kultura rutyniarzy bardzo często występuje w bibliotekach, szczególnie
w instytucjach działających długo, posiadających utarte schematy pracy.
W swojej klasyfikacji z 1985 r. E. Schein równieŜ wyróŜnił kulturę władzy

i roli, dodał jednak dwa nowe typy kultury organizacyjnej:
l Kulturę osiągnięć, w której istotne jest osobiste zaangaŜowanie i moty-

wacja oraz satysfakcja z wykonywanej pracy. Jest to typ tzw. kultury zaan-
gaŜowanej.

l Kulturę wsparcia, która pielęgnuje zaufanie, wzajemne wsparcie i bliskość
relacji. Pracownicy stanowią wówczas solidarną, dobrze zorganizowaną
grupę, co równieŜ przekłada się na stosunki z uŜytkownikami, którzy nie-
jako znajdują się wewnątrz organizacji, nie są zaś traktowani jako klienci
zewnętrzni.
Natomiast w 1989 r. A. Williams, P. Dobson i M. Walters redefiniowali

typy kultury wyszczególnione przez R. Harrisona i C. Handy’ego.
Z kolei Robert A. Cooke i J. Clayton Lafferty równieŜ w 1989 r. wyróŜnili aŜ

dwanaście typów organizacji, z uwagi na funkcjonujący w nich rodzaj kultury
organizacyjnej. Jak widać w tab. 19, klasyfikację tę mogą z powodzeniem wy-
korzystywać biblioteki, które w zaleŜności od typu, wielkości, lokalizacji,
struktury, kierownictwa i wielu innych czynników mogą być instytucjami
sformalizowanymi i zhierarchizowanymi lub teŜ nastawionymi na relacje
interpersonalne, kreatywnymi i innowacyjnymi (tab. 19).

Tab. 19. Podział organizacji ze względu na typ kultury organizacyjnej według
R. A. Cooke’a i J. C. Lafferty’ego

Typ organizacji Charakterystyka

Humanistyczno-
-wspomagająca

Organizacje zarządzane w sposób umoŜliwiający uczestnictwo
i koncentrację na ludziach.

Oparta na zasadach
przynaleŜności

Organizacje, dla których priorytetem są konstruktywne relacje
między jej członkami.

Bezkonfliktowa Organizacje, w których unika się konfliktów, a relacje
interpersonalne są przyjemne, przynajmniej powierzchownie.

Konwencjonalna Organizacje konserwatywne, tradycjonalne i kontrolowane
biurokratycznie.

ZaleŜna Organizacje kontrolowane hierarchicznie, niedopuszczające
uczestnictwa pracowników w podejmowaniu decyzji.
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Typ organizacji Charakterystyka

Unikająca Organizacje, w których nie nagradza się za sukces, ale karze za
błędy.

Opozycyjna Organizacje, w których przewaŜa konfrontacja, a negatywizm jest
nagradzany.

Władcza Organizacje zbudowane na władzy związanej ze stanowiskami
zajmowanymi przez członków.

Konkurencyjna Organizacje, w których ceni się wygrywanie, a członkowie są
nagradzani za prześciganie innych.

Ceniąca
kompetencje
i perfekcjonizm

Organizacje, w których ceni się perfekcjonizm, wytrwałość
i cięŜką pracę.

Ceniąca osiągnięcia Organizacje, które cenią dobrze wykonaną pracę i członków
wyznaczających i osiągających trudne, lecz realistyczne cele.

Oparta na zasadzie
samorealizacji

Organizacje, które cenią kreatywność, jakość, a nie ilość oraz
zarówno wykonanie zadania, jak i rozwój indywidualny.

Źródło: opracowanie na podstawie M. ARMSTRONG. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków,
2005, s. 255.

Niektórzy autorzy (m.in. Wendell L. French, Fremont E. Kast i James E. Ro-
senzwig) dokonują podziału na kulturę organizacyjną oraz klimat organizacji.
Kultura jest wówczas traktowana jako system faktycznie występujący w orga-
nizacji, natomiast klimat to jedynie sposób postrzegania organizacji przyjęty
przez pracowników czy uŜytkowników. Wacław Šmid k l i m a t o r g a n i z a -
c y j n y zdefiniował jako „całokształt stosunków społecznych, kształtujących
zachowania się pracowników w danej organizacji” [399, s. 121], zaś Katarzyna
Tracz jako „nastrój panujący w społecznym środowisku organizacji, doty-
czący tych aspektów otoczenia organizacji, które członkowie postrzegają
w sposób świadomy. Klimat organizacyjny określa względnie stały zestaw
spostrzeŜeń, odczuć i wyobraŜeń uczestników organizacji na temat tego czym
jest ich organizacja” [246, s. 61]. Klimat, pomimo Ŝe związany jest z subiek-
tywnymi odczuciami i nie stanowi Ŝadnej obiektywnej miary, jest istotny,
poniewaŜ łączy się z przekonaniami, których konsekwencją są określone
działania. Przykładem moŜe być pracownik biblioteki, który uwaŜa, Ŝe system
motywacyjny (premie, nagrody) funkcjonujący w bibliotece jest dla niego
krzywdzący. Pomimo Ŝe faktycznie tak nie jest, będąc przekonanym o swojej
racji, moŜe podjąć decyzję o odejściu lub obniŜyć jakość swojej pracy.

Klimat organizacyjny badany jest dzięki ocenie róŜnych elementów sys-
temu organizacyjnego, do których naleŜą m.in.:
l innowacyjność – wraŜenie, Ŝe bibliotekarze są motywowani do wprowa-

dzania zmian i innowacji w swojej pracy i otrzymują wsparcie w swoich
przedsięwzięciach;

l uznanie – odczucie, Ŝe zaangaŜowanie pracownika jest zauwaŜane przez
kadrę kierowniczą i zostaje odpowiednio docenione;
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l samodzielność – świadomość, Ŝe istnieje moŜliwość podejmowania sa-
modzielnych decyzji i swoboda w wykonywaniu obowiązków, adekwatna
do moŜliwości pracownika i stanowiska pracy;

l sprawiedliwość – przekonanie, Ŝe kierownictwo biblioteki, podejmując
decyzje, kieruje się obiektywnymi przesłankami, nie zaś kaprysem lub ar-
bitralnym podejściem;

l spójność – poczucie wspólnoty i jedności z biblioteką, innymi pracow-
nikami i czytelnikami, powodujące wraŜenia współodpowiedzialności
i zaangaŜowania;

l wsparcie – przekonanie, Ŝe moŜna dzielić się problemami, a trudne decy-
zje przedyskutować, co nie będzie traktowane jako słabość lub nieudol-
ność.

l zasób – poczucie, jakimi zasobami materialnymi i niematerialnymi moŜna
dysponować podczas realizowania zawodowych obowiązków;

l zaufanie – wiara w otwartość komunikowania i poruszania trudnych kwe-
stii;

l ciepło – poczucie istnienia pozytywnych nieformalnych relacji z innymi
bibliotekarzami i otoczeniem;

l toŜsamość – przekonanie, Ŝe jest się cennym członkiem zespołu biblioteki,
a takŜe poczucie przynaleŜności oraz zaangaŜowania.
Integrując perspektywę badawczą Georga Litwina i Roberta Stringera

[247] oraz Daniela Koysa i Thomasa DeCotiisa [202], moŜna przyjąć, Ŝe klimat
organizacyjny biblioteki moŜe być analizowany w oparciu o jedenaście wy-
miarów, takich jak:
1. Struktura/samodzielność – odczucia związane ze swobodą i ograniczenia-

mi w działaniu oraz stopniem formalizacji biblioteki (swoboda czy
regulacja?).

2. Odpowiedzialność/zaufanie – odczucia związane z przekonaniem na te-
mat obdarzenia zaufaniem (zaufanie czy kontrola?).

3. Ryzyko – odczucia związane z poziomem ryzyka i stabilizacji (ryzyko czy
stabilizacja?).

4. Ciepło – odczucia związane z atmosferą panującą w bibliotece (ciepło czy
dystans i agresja?).

5. Wsparcie – odczucia związane z perspektywą uzyskania pomocy (wspar-
cie czy alienacja?).

6. Standardy – odczucia związane z jakością szeroko rozumianych stan-
dardów pracy (wysokie lub zaniŜane?).

7. Uznanie – odczucia związane z okazywaniem uznania przez innych
(okazywanie czy deprymowanie?).

8. Sprawiedliwość – odczucia związane z polityką podejmowania decyzji
(obiektywizm czy subiektywizm?).

9. Konflikt – odczucia związane ze sposobem rozwiązywania konfliktów (tu-
szowanie czy rozwiązywanie?).
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10. Innowacje – odczucia związane z promowaniem kreatywności i zmian
(stagnacja czy innowacyjność?).

11. ToŜsamość – odczucia związane z poziomem zintegrowania z biblioteką
(utoŜsamianie lub dystansowanie?).
Wymiary te mogą odnosić się zarówno do stosunków wewnętrznych pa-

nujących w bibliotece, jak teŜ do relacji z jej uŜytkownikami. I tak np. „odpo-
wiedzialność” moŜe oznaczać, Ŝe przełoŜony darzy zaufaniem swoich pod-
władnych i deleguje w ich kierunku uprawnienia, ale teŜ moŜe przejawiać się
ona w obdarzaniu zaufaniem swoich czytelników, choćby poprzez wypoŜy-
czanie czytelnianych zbiorów wybranym osobom. Podobnie poziom wsparcia
i atmosfera panująca w bibliotece będą istotne zarówno dla pracujących w niej
ludzi, jak i odbiorców usług bibliotecznych. Sposób rozwiązywania konflik-
tów wpłynie na podnoszenie lub obniŜanie satysfakcji bibliotekarzy oraz
czytelników, którzy będą się czuli rozczarowani lub ukontentowani metodą
rozwiązania sporu. Wszystkie te czynniki wpłyną na poczucie utoŜsamiania
się z biblioteką i wraŜenie, Ŝe jest się cenionym lub lekcewaŜonym klientem/
pracownikiem. Stopień natęŜenia poszczególnych wymiarów będzie rzutował
zaś na reputację biblioteki.

Kultura oraz klimat organizacyjny biblioteki mogą osiągać róŜną siłę i na-
tęŜenie. Tak zwane k u l t u r y s i l n e trudno jest zmienić bądź wykorzenić,
poniewaŜ są one elementem mocno zintegrowanym z biblioteką. Dobrze więc,
gdy silna kultura jest zarazem kulturą pozytywną, w którą wpisuje się dąŜenie
do ciągłych innowacji i kreowanie wysokiej jakości usług. Mocno zakorze-
niona kultura negatywna, destrukcyjna, preferująca skostniałe wzorce i sche-
maty, utrzymująca się przez dłuŜszy czas, moŜe doprowadzić całą instytucję
do stopniowej degradacji. Pozytywne i negatywne oddziaływanie kultury or-
ganizacyjnej przedstawiono w tab. 20.

Tab. 20. Pozytywne i negatywne oddziaływanie kultury organizacji

Oddziaływanie kultury organizacji

pozytywne negatywne

ukierunkowanie działań przez redukcję
złoŜoności

tendencja do zamykania się w sobie

sprawna sieć komunikacyjna blokowanie nowych orientacji

szybkie podejmowanie decyzji bariery we wdroŜeniach

przyspieszone wdraŜanie planów
i projektów

utrwalanie się tradycyjnych wzorców
sukcesu

małe nakłady na kontrolę kolektywna postawa uniku

silna motywacja i lojalność „kulturowe myślenie”

stabilność i niezawodność brak elastyczności

Źródło: Leksykon zarządzania. Warszawa, 2004, s. 253.
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Siła kultury moŜe być mierzona stopniem nasilenia takich cech, jak: wy-
razistość, stopień upowszechnienia i głębokość zakorzenienia [366, s. 14].
W y r a z i s t o ś ć w z o r ó w k u l t u r o w y c h oznacza klarowność i jasność
wyobraŜeń na temat zachowań, wzorców, sposobów postępowania itp., które
są poŜądane w danej bibliotece. W placówkach o silnej kulturze organizacyj-
nej bibliotekarze nie mają trudności z identyfikacją poŜądanych wzorców za-
chowań. Uzyskują transparentny przekaz, jak postępować, co jest naganne,
a co poŜądane i premiowane.

S t o p i e ń u p o w s z e c h n i e n i a k u l t u r y o r g a n i z a c y j n e j b i -
b l i o t e k i oznacza zakres, w jakim dana kultura jest przejmowana przez pra-
cowników. Im bardziej jest jednorodna i homogeniczna, tym zwiększa się siła
jej oddziaływania. Biblioteki większe, o wielu filiach lub działach, mogą mieć
bardziej heterogeniczny charakter, a więc posiadać róŜne subkultury, które
róŜnicują środowisko bibliotekarskie. Taka niespójność jest niekorzystna, kie-
dy przenosi się na relacje z otoczeniem biblioteki, a szczególnie na kontakty
i standardy obsługi uŜytkowników (róŜne podejście, inny sposób realizacji
i poziom obsługi itp.). Wyjątkiem są celowe zabiegi, które mają za zadanie wy-
kreowanie zróŜnicowanych usług, np. opiekuńcze podejście w stosunku do
czytelnika dziecięcego i wymagające względem młodzieŜy, która powinna
uczyć się i nabywać nowe kompetencje informacyjne. Z uwagi na wpływ, któ-
ry subkultury wywierają na bibliotekę, moŜna podzielić je na trzy grupy: sub-
kultury wzbogacające (wzmacniające kulturę dominującą, kompatybilne z jej
priorytetami), subkultury ortogonalne (uwzględniające najwaŜniejsze załoŜe-
nia kultury podstawowej, lecz uzupełniające je o własne wartości i normy)
oraz kontrkultury, będące przejawem niezadowolenia, które negują załoŜenia
kultury głównej, pozostając z nią w sprzeczności [19, s. 19–20].

G ł ę b o k o ś ć z a k o r z e n i e n i a k u l t u r y o r g a n i z a c y j n e j ozna-
cza poziom przyswojenia sobie przez bibliotekarzy określonych wzorców
kulturowych (norm, zwyczajów, modeli zachowań itp.). WyŜszy poziom przy-
swojenia takich wzorców jest charakterystyczny dla silnych kultur organiza-
cyjnych, niŜszy – jest typowy dla kultur słabych. Kultury o zakorzenionych
wzorcach dają pracownikom poczucie stabilizacji, pozwalają na pewien au-
tomatyzm reakcji, bibliotekarz nie musi więc kaŜdorazowo analizować i oce-
niać, poniewaŜ moŜe odwołać się do przyjętych wzorów, np. nieuprzejme
zachowanie czytelnika nie wymaga od niego oceny moralnej, a jedynie wyko-
rzystania pewnych standardów działania, charakterystycznych dla biblioteki,
w której pracuje.

Dla kierownictwa biblioteki kultura organizacyjna moŜe stać się narzę-
dziem wpływu, metodą kształtowania postaw pracowników i ich zachowań.
Natomiast z punktu widzenia bibliotekarzy kultura jest elementem dającym
poczucie pewności, przynaleŜności do grupy ludzi o tych samych zaintere-
sowaniach zawodowych, podobnych nawykach, pracujących z uwzględnie-
niem tych samych procedur, mechanizmów i wartości.
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W kontekście badania kultur organizacyjnych analizowane jest zjawisko
tzw. dysonansu kulturowego. D y s o n a n s k u l t u r o w y oznacza róŜnice
występujące w sposobach myślenia, zachowaniach, poglądach czy preferen-
cjach, które mogą być źródłem dyskomfortu psychicznego, nieporozumień
lub wręcz konfliktów. Pracownicy bibliotek, pomimo w miarę zbliŜonego po-
ziomu i form kształcenia zawodowego oraz podobnych warunków pracy
i tych samych wzorców kulturowych panujących w bibliotece, mogą zupełnie
odmiennie postrzegać otaczającą rzeczywistość i interpretować sygnały pły-
nące z otoczenia. Jest to wynikiem róŜnic wychowawczych, odmiennej struk-
tury psychicznej i wielu innych czynników róŜnicujących jednostki ludzkie.
Do przyczyn dysonansu kulturowego, a więc i powstawania subkultur, moŜna
zaliczyć m.in.: róŜne warunki pracy (np. działy mające kontakt z czytelnikami
lub pozbawione tego kontaktu), miejsce w hierarchii organizacyjnej, podział
funkcjonalny (pełnione funkcje – np. dyrektor biblioteki, kierownik działu
itp.), zróŜnicowanie zawodowe (pracownicy słuŜby podstawowej, pracow-
nicy działu kadr, informatycy, introligatorzy, magazynierzy itp.), płeć (działy
typowo sfeminizowane, męskie lub mieszane), przynaleŜność do klasy spo-
łecznej, religię itp.

Dysonans kulturowy pojawia się najczęściej, kiedy tworzona jest nowa or-
ganizacja lub teŜ w dotychczasowej formacji wprowadzane są istotne zmiany.
Zakładanie nowej biblioteki, filii, oddziału powoduje, Ŝe w nowych warun-
kach pracy stykają się ludzie, którzy dotychczas mieli zupełnie róŜne do-
świadczenia Ŝyciowe, byli inaczej wychowywani, kształceni, działali według
róŜnych procedur i schematów, mają róŜne cele i preferencje. Tak odmienne
osoby muszą wypracować wspólny model współpracy, który będzie zacząt-
kiem nowej kultury organizacyjnej. Równie często dysonans występuje, kiedy
w bibliotece przeprowadzane są zmiany naruszające dotychczasowe status
quo. W zaleŜności od indywidualnych postaw zmiany te mogą zostać zaak-
ceptowane lub odrzucone, co równieŜ powoduje starcia i walkę wpływów.
Szczególną trudność sprawia wprowadzanie zmian w bibliotekach o kulturze
zbliŜonej do kultury rutyniarzy (według klasyfikacji Terrence’a A. Deala i Al-
lana A. Kennedy’ego), a więc konserwatywnej i sformalizowanej, w której pra-
cownicy przywiązani są do obowiązujących dotąd procedur. Wbrew po-
wszechnym przekonaniom największym problemem nie jest wprowadzanie
do bibliotek nowych technologii, gdyŜ większość pracowników po odpowied-
nim przeszkoleniu jest zdolna w miarę sprawnie opanować potrzebne narzę-
dzia. Problemem jest konieczność zmiany postaw, nowoczesne podejście do
czytelnika, wymagające od bibliotekarza zaangaŜowania, otwartości i empatii,
nie zaś skupiania się na mechanicznym wykonywaniu określonych obowiąz-
ków.

Czesław Sikorski, analizując postawy kierowników wobec dysonansu kul-
turowego, podzielił ich na racjonalnych (integrujących subkultury w war-
stwie formalnej) oraz symbolicznych (analizujących subkultury i starających
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się wpływać bezpośrednio na samą kulturę organizacyjną). Wymienił teŜ trzy
główne sposoby reakcji, a więc:
l racjonalny, kształtujący wzory myślenia przez nauczanie;
l emocjonalny, kształtujący wzory zachowań przez własny przykład i styl

kierowania;
l pośredni, częściowo racjonalny i częściowo emocjonalny, kształtujący

wzory myślenia i zachowania przez indoktrynację [366, s. 47].
W oparciu o badania dotyczące dysonansu kulturowego dokonano analizy

kultur organizacyjnych. C. Sikorski zaproponował podział na cztery typy kul-
tur, który moŜna wykorzystać na potrzeby instytucji bibliotecznych. Są to:
l kultura dominacji,
l kultura rywalizacji,
l kultura współdziałania,
l kultura adaptacji.

K u l t u r a d o m i n a c j i polega, jak sama nazwa wskazuje, na dominacji
kultury organizacyjnej preferowanej na najwyŜszych szczeblach kierowania,
przy jednoczesnym ignorowaniu innych subkultur, które uwaŜane są za gor-
sze i niewłaściwe. Zjawisko dominacji moŜe występować w duŜych biblio-
tekach, posiadających wiele działów, odseparowane filie lub punkty biblio-
teczne, w których mają szansę zaistnieć subkultury. W takiej sytuacji, bez
regularnych kontaktów z główną placówką, bibliotekarze mogą stworzyć
zupełnie odrębną kulturę organizacyjną, pielęgnującą skrajnie odmienne war-
tości. Przykładem mogą być biblioteki wojewódzkie, w których za miarę sku-
teczności bardzo często przyjmuje się liczbę obsłuŜonych czytelników oraz
ich filie w małych aglomeracjach, w których, z uwagi na ograniczoną liczbę
czytelników, pielęgnuje się kontakty indywidualne oraz zwraca większą
uwagę na ich jakość i czas trwania.

K u l t u r a r y w a l i z a c j i pojawia się w bibliotekach, w których nie wy-
stępuje jedna dominująca kultura organizacyjna. Współistniejące subkultury
są stosunkowo mocno utrwalone, lecz zamiast harmonijnego funkcjonowania
dochodzi do rywalizacji ich członków i próby osiągnięcia większych wpły-
wów. W zaleŜności od działań kierownictwa taka rywalizacja moŜe mieć cha-
rakter niszczący, nieprzynoszący Ŝadnych poŜytków, a jedynie konflikty,
moŜe jednak teŜ przy odpowiednim podejściu być źródłem inspiracji, poja-
wiania się nowych pomysłów i rozwiązań wypracowanych w ramach od-
miennych subkultur pracowniczych. BoŜena Jaskowska w swoich badaniach
[152, s. 25–42] wyraźnie zaznaczyła, Ŝe wiele polskich bibliotek akademic-
kich, szczególnie tych o bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej, ma
skłonność do tzw. klikowości, a więc łączenia się pracowników w herme-
tyczne grupy, które dąŜą do osiągnięcia przewagi. Bardzo często przyczyną
pojawiania się kultury rywalizacji jest zróŜnicowanie pracowników biblio-
teki, wynikające m.in. z pracy w róŜnych działach czy na róŜnych stanowis-
kach. Najbardziej jaskrawym chyba przykładem animozji są problemy wyni-
kające z łączenia małych bibliotek gminnych z instytucjami kultury.
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Pracownicy niepewni swej przyszłości i wpływów nawzajem próbują okazać
swoją wyŜszość i nadrzędność kompetencji.

K u l t u r a w s p ó ł d z i a ł a n i a polega na akceptacji róŜnic, jakie wystę-
pują pomiędzy ludźmi, oraz próbie osiągnięcia kompromisu. W przypadku
bibliotek będzie oznaczało to poszanowanie odmienności i zaaprobowanie
odmiennych sposobów funkcjonowania poszczególnych placówek filialnych
bądź działów, wynikających z róŜnych zadań oraz innej struktury otoczenia.
I tak filia obsługująca dzieci i młodzieŜ moŜe pracować według zupełnie in-
nych standardów niŜ ośrodek informacji ekonomicznej czy dział konserwator-
ski. Wadą kultury współdziałania jest brak spójności instytucji i jednego ogól-
nego modelu kultury, co niekiedy moŜe powodować utoŜsamianie się
pracowników z wybranym działem lub filią, nie zaś z całą biblioteką.

K u l t u r a a d a p t a c j i podporządkowana jest całkowicie formalnym
celom organizacji. Aktywność pracowników koncentruje się wokół realizacji
właśnie tych formalnych celów. Stąd teŜ występuje zmienność reakcji, róŜno-
rodność standardów i wzorów zachowań. W tym kontekście jest to więc kultu-
ra zmienna i nietrwała, gdyŜ ewoluuje, dostosowując się do aktualnych po-
trzeb. Jest korzystna dla instytucji działających w zmiennym otoczeniu,
w których ceniona jest szybkość reakcji i dostosowanie się do potrzeb klien-
tów. Problemem moŜe być tu jednak brak toŜsamości, pewności i bezpieczeń-
stwa, który szczególnie cenią sobie w pracy bibliotekarze. Satysfakcję mogą
osiągnąć jedynie pracownicy, którzy mają silną potrzebę osiągnięć. Stąd teŜ
tego typu kultura niezwykle rzadko występuje w bibliotekach, pojawia się
w instytucjach młodych, nastawionych na zmiany, gotowych realizować
wszelkie potrzeby czytelników byleby tylko uzyskać ich pełną akceptację, co
zdarza się niekiedy w bibliotekach szkół prywatnych.

Kultura organizacyjna biblioteki nie jest oczywiście wartością stałą i pod-
lega licznym przemianom rozłoŜonym w czasie. Edgar Schein w swoich kon-
cepcjach uwzględnił cztery f a z y r o z w o j u k u l t u r y o r g a n i z a c y j -
n e j. Nazwał je: fazą formowania, rozwijania, funkcjonowania i dojrzałości
[356, s. 40].

Do formowania się (powstawania) nowej kultury organizacyjnej dochodzi
wraz z tworzeniem instytucji bibliotecznej. Jest to sytuacja bardzo komfor-
towa, kiedy kierownictwo moŜe kreować od podstaw poŜądany model funk-
cjonowania placówki. Nie występują wówczas Ŝadne patologie organizacyjne,
nie ma ustalonych kanonów działań. DuŜe znaczenie ma wówczas postawa
dyrektora. Im bardziej wyrazistą osobowość posiada, im ma precyzyjniej sfor-
mułowane oczekiwania i standardy pracy, tym łatwiej będzie przystosować
się do pracy bibliotekarzom, którzy będą poszukiwali swojej toŜsamości gru-
powej. Z czasem pierwotne wartości i idee zostaną przyswojone, a w silnych
kulturach będą przekazywane kolejnym pracownikom w formie norm, nie-
zaleŜnie od faktu, czy pierwotny kreator kultury organizacyjnej będzie nadal
pracował w bibliotece.
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Faza rozwoju kultury organizacyjnej to bardzo często okres wzrostu orga-
nizacji. W bibliotece wiąŜe się z etapem kreacji, wspólnego tworzenia jakości
usług, dopracowywania standardów pracy, tworzeniem relacji międzypra-
cowniczych i relacji z czytelnikami. To zwykle okres mobilizacji, wzajemnego
wsparcia i entuzjazmu.

W fazie funkcjonowania biblioteka zaczyna działać według przyjętych
schematów, zaś kultura organizacyjna jest w pełni dojrzała. Pracownicy znają
obowiązujące mechanizmy i zwyczaje, wiedzą czego się spodziewać, jak się
zachowywać i jak reagować na określone sytuacje. Bibliotekarze muszą teŜ
przestrzegać określonych standardów, gdyŜ są rozliczani pod tym kątem.

Faza dojrzałości oznacza pełną stabilizację biblioteki pod względem kul-
turowym. Pracownicy są świadomi swoich powinności i oczekiwań. Na tym
etapie zaczynają pojawiać się negatywne emocje: krytyka, podejrzliwość, re-
widowanie cudzych postaw i decyzji. Bibliotekarze, którzy pragną zmian i na-
ruszenia status quo, mogą zostać ocenieni przez innych negatywnie. W wy-
niku odmiennych zachowań, decyzji czy przekonań moŜe dojść na tym tle do
powaŜnych sporów, a nawet konfliktów.

Zdaniem Michaela Armstronga [21] kultura organizacyjna kształtowana
jest przez cztery podstawowe czynniki: wizjonerskie przywództwo, krytyczne
wydarzenia w historii organizacji, istotne w umacnianiu lub obalaniu wartoś-
ci, wewnątrzorganizacyjne relacje społeczne wpływające na formułowanie za-
sad i oczekiwań oraz otoczenie zewnętrzne – jego wymiar ekonomiczny,
prawny, kulturalny itp. Z kolei według badań [366, s. 37] zmiany kultury
organizacyjnej zachodzą najczęściej w wyniku:
l dramatycznego kryzysu, wskutek którego kwestionuje się przydatność do-

tychczasowej kultury (według obserwacji autorki takim dramatycznym
kryzysem dla wielu bibliotek są braki finansowe i wynikające z nich zmia-
ny w funkcjonowaniu placówki, wymagające np. likwidacji oddziału lub
filii, połączenia z inną instytucją, np. domem kultury, co powoduje pyta-
nia o przyszłość trwania w zawodzie, brak stabilizacji oraz poczucie nie-
pewności);

l zmiany w kierownictwie organizacji, jeśli nowi kierownicy mają inną niŜ
dotychczasowa koncepcję zarządzania (zmiana koncepcji zarządzania
biblioteką jest często dla jej pracowników źródłem stresu i niepokoju; dla-
tego teŜ biblioteczne kultury organizacyjne nastawione na harmonijne
sformalizowane działania powinny być poddawane ostroŜnym naciskom
ze strony dyrekcji, tak by nie wzbudzić wśród pracowników negatywnych
reakcji, w tym oporu wobec zmian);

l młodego wieku organizacji, który nie pozwolił jeszcze na okrzepnięcie
kultury (jako przykład warto porównać tu biblioteki akademickie uczelni
państwowych z długą tradycją, w których zmiany kultury organizacyjnej
bardzo często moŜliwe są wyłącznie wraz z wymianą personelu, z biblio-
tekami szkół wyŜszych niepaństwowych, w których zmiany i innowacje
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traktowane są przez pracowników jako naturalny element rozwoju i moŜ-
liwość zdobycia nowych doświadczeń);

l małego rozmiaru organizacji, dzięki czemu kierownictwo moŜe łatwiej
wpłynąć na zmianę kultury (istotna jest tu rozpiętość kierowania, a więc
liczba pracowników bezpośrednio podlegająca dyrektorowi biblioteki, po-
niewaŜ im rozpiętość jest mniejsza, tym większy bezpośredni wpływ moŜe
stosować dyrektor biblioteki na swoich pracowników);

l słabości kultury, która czyni ją bardziej podatną na zmiany (kultury słabe,
a więc nieutrwalone, łatwiej jest poddać pewnym przekształceniom, ist-
nieje jednak duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe wprowadzone zmiany rów-
nieŜ nie okaŜą się trwałe).
Rekonstrukcja kultury organizacyjnej moŜe równieŜ wynikać z celowego

działania kierownictwa, podjętego w ramach zmiany strategii biblioteki. Wy-
maga wówczas szeroko zakrojonych systematycznych zmian związanych
przede wszystkim z budowaniem nowego systemu wartości i przekonań pra-
cowników, które w przyszłości miałyby zaowocować zmianą postaw i za-
chowań. PrzeobraŜenie kultury organizacyjnej jest zwykle zjawiskiem
rozłoŜonym w czasie, które powinno zostać wsparte szeregiem działań, takich
jak: nakreślenie nowych celów, promowanie poŜądanych wartości i postaw
przez najwyŜsze kierownictwo i ambasadorów zmian, dostosowanie struktury
i polityki personalnej biblioteki, przekonanie do nowych wartości kierow-
nictwa średniego i niŜszego szczebla oraz liderów opinii, współpraca z oto-
czeniem.

W Polsce, pomimo duŜego zainteresowania kulturą organizacyjną biblio-
tek, kompleksowe badania empiryczne prowadzone są stosunkowo rzadko,
zaś dostępne analizy koncentrują się raczej wokół jednej wybranej instytucji,
często będącej zarazem miejscem pracy autora [np. 268; 369]. Badania kultury
organizacyjnej słuŜące praktyce zarządczej równieŜ stanowią rzadkość – pro-
wadzi je ok. 10% bibliotek, podobnie jak badania dotyczące klimatu organiza-
cyjnego (8%). Nieco częściej prowadzone są badania opinii pracowników na
temat jakości pracy (23%). Temat kultury organizacyjnej bibliotek w szerszym
ujęciu podjęła w swoich publikacjach BoŜena Jaskowska [152; 154]. Wyniki
pogłębionych analiz, które przeprowadziła w bibliotekach akademickich,
wskazują, Ŝe naleŜy rozróŜnić kultury bibliotek uczelni publicznych od kultur
bibliotek uczelni niepublicznych. Kultura instytucji publicznych koncentruje
się wokół procedur i zachowania status quo, zaś inne charakterystyczne cechy
to:
l unikanie niepewności;
l duŜy dystans dzielący pracowników i przełoŜonego w sferze zawodowej

i emocjonalnej;
l silne identyfikowanie się z grupą dające poczucie bezpieczeństwa, przy-

naleŜności i adaptacji;
l gotowość do podporządkowania się zasadom panującym w zespole;
l brak indywidualnej odpowiedzialności;
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l lojalność i posłuszeństwo;
l przestrzeganie ustalonych procedur i metod działania;
l unikanie i minimalizowanie konfliktów;
l silna zaleŜność jednostki od kierownictwa i zespołu, którego jest człon-

kiem;
l brak udziału pracowników w procesach decyzyjnych;
l obawa przed wyraŜaniem własnej opinii;
l współistnienie silnych subkultur;
l silny kolektywizm;
l brak kompleksowego spojrzenia na działalność biblioteki;
l obawa przed wykorzystaniem w pełni własnej wiedzy i umiejętności;
l tendencja do powstawania tzw. klik;
l bariery przed wprowadzaniem innowacji lub zmian;
l preferowanie pracy stałej, powtarzalnej i uregulowanej przepisami;
l przywiązanie do biurokracji i wytwarzania licznych dokumentów;
l umiarkowany entuzjazm do zdobywania nowych kwalifikacji;
l brak odpowiedniej współpracy i komunikacji między poszczególnymi

działami biblioteki;
l duŜy autorytet władzy;
l nadawanie rangi piastowanym stanowiskom, a nie posiadanym umiejęt-

nościom;
l hierarchiczna struktura organizacyjna i pionowy przepływ informacji;
l elementy wzmacniające władzę, takie jak: wydawanie poleceń, kontro-

lowanie i komunikacja ku dołowi.
Biblioteki uczelni niepublicznych charakteryzują się nieco innym typem

kultury, w którym przede wszystkim akceptowany jest większy stopień nie-
pewności oraz zmiany. Inne cechy to:
l dąŜenie do utrzymywania partnerskich stosunków pomiędzy zwierzch-

nikiem a podwładnymi;
l delegowanie władzy i partycypacja pracowników w procesach decyzyj-

nych;
l orientacja na pracę grupową i aktywne uczestnictwo członków w pracach

zespołu;
l chęć uczenia się, nabywania nowych umiejętności i wiedzy;
l brak tendencji do ograniczania samodzielności pracowników pracujących

w ramach zespołów;
l wysoki poziom tolerancji.

Współczesne biblioteki stanowią otwarty system społeczny, podatny za-
równo na bodźce zewnętrzne, płynące z otoczenia, jak i relacje wewnętrzne,
tworzone przez samych pracowników. Od jakości tych relacji, zakresu inter-
nalizacji wskazanych wartości i zasad, a więc i typu kultury organizacyjnej,
w pewnym stopniu zaleŜy kondycja biblioteki. Kultury twórcze, nastawione
na budowanie, współpracę i innowacje, z pewnością będą sprzyjały rozwo-
jowi tych instytucji. Kultury dysfunkcyjne, patologiczne, mogą doprowadzić
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do nieprawidłowego postrzegania roli ksiąŜki i biblioteki w Ŝyciu społecznym.
NaleŜy pamiętać bowiem, Ŝe biblioteki to instytucje, które nie tylko świadczą
usługi, ale placówki posiadające określoną misję i pełniące waŜną rolę
w rozwoju społeczeństwa.

Kultura organizacyjna stanowi jeden z cenniejszych zasobów niemate-
rialnych biblioteki, z uwagi na takie jej cechy, jak unikatowość, trudność imi-
tacji i brak moŜliwości transferu oraz wpływ na inne zasoby niematerialne,
a zwłaszcza na aktywizację innych wartości i kompetencji biblioteki, zwięk-
szającą wydajność całego systemu zasobów niematerialnych. Kultura orga-
nizacyjna jest silnie zintegrowana z innymi zasobami biblioteki, zarówno
o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Stanowi istotny czynnik
z uwagi na wymiar społeczny organizacji. Integruje ludzi i reguluje ich sto-
sunki społeczne, które mają wpływ na funkcjonowanie biblioteki, będąc tak
samo istotne jak czynniki materialne. MoŜe znacząco wpływać na kształto-
wanie kapitału ludzkiego, determinuje komunikację wewnętrzną i ze-
wnętrzną, wpływa na reputację biblioteki, jej innowacyjność i elastyczność,
jak równieŜ moŜe pełnić funkcje regulacyjne w zakresie stosowania zasad
etyki w procesach pozyskiwania i udostępniania informacji [302; 271]. MoŜe
być kształtowana dzięki sile przywództwa i strategii. Niektórzy autorzy
postulują, by pozytywną kulturę organizacyjną uznać za kluczową kompeten-
cję, która przyczynia się do budowy innych kluczowych kompetencji [411,
s. 64], inni zaś postrzegają ją jako zasób strategiczny biblioteki [166; 322].
Wydaje się, Ŝe w najbliŜszych latach w środowisku polskich bibliotek do
najbardziej poŜądanych modeli kulturowych będzie naleŜała kultura zmian,
kultura jakości oraz kultura wiedzy.

2.5. Komunikacja i relacje

Szeroko rozumiana komunikacja oraz relacje o charakterze wewnętrznym
i zewnętrznym są jedną z podstawowych wartości w funkcjonowaniu biblio-
tek. Skuteczne działanie tych instytucji, niezaleŜnie czy mowa jest o usługach
zdalnych, czy teŜ świadczonych w budynku bibliotecznym, w coraz więk-
szym stopniu zaleŜy od jakości relacji z uŜytkownikami i pracownikami. Bi-
blioteki coraz częściej koncentrują się nie tylko na zaspokajaniu potrzeb in-
formacyjnych bądź lekturowych swoich czytelników, lecz pragną nawiązać
z nimi długoterminowe bliskie relacje, wsparte efektywną komunikacją.

Według badań prezentowanych przez Annę Rakowską polscy dyrektorzy
i kierownicy wyŜszego szczebla, zapytani o główne kompetencje pracowni-
ków, za najwaŜniejsze uznali umiejętności komunikowania się (94% ankie-
towanych) [337, s. 489]. Komunikacja stanowi równieŜ jedno z głównych za-
jęć kadry kierowniczej w czasie dnia pracy. Według prowadzonych pomiarów
kierownicy spędzają średnio od 60% do 80% swojego czasu pracy właśnie na
komunikacji z innymi osobami [449, s. 335]. Z kolei badania prowadzone
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wśród kadry kierowniczej bibliotek pokazały, Ŝe przepływ informacji w tych
instytucjach, mający wpływ na proces komunikowania się, jest znacznie za-
burzony. AŜ 70% ankietowanych uznało go za częściowy, 25% za zablokowa-
ny w róŜnych kierunkach, a tylko 5% za jasny i bezpośredni [254, s. 170].
RównieŜ relacje z otoczeniem zewnętrznym bibliotek ulegają systematycz-
nemu rozluźnieniu. Powszechność mediów elektronicznych powoduje utratę
monopolu tych instytucji w udostępnianiu informacji oraz „odpływ” czytelni-
ków, którzy bez udziału biblioteki potrafią zrealizować swoje podstawowe po-
trzeby informacyjne. Stąd teŜ wydaje się, Ŝe pewne aspekty komunikowania
się w środowisku bibliotek wymagają głębszej analizy, szczególnie iŜ stano-
wią warunek budowania efektywnych relacji (zarówno między pracowni-
kami, jak i z otoczeniem biblioteki), które z kolei prowadzą do budowania
lojalności, umoŜliwiając realizowanie rozłoŜonych w dłuŜszym okresie celów
edukacyjnych i społecznych.

Komunikacja jako dyscyplina naukowa rozwinęła się w pierwszej połowie
XX w. i związana była z analizą problemów semantycznych, technicznych
i efektywności w procesie przekazu informacji. Sam termin k o m u n i k a c j a
definiowany jest jako „proces tworzenia, nadawania i interpretowania ko-
munikatów między ludźmi” [6, s. 63]. Akt komunikacyjny określany jest jako
proces, który funkcjonuje w oparciu o takie składowe, jak: nadawca, odbiorca,
komunikat, kanał informacyjny i kod informacyjny. Jest on warunkiem właś-
ciwego funkcjonowania grup społecznych (np. w bibliotekach) oraz w ujęciu
szerszym – środowiska społecznego. Akt komunikacyjny wiąŜe się z próbą po-
rozumienia między jednostkami i grupami, ale równieŜ ma na celu oddzia-
ływanie, wyraŜanie własnych odczuć, sygnalizowanie oczekiwań i postaw
oraz tworzenie wspólnoty opartej na integracji. Charakter komunikacji stano-
wi odzwierciedlenie norm, zasad, struktury, hierarchii i sposobów działania
biblioteki. Forma komunikacji wynika z przyjętych w jej kulturze organizacyj-
nej i określonych przez przywództwo zasad. W zaleŜności od kontekstu ko-
munikacja moŜe pełnić funkcje informacyjne, perswazyjne, podtrzymujące
lub obronne. Inne wymieniane funkcje komunikacji to funkcja ekspresyjna,
konatywna, metajęzykowa, poetyczna, społeczna, psychologiczna i regulacyj-
na. Komunikacja moŜe mieć charakter bezpośredni (interpersonalny) lub po-
średni (masowy); wewnętrzny (komunikacja w ramach struktury wewnętrz-
nej biblioteki) lub zewnętrzny (komunikacja z otoczeniem biblioteki);
jednokierunkowy (np. wykład) lub dwukierunkowy (np. rozmowa biblioteka-
rza z czytelnikiem); werbalny (językowy) lub niewerbalny (niejęzykowy);
sformalizowany lub niesformalizowany. MoŜe przebiegać w sposób horyzon-
talny (poziomy – na równorzędnych stanowiskach), wertykalny (pionowy,
w układzie przełoŜony–podwładny) lub diagonalny (krzyŜowy). MoŜe teŜ
opierać się na kontaktach interpersonalnych (między bibliotekarzami, między
bibliotekarzami i uŜytkownikami) lub na kontaktach instytucjonalnych (ko-
munikacja instytucjonalna pomiędzy biblioteką a instytucjami partnerskimi
i instytucjami sprawującymi nadzór nad biblioteką, dostawcami itp.). Coraz
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częściej zwraca się teŜ uwagę na przekaz (swego rodzaju komunikację) pły-
nący z otoczenia materialnego biblioteki. Odpowiednie kreowanie przestrzeni
fizycznej biblioteki i jej bezpośredniego otoczenia (parków, ogrodów itp.) ma
sprzyjać określonym celom, budować poŜądaną atmosferę obiektu oraz
kształtować wizerunek i reputację biblioteki. Dzięki pośrednictwu artefaktów
fizycznych realizowany jest pewien przekaz wpływający na sposób postrzega-
nia tych instytucji. Nowe projekty architektoniczne sporządzane są zatem
z uwzględnieniem zasad proksemiki, zaś jej mechanizmy budzą Ŝywe zain-
teresowanie bibliotekarzy [211; 440].

Poza wymienionymi juŜ kontekstami komunikacyjnymi naleŜy krótko za-
sygnalizować zagadnienie procesu komunikacji społecznej, w którym inten-
sywnie uczestniczą biblioteki. Małgorzata Kisilowska proces ten opisuje w na-
stępujący sposób: „Proces ten rozłoŜony jest w czasie i przestrzeni, łącząc
nadawców i odbiorców z róŜnych pokoleń, okresów historycznych, krajów
i regionów geograficznych. Jego podstawowym zadaniem jest przekazywanie
informacji stanowiących dorobek rozwoju cywilizacyjnego, kształcenie na-
stępnych pokoleń i dokładanie następnych «cegiełek» do powstającego wciąŜ
uniwersum wiedzy. W tym procesie biblioteka ma swoje niewątpliwie poczes-
ne miejsce, będąc skarbnicą wiedzy, w której informacje nie tylko nie giną, ale
zyskują pewien porządek i docierają do odpowiednich odbiorców” [180,
s. 26].

Komunikacja stanowi najwaŜniejszy instrument marketingu biblioteczne-
go i w tym znaczeniu rozumiana jest jako „planowe, dwukierunkowe porozu-
miewanie się organizacji z grupami jej otoczenia – w celu osiągnięcia zrozu-
mienia dla prowadzonej działalności i wytworzenia poŜądanego wizerunku”
[468, s. 112]. Beata śołędowska wymienia sześć funkcji, które pełni komu-
nikacja w systemie PR biblioteki. Są to:
1. Tworzenie wizerunku biblioteki (budowanie, zmiana i utrzymywanie po-

zytywnych wyobraŜeń i opinii o bibliotece).
2. Przekazywanie opinii publicznej informacji charakteryzującej działalność

biblioteki i kreujących jej wizerunek.
3. Tworzenie przesłanek dla zrozumienia określonych decyzji biblioteki.
4. Nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze wszystkimi elementami otocze-

nia, waŜnymi dla realizacji celów biblioteki.
5. Harmonizowanie stosunków społecznych zarówno wewnątrz, jak i na

zewnątrz biblioteki.
6. Wzmacnianie „wytrzymałości” biblioteki w sytuacjach kryzysowych i wo-

bec złej opinii otoczenia [468, s. 113].
DąŜenie do rozwijania relacji i usprawniania komunikacji wymaga od

biblioteki systematycznego budowania k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o, rozu-
mianego jako: „sieci zaleŜności społecznych oraz więzi zaufania, które umoŜ-
liwiają ludziom osiąganie ich poŜądanych celów poprzez współdziałanie
i współpracę” [300, s. 78]. Kapitał społeczny tworzy swego rodzaju wspólnotę,
która opiera się na systemie relacji, zaufaniu, wspólnych normach społecznych
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i wzajemności działań, umoŜliwiając realizację celów strategicznych biblio-
teki. Jest rozwinięciem i zarazem dopełnieniem wysiłku indywidualnego,
tworząc jednolitą strukturę opartą na sieci relacji. Tak rozumiany kapitał
społeczny stanowi uzupełnienie kapitału ludzkiego, strukturalnego i klienc-
kiego. Przez niektórych uznawany jest takŜe za zasób strategiczny biblioteki
oraz za źródło jej trwałej przewagi konkurencyjnej [3, s. 32]. Inne definicje ka-
pitału społecznego mówią, Ŝe jest to:
l zbiór horyzontalnych relacji między ludźmi, obejmujący sieci społeczne

i związane z nimi normy, które wywierają wpływ na społeczność, pro-
duktywność i dobrobyt (World Bank, 2000);

l kontakty międzyludzkie, normy i zaufanie, które pozwalają uczestnikom
relacji działać razem w bardziej efektywny sposób, w dąŜeniu do osiąg-
nięcia wspólnych celów (Putnam, 1996);

l wiedza, która jest gromadzona i rozwijana za pomocą relacji między pra-
cownikami, partnerami, klientami i dostawcami (Bontis, 1996) [28, s. 26].
Niektórzy autorzy uwaŜają, Ŝe zdolność do współdziałania, efektywna ko-

munikacja i pozytywne relacje wyraŜają się poprzez dzielenie się wiedzą. I tak
Bogusław Skuza pisze: „dzielenie się wiedzą dodatkowo jest uzaleŜnione od
wzajemnego zaufania i wiary, które to cechy wynikają z postaw i wartości”
[372, s. 203]. Z kolei postawy i wartości stanowią element kultury organizacyj-
nej biblioteki. Widać więc, jak silne zaleŜności zachodzą między róŜnymi za-
sobami niematerialnymi, dając w efekcie wartość kapitału intelektualnego.
Równocześnie, nawiązując do rozwaŜań na temat natury zasobów niemate-
rialnych, naleŜy podkreślić, iŜ komunikacja w większym stopniu ma charak-
ter kompetencji niŜ zasobu, zaś relacje stanowią wartość biblioteki. JednakŜe,
jak juŜ wcześniej wspomniano, dla jasności wywodu wykorzystywany będzie
termin „zasób” równieŜ na określenie wspomnianych wartości i kompetencji.

Rozwój relacji w środowisku bibliotek oraz traktowanie relacji i komuni-
kacji jako zasobu niematerialnego związane są przede wszystkim z transfor-
macją samych bibliotek, które z instytucji gromadzących zbiory przekształciły
się w placówki świadczące usługi na rzecz uŜytkowników. Spowodowało to
zmianę charakteru relacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Sam
termin r e l a c j a pochodzi od łacińskiego słowa relatio (odniesienie, kontakt,
stosunek, wzgląd) i oznacza „związek między ludźmi lub grupami społecz-
nymi” [49, s. 701]. Ewa Głuszek sieci relacji określa mianem architektury,
którą mają budować kontrakty zawierane pośród członków organizacji i oto-
czenia. Architektura jako sieć relacji opiera się jej zdaniem na współpracy
z innymi podmiotami i jest „subtelną, złoŜoną i trudną do opisania, stano-
wiącą unikatowy atrybut danej organizacji”, ma pomagać w zdobywaniu cen-
nej wiedzy organizacyjnej oraz wspierać jej przepływ i umoŜliwiać elastyczne
reagowanie na zmiany w otoczeniu [122, s. 191–192]. W oparciu o badania
Johna Kay’a Ewa Głuszek wyróŜniła architekturę wewnętrzną (relacje biblio-
teki z personelem), architekturę zewnętrzną (stosunki z dostawcami i uŜytkow-
nikami) oraz architekturę sieci (kontakty w ramach grup organizacji prowa-
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dzących pokrewną działalność). Z kolei Kazimierz Rogoziński skoncentrował
się na relacjach zachodzących w ramach instytucji usługowych, nazywając je
relacjami usługowymi, które zdefiniował jako „wzajemne oddziaływanie
usługodawcy i usługobiorcy”. Jak pisze: „w relacji zapośrednicza się usługa;
dzięki relacji powstają i utrwalają się więzi między uczestnikami cyklu
obsługi przekształcając ich z klientów w interesariuszy. Na końcu tego proce-
su organizacja usługowa przekształca się we wspólnotę interesu” [347, s. 14].
W bibliotekach do podstawowych typów relacji moŜna zaliczyć:
l relacje bibliotekarz–bibliotekarz,
l relacje bibliotekarz–czytelnik,
l relacje czytelnik–czytelnik [435, s. 37].

Pozostałe typy relacji, związane głównie z kontaktami z otoczeniem: do-
stawcami, sponsorami, regulatorami, partnerami strategicznymi itd., mają
charakter dopełniający.

W celu sklasyfikowania relacji, których ogniskową stanowi biblioteka,
moŜna zastosować róŜne kryteria podziału. Są to:
l miejsce zachodzenia relacji (relacje zachodzące w bibliotece, poza biblio-

teką oraz relacje mieszane);
l forma uzewnętrzniania relacji (relacje werbalne, niewerbalne, mieszane);
l celowość zachodzenia relacji (relacje zamierzone lub relacje niezamierzo-

ne – przypadkowe);
l ocena interakcji (relacje pozytywne lub relacje negatywne);
l zbiorowość uczestnicząca w procesie (relacje indywidualne – np. bibliote-

karz–czytelnik oraz relacje grupowe, np. bibliotekarz–grupa szkoleniowa)
[435, s. 39].
Literatura bibliotekoznawcza najwięcej uwagi poświęca relacjom biblio-

tekarzy z czytelnikami, kładąc nacisk na podnoszenie standardów obsługi
i jakość usług23. Coraz częściej teŜ dostrzegana jest rola relacji wewnętrznych,
która analizowana jest w ramach nurtu marketingu wewnętrznego24, ujmu-
jącego kaŜdego pracownika i kaŜdą komórkę organizacyjną w kategoriach
klienta wewnętrznego, wymagającego równie wysokiej i starannej obsługi jak
klient zewnętrzny (czytelnik). Jednym z głównych załoŜeń marketingu we-
wnętrznego jest kształtowanie świadomości pracowników biblioteki, Ŝe po-
przez wysoką jakość świadczonej pracy oraz kształtowanie efektywnych re-
lacji wewnętrznych mają oni wpływ na ostateczny kształt usługi świadczonej
przez bibliotekę, a zatem równieŜ i na satysfakcję uŜytkowników oraz ich
przywiązanie do placówki.
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Pewne novum stanowią badania związane z relacjami typu czytelnik–czy-
telnik. Obrazują one związki zachodzące pomiędzy uŜytkownikami bibliotek
oraz ich wpływ na przebieg usługi i poziom satysfakcji. W instytucjach komer-
cyjnych nieprawidłowości związane z obsługą, mające swe źródło w relacjach
klient–klient, zgłasza 5% badanych [347, s. 142–170]. Z kolei w bibliotekach
zakłócenia związane z odbiorem usług, wynikające z zachowania i postaw in-
nych czytelników, są drugim najczęściej wskazywanym przez ankietowanych
zakłóceniem [435, s. 38]. Wynika to zapewne z intensywności kontaktów
i czasu wspólnie spędzanego przez uŜytkowników w bibliotekach. Biblioteki
zakwalifikowano bowiem do grupy instytucji profesjonalnych, tj. świad-
czących wyspecjalizowane usługi, w których obserwuje się wysoką często-
tliwość występowania relacji typu klient–klient (tab. 21).

Tab. 21. Przykłady usług profesjonalnych i konsumpcyjnych posiadających cechy
zwiększające częstotliwość występowania relacji typu klient–klient

Cecha charakterystyczna usługi Usługi
profesjonalne

Usługi
konsumpcyjne

Klienci pozostają w bliskiej odległości od siebie wykład
kościół

kino

Występują interakcje werbalne między klientami kurs bar

Klienci zaangaŜowani są w liczne i zróŜnicowane
działania

biblioteki hotel

Otoczenie świadczonej usługi przyciąga
zróŜnicowany zbiór klientów

nieselektywna
edukacja

park rozrywki
kurort narciarski

Istotą usługi jest współpraca kurs MBA grupa zbicia
wagi

Klienci muszą niekiedy czekać zanim zostaną
obsłuŜeni

klinika urząd pocztowy

Klienci spędzają wspólnie czas, przebywają w tym
samym pomieszczeniu, wspólnie uŜywają
sprzętów, za pomocą których świadczona jest
usługa

biblioteki pociągi
kluby fitness

Źródło: K. ROGOZIŃSKI. Zarządzanie relacjami w usługach. Warszawa, 2006, s. 146.

Przedmiotem niniejszego podrozdziału będą przede wszystkim relacje og-
niskowe typu bibliotekarz/biblioteka–czytelnik. Relacje wewnętrzne zostaną
przedstawione skrótowo, poniewaŜ zostały opisane juŜ w pewnym stopniu
w podrozdziale poświęconym kulturze organizacyjnej i przywództwu, zaś re-
lacje w ramach sieci będą przedmiotem podrozdziału o sieciach i konsorcjach
bibliotecznych.

Relacje wewnętrzne biblioteki stanowią o jej spoistości i sile. Determino-
wane są przez rodzaj przyjętej kultury organizacyjnej. Mają wpływ na spraw-
ność organizacyjną oraz skuteczność działalności. Wspomagają budowanie
więzi wewnętrznych, wartości i dyfuzję wiedzy. Do podstawowych rodzajów
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relacji wewnętrznych zachodzących w bibliotekach moŜna zaliczyć relacje
kooperacyjne, koordynacyjne, komunikacyjne i strukturalne [435, s. 40]. Wy-
nikają one z wewnętrznej struktury biblioteki oraz sieci powiązań między-
pracowniczych. Relacje kooperacyjne związane są z więzią techniczną, która
zachodzi między komórkami organizacyjnymi biblioteki, a takŜe między pra-
cownikami. Są determinowane przez strukturę biblioteki oraz metody po-
działu pracy i realizacji zadań. Relacje koordynacyjne dotyczą komunikacji
w układzie pionowym i wynikają z przyjętego w bibliotece systemu hierarchii,
a więc stosunków nadrzędności i podrzędności między przełoŜonymi
i podwładnymi. W wyniku dąŜeń do wypłaszczania struktur organizacyjnych,
delegowania uprawnień, preferowania pracy zespołowej, demokratycznych
stylów kierowania i zarządzania partycypacyjnego, charakter relacji koor-
dynacyjnych ulega w ostatnich latach znacznym przeobraŜeniom. Relacje ko-
munikacyjne związane są z przekazywaniem informacji w układzie hory-
zontalnym i wertykalnym, z uŜyciem formalnych i nieformalnych kanałów
komunikacyjnych. Ich rozwój w duŜej mierze związany jest ze zmianami
w technologii informatycznej, która otworzyła przed bibliotekarzami nowe
rozwiązania komunikacyjne, jak choćby chętnie stosowane blogi, komunika-
tory internetowe, poczta elektroniczna czy fora, które wykorzystywane są
zarówno w dialogu wewnątrzinstytucjonalnym, jak i w kontaktach z uŜytkow-
nikami oraz grupami otoczenia biblioteki. Zmiany w relacjach strukturalnych
polegają na decentralizacji, rezygnacji z restrykcyjnej hierarchizacji pracow-
ników (szczególnie w młodych bibliotekach) oraz na budowaniu i wzmac-
nianiu komunikacji horyzontalnej.

Stosunki wewnętrzne regulowane są w bibliotekach równieŜ w oparciu
o tzw. więzi wewnętrzne, które określają rodzaj interakcji między komórkami
organizacyjnymi i stanowiskami pracy. Więzi te mogą mieć charakter słuŜ-
bowy, funkcjonalny, techniczny oraz informacyjny [42, s. 47] i w pewnym
stopniu pokrywają się z relacjami kooperacyjnymi, koordynacyjnymi, komu-
nikacyjnymi i strukturalnymi. Więź słuŜbowa odzwierciedla układ zaleŜności
między przełoŜonym a podwładnym i związana jest z istotą władzy, a więc
uprawnieniami decyzyjnymi. Więź funkcjonalna wynika ze zróŜnicowanych
kompetencji bibliotekarzy i przejawia się w doradztwie w zakresie posiada-
nych kompetencji merytorycznych. Więź techniczna wynika ze sposobu zor-
ganizowania i podziału pracy oraz zdefiniowania celów – od ogólnych do co-
raz bardziej szczegółowych – i przypisania im zespołu zadań wykonywanych
w ramach poszczególnych stanowisk pracy. Więź informacyjna wyraŜa się po-
przez relacje budowane na tle wymiany informacji między pracownikami na
określonych stanowiskach pracy.

Jak wykazały badania prowadzone przez autorkę, relacje z podwładnymi
i współpracownikami w polskich bibliotekach oceniane są przez kadrę kie-
rowniczą na bardzo wysokim poziomie. AŜ 65% dyrektorów jest z nich za-
dowolonych, a zaledwie 25% nie potrafi jednoznacznie ich ocenić lub uwaŜa
je za niezadowalające (10%). Wśród kadry kierowniczej poziom zadowolenia
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jest wyŜszy i wynosi aŜ 93%. Z kolei relacje kadry kierowniczej z przeło-
Ŝonymi zostały ocenione dobrze przez 79% badanych.

Najistotniejsze z punktu widzenia realizacji celów strategicznych bibliotek
są relacje i komunikacja na ścieŜce bibliotekarz–czytelnik. Stanowią bardzo
szeroki zakres zagadnień i mogą być analizowane z uwzględnieniem róŜnych
akcentów: organizacyjnych, ekonomicznych, kulturowych, wychowawczych,
kształcących, estetycznych lub psychologicznych. Z punktu widzenia za-
rządzania zasobami niematerialnymi biblioteki najistotniejsze będzie ujęcie
organizacyjne, które zostanie zaprezentowane w dalszych rozwaŜaniach.

Punktem wyjścia w analizie relacji zachodzących pomiędzy uŜytkowni-
kiem a bibliotekarzem/biblioteką moŜe być usystematyzowanie poziomu in-
terakcji. Zwykle przyjmuje się czterostopniową gradację, uwzględniającą:
czynności, epizody, sekwencje i relacje [417, s. 83]. Czynność stanowi naj-
niŜszy poziom w procesie zarządzania relacjami. Jest to pojedynczy akt
działania, np. zapoznanie się z regulaminem wypoŜyczeń biblioteki. Epizod
jest zbiorem czynności, w wyniku którego następuje zdarzenie o identyfiko-
walnym początku oraz końcu, np. zapisanie czytelnika do biblioteki, poprze-
dzone zapoznaniem się z regulaminem oraz ustaleniem praw i obowiązków
uŜytkownika, a takŜe zasad korzystania z usług bibliotecznych. Sekwencja
składa się z kilku powiązanych ze sobą epizodów, które mogą podlegać oce-
nie, np. w zakresie czasu ich trwania, częstotliwości, charakteru, jakości, po-
ziomu kontaktu, stopnia personalizacji itp. Przykładem sekwencji są zdarze-
nia związane z wizytą czytelnika w bibliotece (zapisanie do biblioteki,
zapoznanie z dostępną ofertą, przegląd literatury, akt wypoŜyczenia itd.). Naj-
bardziej zaawansowanym poziomem syntezy interakcji jest relacja składająca
się z ciągu następujących po sobie lub występujących równolegle sekwencji.
Relacja zawiązuje się w wyniku kontaktów bezpośrednich (wizyta w biblio-
tece) lub pośrednich (np. kontakt elektroniczny, telefoniczny). Z uwagi na
liczbę pojawiających się interakcji/kontaktów moŜna wyróŜnić aktywne oraz
pasywne okresy w czasie trwania relacji. W związku z tym wiele bibliotek do-
konuje podziału na uŜytkowników aktywnych i pasywnych, róŜnicując takŜe
zakres ich uprawnień. Czytelnicy aktywni w niektórych instytucjach zyskują
dodatkowe przywileje, np. w postaci moŜliwości wypoŜyczenia większej
liczby zbiorów lub materiałów, których wypoŜyczanie standardowo jest za-
bronione.

Narzędziem wspierającym komunikację z uŜytkownikami biblioteki oraz
rozwój relacji jest marketing relacji. Przyjmuje się, Ŝe narodził się on w latach
70. XX w. w ramach tak zwanej Szkoły Nordyckiej, a następnie rozwinął w la-
tach 80., głównie za sprawą badań Amerykanina Leonarada L. Berry’ego,
związanych z analizą marketingu usług. Marketing relacji ma na celu two-
rzenie długotrwałych pogłębionych więzi z uŜytkownikami sprzyjających in-
tensywnym wielokierunkowym relacjom, a więc korzystaniu z usług biblio-
teki w dłuŜszym okresie i budowaniu lojalności. Lojalność analizowana
w kontekście usług bibliotecznych oznacza, Ŝe czytelnik jest wierny jednej bi-
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bliotece lub sieci bibliotek, dokonuje regularnych odwiedzin lub utrzymuje
relacje zdalne oraz jest odporny na bodźce płynące ze strony innych instytucji
(niekoniecznie bibliotek). Wśród podstawowych korzyści wynikających z lo-
jalności uŜytkowników bibliotek wymienia się:
l utrwalenie nawyku czytania i korzystania ze sprawdzonych, rzetelnych

źródeł informacji;
l system rekomendacji (stali czytelnicy są zadowoleni z usług biblioteki

i chętnie polecają ją innym, dzięki czemu zwiększa się liczba uŜytkow-
ników);

l zmniejszenie kosztów związanych z obsługą czytelników (stały czytelnik
jest bardziej samodzielny, potrzebuje mniej pomocy i czasu bibliotekarza
podczas pobytu w bibliotece);

l większą akceptację czasowych niedogodności (stali czytelnicy nie zraŜają
się tak łatwo czasowymi utrudnieniami w korzystaniu z usług biblioteki
niŜ czytelnicy sporadyczni);

l mniejsze zainteresowanie usługami i produktami konkurencyjnymi (tj.
gry komputerowe, telewizja, Internet itp.) [438, s. 87–88].
Marketing relacji opiera się na orientacji na klienta, któremu podpo-

rządkowana jest działalność wszystkich agend biblioteki. Według jednej z de-
finicji jest „procesem planowania, rozwoju i pielęgnowania klimatu więzi pro-
mującego dialog [którego] następstwem będzie wpojenie wzajemnego
zrozumienia i zaufania oraz respektowanie moŜliwości kaŜdej ze stron w zgo-
dzie z ich rolami ustalonymi na rynku i w społeczeństwie” [417, s. 35]. Zda-
niem Mariana Huczka i Ireny Sochy osiągnięcie celów biblioteki w ramach
marketingu relacji wymaga nawiązania relacji na sześciu rynkach: biblioteki,
dostawców, pośredników, potencjalnych pracowników biblioteki, wpływo-
wych instytucji i rynku wewnętrznego [144, s. 13]. Z kolei Jan Sójka przeko-
nuje, iŜ działania marketingowe stanowią podstawowy element komunikowa-
nia się biblioteki z otoczeniem, przy czym szczególny nacisk kładzie na
strategię promocji, która ma pełnić funkcję informacyjną (o bibliotece, jej
zbiorach i usługach) oraz funkcję wspierającą (oddziaływanie biblioteki na
środowisko poprzez perswazję i przypominanie) [377, s. 69]. Innym istotnym
zagadnieniem są działania media relations stanowiące jeden z instrumentów
public relations, które równieŜ mogą być traktowane jako forma komunikacji
marketingowej z otoczeniem zewnętrznym biblioteki [431].

UŜywając nomenklatury ekonomicznej, moŜna powiedzieć, Ŝe suma rela-
cji biblioteki z jej uŜytkownikami stanowi tzw. kapitał kliencki. Kapitał ten
budowany jest w oparciu o wiedzę, którą gromadzi biblioteka na temat swoich
uŜytkowników. Dotyczy ona przede wszystkim potrzeb informacyjnych i lek-
turowych, ale równieŜ szeroko pojętych preferencji i zachowań związanych
nie tylko z procesem świadczenia informacji (najczęściej analizie poddawane
są: potrzeby uŜytkowników, satysfakcja uŜytkowników, zwyczaje korzystania
z usług oraz wielkość popytu na usługi). Dzięki umiejętności kontrolowania
relacji z uŜytkownikami biblioteka jest w stanie dostosować sposób świadczenia
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usług, tak by w sposób najbardziej optymalny realizował ich potrzeby, co
wpływa z kolei na poziom satysfakcji. Umiejętne zarządzanie relacjami umoŜ-
liwia zatem kontrolowanie wizerunku biblioteki. Na rys. 29 i 30 przedsta-
wiono tzw. cykl Ŝycia relacji (fazy relacji) oraz łańcuch wartości relacji (proces
budowania wartości relacji – lojalności uŜytkowników biblioteki).

Rys. 29. Cykl Ŝycia relacji

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 30. Łańcuch wartości relacji

Źródło: opracowanie własne.

W oparciu o marketing relacji narodziła się k o n c e p c j a C R M (ang.
Customer Relationship Management), która stanowi „narzędzie wspomagające
pracę z klientami składające się z dwóch odrębnych modułów: strategii CRM,
a więc metody działania organizacji, która uwzględnia filozofię obsługi pole-
gającą na ścisłej współpracy, poszanowaniu uŜytkownika i identyfikowaniu
jego indywidualnych potrzeb oraz oprogramowaniu CRM, czyli narzędzi in-
formatycznych, dzięki którym moŜliwe jest zbieranie i odpowiednie katalogo-
wanie danych na temat uŜytkowników usług” [434, s. 83]. Rodzaj pozyskiwa-
nych w systemach CRM informacji na temat uŜytkowników bibliotek jest
zbieŜny z informacją gromadzoną na potrzeby systemów zarządzania jakością
i obejmuje m.in. takie informacje, jak: dane ogólne na temat uŜytkowników bi-
blioteki, informacje na temat ich potrzeb (uświadomionych i nieuświadomio-
nych), oczekiwań, celów korzystania z usług, warunków, na jakich chcą ko-
rzystać z usług (miejsca, czasu, sytuacji) itp. Spodziewanymi korzyściami
stosowania tego podejścia jest zdiagnozowanie potrzeb czytelników warunku-
jące moŜliwość ich realizacji, rozwijanie relacji partnerskich dzięki indywidu-
alnemu podejściu do uŜytkownika, budowanie bazy lojalnych uŜytkowników
systematycznie korzystających z usług biblioteki, moŜliwość przeprowadze-
nia ich skutecznej segmentacji oraz kreowanie pozytywnej reputacji dzięki
uzyskanej satysfakcji. NajbliŜsze lata pokaŜą, czy koncepcja ta okaŜe się uŜy-
teczna w środowisku bibliotek, zaś jej implementacja zapewni oczekiwane ko-
rzyści, pomimo pewnych ograniczeń wynikających z charakteru narzędzia
[por. 37; 467].
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W naukach ekonomicznych juŜ w latach 80. XX w. dostrzeŜono, Ŝe
związek pomiędzy wysoką jakością produktów i usług a satysfakcją klienta
nie jest tak oczywisty, jak wcześniej przypuszczano. Badania wykazały, Ŝe
w wielu przypadkach gwarantem satysfakcji wcale nie jest wysoka jakość,
szczególnie kiedy klient nie ma związanych z nią zwerbalizowanych oczeki-
wań. Preferowane wówczas tak zwane „przekraczanie oczekiwań klienta” po-
woduje lukę nadmiaru i obniŜenie sprawności ekonomicznej.

W bibliotekarstwie nurt związany z jakością usług jest silny do dnia dzi-
siejszego, lecz znacznie bardziej niŜ w przypadku firm komercyjnych został
w nim uwypuklony związek pomiędzy jakością a oczekiwaniami uŜytkow-
ników. Koncentracja na jakości stosunkowo szybko ewoluowała w kierunku
koncentracji na bieŜących i przyszłych potrzebach czytelników oraz budo-
wania z nimi długoterminowych relacji powodujących wzrost poziomu lojal-
ności. Nastawienie na zrealizowanie aktu wypoŜyczenia lub sfinalizowania
usługi informacyjnej (mierzone liczbą wypoŜyczonych egzemplarzy, liczbą
odwiedzin w czytelni itp.) uległo stopniowo modelowi, w którym czytelnik po
prostu spędza czas w bibliotece, traktując ją jako przyjazną, otwartą prze-
strzeń i nie jest rozliczany ze sposobu spędzania w niej czasu. Zatem jakość re-
lacji została uznana za cechę istotniejszą od liczby relacji. Taka zmiana była
moŜliwa dzięki transformacji wizerunku bibliotek w oczach decydentów,
którzy przestali uznawać za miary efektywności liczbę odwiedzin, liczbę
wypoŜyczeń itd. Tę zmianę postawy najłatwiej zauwaŜyć w czytelniach, któ-
rych pracownicy coraz częściej zapewniają czytelnikom swobodne poru-
szanie się pośród księgozbioru, rezygnując ze skrzętnego gromadzenia
informacji na temat wykorzystanych egzemplarzy lub rodzaju przekazanych
informacji.

Oczywiście relacje uŜytkowników z biblioteką mogą stać się przedmiotem
pomiarów. Literatura prezentuje szeroki wybór narzędzi z tego zakresu oraz
próby ich zastosowania w bibliotekach [436]. Analizując charakter relacji,
moŜna uwzględniać róŜne zmienne, tj. np. regularność interakcji, ich czę-
stotliwość, długość trwania relacji, okresy aktywności czytelnika, jakość za-
chodzących relacji, stopień zaangaŜowania czytelnika w interakcje, poziom
sformalizowania relacji, kierunek przepływu informacji itd. Specyfika prowa-
dzenia badań marketingowych analizujących relacje z czytelnikami wymaga
jednak zaakcentowania istoty potrzeb i postaw uŜytkowników, źródła tworze-
nia się satysfakcji oraz mechanizmów budowania związków lojalnościowych,
co związane jest z prowadzeniem badań jakościowych. Do najbardziej uni-
wersalnych wskaźników moŜna zaliczyć: wskaźnik satysfakcji uŜytkowników
biblioteki, wskaźnik lojalności uŜytkowników biblioteki, wskaźnik utraty
uŜytkowników oraz stopę retencji uŜytkowników. Wskaźnik satysfakcji uŜyt-
kowników stanowi narzędzie z grupy wskaźników jakościowych. SłuŜy do
pomiaru siły relacji między biblioteką a uŜytkownikiem. MoŜe być obliczany
w oparciu o badania ankietowe, w których czytelnicy pytani są o stopień zado-
wolenia z usług, które zostały przez nich uznane za najistotniejsze. Wskaźnik
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ten, w miarę potrzeb, moŜe być uściślany, np. o wybrany segment uŜytkow-
ników lub grupę usług. Wskaźnik lojalności, podobnie jak wskaźnik satysfak-
cji uŜytkowników, określa relacje biblioteki z jej uŜytkownikami, pomagając
ustalić stopień przywiązania uŜytkowników do biblioteki. Wskazuje on na od-
setek osób deklarujących chęć skorzystania z usługi. Wskaźnik utraty uŜyt-
kowników pokazuje, jaki odsetek klientów biblioteki zrezygnował z jej usług.
Z kolei stopa retencji uŜytkowników, w przeciwieństwie do wskaźnika saty-
sfakcji i wskaźnika lojalności, nie odnosi się do postaw i opinii czytelników,
ale dotyczy sfinalizowanych usług i określa, jaka część czytelników, która
skorzystała z usług biblioteki w określonym przedziale czasu, ponowiła wizy-
tę w bibliotece i ponownie skorzystała z usługi. Sposób obliczania wskaź-
ników przedstawiono w tab. 22.

Tab. 22. Wskaźniki słuŜące do pomiaru relacji biblioteki z jej uŜytkownikami

Rodzaj wskaźnika Wzór Rozwinięcie

wskaźnik satysfakcji
uŜytkowników biblioteki S

o w
I

i

n

i i
=

×

×
=

S
1

10
100%

SI – wskaźnik satysfakcji
w procentach
oi – ocena i-tej cechy usługi w skali
od 0 do 10
wi – waga dla i-tej cechy usługi
(S wag = 1)
n – liczba cech, według których jest
oceniana satysfakcja

wskaźnik lojalności
uŜytkowników biblioteki

L
L

LI
KZ

KB

= ×100% LI – wskaźnik lojalności
uŜytkowników biblioteki
LKZ – liczba uŜytkowników
biblioteki, którzy skorzystali z jej
usług w danym okresie i deklarują
chęć ponownego skorzystania z jej
usług
LKB – liczba uŜytkowników
biblioteki, którzy skorzystali z jej
usług w danym okresie

wskaźnik utraty
uŜytkowników biblioteki

C
C

TLI
R

C

= ×100% CLI – wskaźnik utraty
uŜytkowników biblioteki
CR – liczba uŜytkowników, którzy
zrezygnowali z jej usług
TC – ogólna liczba uŜytkowników

stopa retencji uŜytkowników
biblioteki

R
L

LI
K t

K t

= ×

-

,

,

%
1

100 RI – stopa retencji
LK,t – liczba uŜytkowników
w danym okresie, którzy
skorzystali z usługi biblioteki
w poprzednim okresie
LK,t-1 – liczba uŜytkowników
biblioteki w poprzednim okresie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wybranych wskaźników marketingowych.
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W niektórych bibliotekach moŜliwe jest przeprowadzenie segmentacji
klientów i dokonanie oceny relacji zachodzących z poszczególnymi grupami.
Charakter relacji moŜe być róŜny w zaleŜności od kategorii uŜytkowników,
np. kontakty z dziećmi w wieku szkolnym mogą przebiegać na zadowa-
lającym poziomie, zaś kontakty z dorosłymi czytelnikami mogą mieć charak-
ter okazjonalny i nietrwały. Oczywiście cechą stanowiącą podstawę segmen-
tacji nie musi być wyłącznie wiek czytelników, mogą to być inne czynniki lub
ich kombinacja.

W badaniach prowadzonych przez autorkę w 2014 r. dyrektorzy polskich
bibliotek zapytani o charakter relacji tych instytucji ze swoimi uŜytkow-
nikami w większości określili je jako zadowalające, lecz wymagające wzmoc-
nienia (58%), lub teŜ jako pozytywne i silne (40%). Natomiast 2% badanych
zasygnalizowało, Ŝe relacje biblioteki z otoczeniem i jej czytelnikami zamiera-
ją. Większość dyrektorów moŜliwości utrwalenia relacji czytelników z biblio-
teką upatruje w dostosowaniu oferty usługowej do ich potrzeb (50%) oraz
w bardziej indywidualnym podejściu do uŜytkowników (15%). Wskazywano
równieŜ na konieczność nawiązania relacji z nowymi grupami dotąd mało ak-
tywnych lub wykluczonych uŜytkowników (np. aktywizacja seniorów, ak-
tywizacja „trudnej” młodzieŜy) (12%), tworzenie zupełnie nowych usług, np.
kursów, szkoleń, kawiarnio-czytelni itp. (11%) oraz wprowadzanie pewnych
wymogów w szkołach i uczelniach obligujących dzieci i młodzieŜ do korzys-
tania z usług bibliotek (6%). Co ciekawe, niewielką rolę w utrwalaniu relacji
z biblioteką przypisano rozwinięciu komunikacji elektronicznej (3%); rów-
nieŜ 3% kierujących bibliotekami uznało, Ŝe nic nie zatrzyma juŜ trendu
„odpływu” czytelników od bibliotek.

W wyniku licznych zmian zachodzących w ostatnich latach w otoczeniu
bibliotek moŜna zaobserwować wiele nowych zjawisk i trendów związanych
z zagadnieniem komunikowania się i relacji. W związku z rozwojem mediów
elektronicznych pojawiają się róŜnego rodzaju sieci relacji o charakterze nie-
formalnych grup powiązań, za których sprawą dochodzi do budowania kapi-
tału społecznego, wykraczającego poza tradycyjnie rozumiane granice orga-
nizacji. Nowe techniki komunikacji czytelników i bibliotekarzy sprzyjają
popularyzacji w działalności bibliotecznej róŜnego rodzaju komunikatorów,
tworzeniu profili internetowych w popularnych serwisach społecznościo-
wych, blogów itp. [82; 451; 475; 150; 153]. Skuteczność tych narzędzi i form
komunikowania stopniowo poddawana jest weryfikacji na podstawie analiz
ilościowo-jakościowych. Jak dotąd nie wykształciło się jednoznaczne przeko-
nanie, czy narzędzia te będą wspierać działalność bibliotek, stanowiąc uzu-
pełnienie jej usług, czy teŜ staną się dla nich konkurencją.

W kontekście komunikacji z uŜytkownikami coraz częściej mówi się teŜ
o nowych formach usług zdalnych, jak np. e-learning, który stopniowo wypie-
ra tradycyjną formę szkoleń [47; 233; 334; 335]. E-learning stanowi nowoczes-
ne narzędzie komunikacji, które ma na celu nie tylko przekazywanie uŜyt-
kownikom informacji natury ogólnej, ale równieŜ ich kształcenie. Poza
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kursami z zakresu przysposobienia bibliotecznego pojawia się coraz szersza
gama tematów, zarówno przystosowana do potrzeb czytelników, jak teŜ wspie-
rająca kształcenie bibliotekarzy [39; 200].

Kolejnym zagadnieniem, coraz częściej analizowanym w kontekście ko-
munikowania uŜytkowników bibliotek, jest tzw. m a r k e t i n g s z e p t a n y
[17; 430; 9]. Budzi on zainteresowanie bibliotekoznawców poszukujących
nowych form promocji usług bibliotecznych w sytuacji zwiększającej się kon-
kurencyjności usług i mediów. Polega on na kreowaniu budzących zaintere-
sowanie pomysłów, usług lub koncepcji, które mają zyskać rozgłos wśród
uŜytkowników biblioteki oraz w jej otoczeniu. Marketing szeptany wykorzy-
stuje sieć kontaktów międzyludzkich jako naturalny przekaźnik informacji
o usłudze. Wymaga jednak stworzenia wyjątkowo atrakcyjnej oferty, która nie
tylko zyska akceptację uŜytkowników, ale równieŜ ich zaintryguje i spowo-
duje uruchomienie systemu rekomendacji.

W układzie relacji, rozumianym jako architektura wewnętrzna i zewnętrz-
na biblioteki, moŜe dochodzić do róŜnego rodzaju zakłóceń w przebiegu rela-
cji. Zakłócenia te wynikają na ogół z czynników psychospołecznych, rzadziej
technicznych i ekonomicznych, a spowodowane są zwykle odmiennymi syste-
mami wartości, róŜną oceną sytuacji, sprzecznymi dąŜeniami, oczekiwaniami,
priorytetami i celami działań. Niewielkie zakłócenia mogą zaburzyć harmonię
i obniŜyć poziom satysfakcji u uŜytkowników, zakłócenia powaŜniejsze są
źródłem konfliktów. Konflikt definiowany jest jako „sytuacja emocjonalnego
i intelektualnego zaangaŜowania, powstała na tle kontaktu społecznego, która
prowadzi do zniekształcenia więzi łączących ludzi i jest przyczyną trudności
w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych […]. Kon-
flikty nie są zwykłą róŜnicą zdań i rzeczową dyskusją. Są świadomym przeŜy-
waniem silnych emocji, takich jak irytacja, wściekłość, zazdrość, nienawiść”
[42, s. 174]. W nowoczesnych teoriach zarządzania przyjmuje się jednak, Ŝe
organizacje unikające konfliktów za wszelką cenę są nieefektywne i wcale nie
działają sprawniej. Dlatego teŜ postuluje się tzw. zarządzanie konfliktem, któ-
re polega na świadomym i efektywnym jego rozładowaniu poprzez celowe
wykorzystanie nagromadzonej energii, zapobiegające eskalacji agresji. Za-
rządzanie konfliktem umoŜliwia przekształcenie sporu destrukcyjnego, nace-
chowanego wrogością, niechęcią i powodującego stres oraz poczucie zagroŜe-
nia, w spór o charakterze konstruktywnym, pozbawionym antagonizmów
i agresji, motywującym do działań [por. 288]. W ramach zarządzania konflik-
tem stosuje się techniki łagodzenia sporów, takie jak np. spotkania konfron-
tacyjne, zespoły antykryzysowe, „interwencje trzeciej strony” i negocjacje.
Zagadnienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych budzi szczególne zainte-
resowanie wśród bibliotekarzy, z uwagi na pojawianie się uŜytkowników ok-
reślanych w literaturze mianem „trudnych”. Małgorzata Kisilowska wyróŜnia
aŜ sześć typów klientów bibliotek, którzy z uwagi na swoje zachowania mogą
nastręczać szereg problemów i stanowić źródło konfliktów. Obrazowo na-
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zwała ich: „gadułami”, „marudami”, „uwodzicielami”, „agresorami”, „nie-
śmiałymi” i „niezdecydowanymi” [180, s. 41–42].

Warto takŜe podkreślić, iŜ nie wszystkie relacje z biblioteką muszą mieć
charakter dobrowolny. Sporadycznie pojawiają się bowiem sytuacje, w któ-
rych w wyniku róŜnego rodzaju nacisków ze strony środowiska zewnętrznego
lub samej biblioteki czytelnicy zmuszeni są do kontaktów z instytucją (np. od-
bycia obowiązkowego szkolenia, uczestnictwa w zajęciach bibliotecznych,
wykazania się określoną aktywnością czytelniczą), przy czym rozróŜnić na-
leŜy działania o charakterze perswazyjnym od działań wykorzystujących
przymus. Z punktu widzenia marketingu bibliotecznego taki rodzaj więzi od-
znacza się niŜszą trwałością i efektywnością, zaś jakiekolwiek środki przy-
musu nie przyczyniają się do budowania lojalności i zaufania czytelników,
a więc nie tworzą takŜe pozytywnej reputacji biblioteki.

Charakteryzując relacje zachodzące pomiędzy czytelnikami a biblioteką,
naleŜy równieŜ zwrócić uwagę na tzw. bariery wyjścia, które z uwagi na róŜ-
norodne czynniki blokują zakończenie relacji. Bariery obiektywne związane
mogą być z aspektem finansowym, organizacyjnym lub prawnym, zaś bariery
subiektywne dotyczą wewnętrznych lęków, przekonań i odczuć uŜytkow-
ników. Barierą o charakterze obiektywnym będzie więc duŜa odległość do in-
nych bibliotek oraz brak środków finansowych na indywidualny zakup mate-
riałów (ksiąŜek, czasopism, baz elektronicznych). Barierą subiektywną moŜe
być lęk przed koniecznością samodzielnego poszukiwania źródeł informacji
bez pomocy bibliotekarza. Jak dotąd największą barierą, prowadzącą w zasa-
dzie do monopolu bibliotek w zakresie świadczenia usług informacyjnych,
był sposób archiwizowania danych na nośnikach papierowych, wymagający
powołania instytucji zarządzającej takimi zbiorami. Postępująca cyfryzacja
i zwiększenie dostępu do informacji w wersji elektronicznej zasadniczo zmie-
niło pozycję bibliotek na rynku usług informacyjnych i spowodowało, Ŝe dla
wielu uŜytkowników biblioteka stała się zbędnym pośrednikiem w dostępie
do informacji. Stąd teŜ tym bardziej istotne jest podejmowanie działań
podnoszących jakość relacji z uŜytkownikami.

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe komunikacja i relacje stanowią nie-
zwykle cenny zasób niematerialny biblioteki, zaś kompetencje komunikacyj-
ne są jednymi z bardziej istotnych w pracy bibliotekarza. Umiejętność pra-
widłowego komunikowania się stanowi warunek sprawnie funkcjonującej
biblioteki. Wiedza na temat zachowań i preferencji uŜytkowników stanowi
zaś podstawę projektowania usług dostosowanych do ich potrzeb. Rozwijanie
relacji z otoczeniem oraz samymi czytelnikami stanowi dzisiaj cel większości
realizowanych strategii bibliotecznych, pojawia się teŜ coraz więcej strategii
skoncentrowanych wyłącznie na poprawianiu relacji z uŜytkownikami (np.
strategie indywidualizowania relacji z uŜytkownikami, strategie wzmacniania
więzi z uŜytkownikami oraz strategie dostosowania usług do potrzeb uŜyt-
kowników). Dzięki głębokim relacjom tworzy się lojalność uŜytkowników,
która z kolei moŜe stanowić źródło korzystnej pozycji biblioteki względem
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innych organizacji i substytutów, zaś skuteczna komunikacja wpływa na
reputację biblioteki i budowanie wartościowej marki.

2.6. Reputacja

Reputacja biblioteki stanowi specyficzny zasób niematerialny, powiązany sil-
nie z kulturą organizacyjną i marką, wskazujący na atrakcyjność instytucji
z punktu widzenia jej uŜytkowników, pracowników, partnerów i lokalnej
społeczności. Stanowi zatem o statusie biblioteki w jej otoczeniu. Tworzona
jest w oparciu o takie cechy i działania, jak solidność, lojalność, jakość, wiary-
godność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość. Reputacja stanowi po-
chodną formalnego i nieformalnego komunikowania się biblioteki z otocze-
niem, jak równieŜ moŜe wynikać z wewnętrznych przekonań pracowników
biblioteki, które następnie rozpowszechniane są w otoczeniu w świadomy lub
nieuświadomiony sposób.

Przyjmuje się, Ŝe reputacja stanowi szczególnie cenną wartość dla orga-
nizacji bazujących na wiedzy, takich jak firmy konsultingowe, prawnicze,
banki, ale równieŜ uczelnie wyŜsze, w ramach których funkcjonują biblioteki.
Wartość ta wynika z faktu, iŜ wspomniane organizacje swoje usługi opierają
na wiedzy, stanowiącej tak zwane dobro zaufane – dobro, które jest wyko-
rzystywane w wyniku zaufania i wiary w jego wartość, poprawność i rze-
telność, a więc na podstawie reputacji [209, s. 28].

Zainteresowanie kreowaniem reputacji pojawiło się juŜ w latach 50. XX w.
za sprawą Johna M. T. Balmera oraz Stephena Greysera, specjalizujących się
w marketingu marki. Początkowo koncentrowano się jednak na zagadnie-
niach związanych z wizerunkiem organizacji (lata 50–70. XX w.), następnie
skupiono się na kwestii osobowości (lata 80–90.), by wreszcie podjąć kwestię
reputacji jako zasobu niematerialnego organizacji. W 1996 r. Frederick
F. Reichheld w swojej głośnej ksiąŜce The Loyalty Effect [343] zwrócił uwagę
na kwestię lojalności klientów, która budowana jest w duŜej mierze dzięki ko-
rzystnej reputacji, znacząco wpływając na kondycję organizacji i przyczy-
niając się do odnoszonych przez nią sukcesów. Aktualnie mówi się nawet
o marketingu reputacji oraz o menedŜerach reputacji jako osobach specja-
lizujących się w realizowaniu procesu zarządzania reputacją [209].

Sama r e p u t a c j a definiowana jest jako „efekt społecznej konstrukcji,
który powstaje przez tworzenie związków [biblioteki] z jej współpracownika-
mi w instytucjonalnym środowisku, [zaś] ranking reputacyjny reprezentuje
zagregowaną ocenę instytucjonalnego prestiŜu [biblioteki] i opisuje powsta-
nie społecznego systemu [ją] otaczającego” [230, s. 15]. Na reputację biblioteki
składają się opinie otoczenia, a zwłaszcza uŜytkowników, związane z wszelki-
mi przejawami jej działalności. Niekiedy przyjmuje się teŜ z pewnym uprosz-
czeniem, Ŝe reputacja stanowi zewnętrzny przejaw wewnętrznej osobowości
organizacji i odzwierciedla system wartości przyjęty w kulturze organizacyj-
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nej. Wpływ na reputację biblioteki ma bardzo wiele czynników, m.in. jej mi-
sja, strategia, wartości, którymi się kieruje, kultura organizacyjna, stosowane
metody zarządzania, struktura organizacyjna, historia i tradycje biblioteki,
sposób komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego, zasoby materialne
(zbiory, budynki, technologie) itd. Niektórzy autorzy dzielą je na cztery grupy:
czynniki organizacyjne, relacyjne, polityczne i marketingowe [120, s. 152],
które w zaleŜności od rodzaju, charakteru i wielkości biblioteki mogą od-
grywać róŜną rolę w kształtowaniu jej reputacji. Największe znaczenie mają
jednak inne zasoby niematerialne, zaś ich wartość wpływa na wartość (jakość)
reputacji biblioteki.

Reputację moŜna zdefiniować takŜe jako powszechnie funkcjonującą
opinię na temat biblioteki. Tworzą ją wszyscy interesariusze, a więc uŜyt-
kownicy, pracownicy, kierownictwo, partnerzy, dostawcy, a nawet otoczenie,
które aktywnie nie korzysta z jej usług, lecz mimo to posiada pewien zasób
przekonań z nią związanych. Reputację tworzą zarówno przekonania umo-
tywowane, mające swe podłoŜe w minionych kontaktach z biblioteką (pozy-
tywnych i negatywnych), jak i przekonania niebędące wynikiem osobistych
doświadczeń, wykreowane na podstawie opinii innych osób, przypuszczeń
i domysłów. Pomimo róŜnej wiarygodności tych opinii obie grupy przekonań
mają równie istotne znaczenie.

Reputacja stanowi wypadkową opinii związanych z jakością usług biblio-
teki, zasobnością księgozbioru, jej skutecznością, celami działania, funkcjami
społecznymi i kulturowymi, ale takŜe kwalifikacjami i umiejętnościami pra-
cowników, dostępnością, otwartością i atrakcyjnością (zarówno jako miejsca
świadczenia usług informacyjnych, jak i miejsca fizycznego pełniącego funk-
cję przestrzeni publicznej). Wynika ona zarówno z osobistych doświadczeń
pracowników i czytelników, jak i świadomych zabiegów, prowadzonych przez
bibliotekę w celu zjednania przychylności otoczenia oraz eliminowania jej
anonimowości wśród potencjalnych uŜytkowników, a takŜe wpływu tzw. li-
derów opinii, a więc osób lub grup opiniotwórczych. Podstawą budowania po-
zytywnej reputacji zawsze powinno być jednak oferowanie usług na wysokim
poziomie, zaś pozostałe instrumenty kształtowania reputacji winny mieć cha-
rakter dopełniający.

Reputacja biblioteki moŜe być analizowana w ośmiu podstawowych kon-
tekstach, które przedstawione zostały w tab. 23. Są one związane ze sposobem
jej postrzegania z punktu widzenia róŜnych dyscyplin naukowych. W kaŜdym
z nich połoŜono nacisk na jedną z ośmiu istotnych dla bibliotek kwestii.

W odniesieniu do procesu kreowania reputacji mówi się o tzw. k a p i t a -
l e r e p u t a c y j n y m, który stanowi swego rodzaju wartość niematerialną
biblioteki, budowaną w oparciu o jej korzystną reputację. Kapitał reputacyjny
powstaje, kiedy biblioteka postrzegana jest wśród róŜnych grup interesariuszy
jako atrakcyjne miejsce pracy, solidny partner we wspólnych projektach,
niezawodny odbiorca produktów i usług oraz, co najwaŜniejsze, usługodaw-
ca, realizujący potrzeby swoich uŜytkowników.
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Tab. 23. Konteksty reputacji biblioteki

Rodzaj kontekstu Sposób postrzegania reputacji

Kontekst strategiczny Reputacja biblioteki traktowana jest jako czynnik
o znaczeniu strategicznym, który moŜe determinować
rodzaj przyjętej strategii i wpływać na cele strategiczne.

Kontekst organizacyjny Reputacja biblioteki postrzegana jest zarówno jako czynnik
kształtujący do pewnego stopnia zachowania organizacyjne,
jak i efekt tych zachowań, a zwłaszcza przyjętej kultury
organizacyjnej.

Kontekst marketingowy Reputacja słuŜy promocji biblioteki wśród róŜnych grup
interesariuszy (czytelników, partnerów, dostawców itp.),
kształtując wizerunek i markę.

Kontekst ekonomiczny Reputacja jest narzędziem wykorzystywanym do
usprawniania procesu usługowego, tj. dystrybucji usług
oraz podniesienia efektywności i skuteczności działań
biblioteki w celu osiągnięcia większej sprawności
ekonomicznej.

Kontekst socjologiczny Reputacja stanowi efekt stosunków biblioteki z jej
otoczeniem.

Kontekst rachunkowy Reputacja biblioteki jest wartością niematerialną
o określonej wartości, którą z uwagi na ulotny charakter
trudno zmierzyć i oszacować.

Kontekst psychologiczny Reputacja stanowi wizualizację w umyśle ludzkim na temat
interakcji zachodzących pomiędzy biblioteką a jej
otoczeniem oraz sposobów działania biblioteki.

Kontekst bibliologiczny Reputacja jest narzędziem, które wpływa na społeczny
odbiór ksiąŜki i sposób postrzegania biblioteki jako
instytucji promującej literaturę.

Źródło: opracowanie własne.

Pomimo iŜ biblioteki są instytucjami kultury o niekomercyjnym charak-
terze, które jak dotąd cieszyły się stosunkowo wysokim zaufaniem publicz-
nym, daje się zauwaŜyć trend charakterystyczny dla klientów firm bizneso-
wych, charakteryzujący się spadkiem zaufania i dąŜeniami do uzyskiwania
szczegółowych informacji na temat funkcjonowania organizacji. Spadki zau-
fania społecznego w stosunku do kadry menedŜerskiej zanotowane w wyniku
kryzysu finansowego lat 90. XX w. i upadku wielu spółek mają swoje odzwier-
ciedlenie wśród klientów bibliotek, którzy Ŝyczyliby sobie jawności informa-
cji dotyczących zarządzania placówkami finansowanymi z budŜetu państwa.
DąŜenie do jawności informacji finansowych związanych z funkcjonowaniem
bibliotek przybiera jednak niekiedy absurdalne formy, czego przykładem
moŜe być Ŝądanie publikowania przez bibliotekarzy oświadczeń dotyczących
ich prywatnego majątku.

Biblioteki powinny jasno sygnalizować społeczności lokalnej i decyden-
tom, jakie są cele ich funkcjonowania i priorytety, jakie wartości pielęgnują,
a takŜe według jakich zasad oraz reguł działają. Wszelkie działania powinny
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mieć transparentny charakter i stanowić odzwierciedlenie wcześniejszych
deklaracji i załoŜeń.

Pozytywna reputacja biblioteki korzystnie wpływa na jej związki z bliŜ-
szym otoczeniem, co zostało zilustrowane na rys. 31.

Rys. 31. Wpływ korzystnej reputacji biblioteki na zachowania wybranych grup otoczenia

Źródło: opracowanie własne.

Grupy interesariuszy (wyszczególnione na rys. 31) wiąŜą z biblioteką róŜ-
nego rodzaju relacje. Grupy te mają róŜne potrzeby i oczekiwania względem
biblioteki. W związku z tym są one zainteresowane jej reputacją, jak równieŜ
w pewnym stopniu przyczyniają się do jej kształtowania. Reputacja biblioteki
jest silnie zintegrowana z poszczególnymi segmentami otoczenia, a system
przekonań jednej grupy moŜne znacznie odbiegać od opinii innej grupy. Przy-
kładowo biblioteka publiczna moŜe mieć dobrą opinię w środowisku młodych
rodziców, którzy doceniają szeroką ofertę usługową adresowaną do ich dzieci,
i równocześnie być negatywnie oceniana w środowisku osób starszych, które
dostrzegają szereg barier uniemoŜliwiających im skorzystanie z jej usług.
W tym kontekście moŜna mówić o funkcjonowaniu wielu odrębnych wize-
runków biblioteki, które tworzą jej reputację stanowiącą odwzorowanie prze-
konań róŜnych grup interesariuszy, przejawiającą się poprzez ich zachowa-
nia, postawy, ale teŜ słowa i myśli. Najogólniej moŜna mówić o reputacji
biblioteki w otoczeniu wewnętrznym (funkcjonującej w środowisku pracow-
niczym), reputacji w otoczeniu bliŜszym (dookreślanej przez czytelników,
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partnerów, dostawców itp.) oraz reputacji w otoczeniu dalszym, związanej ra-
czej z postrzeganiem przez środowiska polityczne i opiniotwórcze ogólnych
funkcji i zadań bibliotek w kształtowaniu rozwoju społeczeństwa i promocji
czytelnictwa. Stosunkowo rzadko moŜna mówić o reputacji związanej z kon-
kretną placówką biblioteczną funkcjonującej w jej makrootoczeniu, jeśli taka
się pojawia to dotyczy raczej większych rozpoznawalnych powszechnie insty-
tucji, np. Biblioteki Narodowej.

Z uwagi na związki, jakie łączą bibliotekę z odbiorcami reputacji, dokonu-
je się ich podziału na grupy normatywne, funkcjonalne, specjalne i odbiorców
[por. 209, s. 24]. Grupy normatywne ustalają ogólne zasady funkcjonowania
biblioteki oraz regulują niektóre aspekty jej działalności. Mogą teŜ pełnić
funkcję kontrolną, zobowiązując bibliotekę do przestrzegania norm, postano-
wień i przepisów w róŜnych obszarach, np. w zakresie prawa pracy, norm bu-
dowlanych, przepisów finansowych itp. Są to zarówno organy zewnętrzne,
np. Państwowa Inspekcja Pracy, urząd skarbowy, jak i interesariusze we-
wnętrzni, działający w ramach tej samej organizacji, np. rada biblioteczna.
Grupy funkcjonalne charakteryzują silne związki z biblioteką oraz moŜliwość
wywierania znacznego wpływu na budowanie jej reputacji. NaleŜą do nich
partnerzy biblioteki, dostawcy produktów i usług, związki zawodowe oraz za-
trudnieni bibliotekarze. Szczególną rolę odgrywają pracownicy, którzy są
istotnym nośnikiem wiedzy na temat działalności biblioteki. WaŜną funkcję
pełnią równieŜ firmy współpracujące z biblioteką, które oceniają ją pod kątem
jakości i efektywności współpracy. Nawiązanie udanego partnerstwa moŜe
bowiem zaowocować pozytywną opinią i zawiązaniem nowych porozumień.
Nieudane przedsięwzięcia bądź nisko oceniana współpraca powodują zwykle
wśród nowych partnerów podejście zachowawcze oraz ograniczenie zaufania
ze strony partnerów dotychczasowych. Grupy specjalne to zaangaŜowani
członkowie lokalnej społeczności, dziennikarze oraz inne podmioty zaintere-
sowane sposobem funkcjonowania biblioteki. Grupy te z róŜnych względów
mogą interesować się poczynaniami instytucji, dokonując ich oceny i, w razie
braku akceptacji dla prowadzonych działań, w sposób otwarty sygnalizować
swój sprzeciw. Biblioteki, z uwagi na mało kontrowersyjny charakter swojej
działalności, rzadko wzbudzają zainteresowanie grup specjalnych, choć moŜ-
na wskazać na takie przypadki, do których naleŜą m.in. oprotestowanie
planów budowy nowoczesnego gmachu biblioteki na zabytkowej starówce
czy prowadzenia przez bibliotekę komercyjnego studia reklamowego mające-
go wspomóc budŜet instytucji. Najistotniejszą grupę z punktu widzenia celu
kreowania reputacji biblioteki stanowią odbiorcy jej usług. Są oni szczególnie
wraŜliwi na reputację biblioteki. W zaleŜności od segmentu, który repre-
zentują, ich zbiór oczekiwań moŜe być zróŜnicowany. Dlatego teŜ zwracają
uwagę na róŜne aspekty reputacji i mają teŜ róŜne wyobraŜenia na temat
biblioteki.

Przyjmuje się, Ŝe wpływ na budowanie pozytywnej reputacji mają cztery
główne czynniki: odpowiedzialność, zaufanie, wiarygodność i solidność [122,
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s. 135]. Podstawą działalności usługowej biblioteki jest s o l i d n o ś ć, a więc
wysoki poziom świadczonej oferty, który zgodny jest z deklaracjami insty-
tucji. Solidność jako element budowania reputacji biblioteki oznacza równieŜ
działania projakościowe oraz nastawienie na zaspokajanie potrzeb czytelni-
ków, zarówno informacyjnych, jak teŜ tych związanych z uzupełniającą ofertą
biblioteki – np. społecznych. Biblioteki jako instytucje o bogatej tradycji i hi-
storii szczególnie muszą dbać o solidność swoich działań, bowiem zespół
oczekiwań formułowanych w tym zakresie ze strony społeczeństwa jest szcze-
gólnie wysoki.

W budowaniu reputacji biblioteki ogromną rolę odgrywają jej pracownicy.
Przekazują oni otoczeniu zewnętrznemu sygnały wpływające na kształtowa-
nie opinii o instytucji. Z jednej strony będą to jednoznaczne komunikaty, zawie-
rające w sobie element oceny, a więc opinie, przekonania i odczucia związane
z biblioteką, z drugiej zaś sygnały pośrednie wysyłane nieświadomie uŜyt-
kownikom w trakcie procesu obsługi. Postawa pracowników w duŜej mierze
zaleŜna jest od z a u f a n i a, jakim obdarzają oni bibliotekę. Zaufanie wynika
zaś z poczucia bezpieczeństwa oraz identyfikowania się z instytucją. WaŜną
rolę odgrywa tu sposób traktowania personelu, a zwłaszcza zapewnianie mu
warunków do rozwoju, samodzielności, innowacyjności i zaangaŜowania oraz
prawa do formułowania własnej oceny sytuacji i dzielenia się spostrzeŜenia-
mi. Budowaniu zaufania sprzyja równieŜ traktowanie pracowników jako partne-
rów w równym stopniu odpowiedzialnych za realizację strategii i kształtowa-
nie wizerunku biblioteki. O zaufaniu uŜytkowników w stosunku do biblioteki
moŜna mówić, kiedy mają oni przekonanie co do jej solidności, wiarygodności
i odpowiedzialności. Zaufanie czytelników związane jest z oczekiwaniem, Ŝe
usługa zostanie wykonana w sposób potwierdzający wcześniejsze deklaracje
biblioteki, np. zapewnienie dostępu do wskazanych w folderach reklamo-
wych baz danych, udostępnienie zbiorów w czasie wskazanym na stronie in-
ternetowej itp.

W i a r y g o d n o ś ć związana jest z rzetelnością komunikatów, za po-
mocą których biblioteka komunikuje się ze swoim otoczeniem. W przypadku
firm komercyjnych chodzi głównie o rzetelność danych finansowych związa-
nych z kondycją instytucji. W przypadku bibliotek wiarygodność ma się prze-
jawiać w prawdziwości i wierności przekazywanych informacji, zarówno tych
dedykowanych bezpośrednio uŜytkownikom (jak np. informacje zawarte w ma-
teriałach informacyjnych lub przekazywane przez bibliotekarzy w ramach
kontaktów bezpośrednich) oraz tych adresowanych do mediów, partnerów,
dostawców, sponsorów oraz instytucji nadzorujących działalność bibliotek.

Zagadnienie o d p o w i e d z i a l n o ś c i łączy się ze skutkami funkcjono-
wania bibliotek w społecznościach lokalnych oraz ponadlokalnych, a więc ich
zobowiązaniami względem tych społeczności, zarówno ustalonymi w formie
oficjalnych deklaracji, jak równieŜ domniemanymi i oczekiwanymi ze strony
otoczenia. W tym kontekście moŜna mówić o tzw. koncepcji odpowiedzial-
ności społecznej, która zakłada uwzględnianie potrzeb społecznych oraz
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ochronę środowiska przyrodniczego i interesów róŜnych grup interesariuszy.
Koncepcja odpowiedzialności społecznej opiera się na załoŜeniu, iŜ odpo-
wiedzialna organizacja nie ogranicza się tylko i wyłącznie do spełniania wy-
mogów regulowanych przepisami prawa, ale respektuje normy etyczne i zwy-
czajowe, starając się zwrócić swojemu otoczeniu tyle, ile z niego czerpie.
Odpowiedzialność społeczna bibliotek jest szczególnie waŜna z uwagi na ich
rolę i zadania, które mają realizować na rzecz społeczności lokalnych i całego
społeczeństwa. Instytucje odpowiedzialne, wspierające wybrane obszary kul-
tury, edukacji lub ochrony środowiska, cieszą się większym szacunkiem,
dzięki czemu kreują pozytywną reputację [por. 319]. Pierwsze formalne prze-
jawy zainteresowania społeczną odpowiedzialnością bibliotek datuje się na
lata 60. XX w., kiedy to w 1969 r. powołano do Ŝycia Social Responsibilities
Round Table (SRRT) of American Library Associations (ALA) – grupę dysku-
syjną, pełniącą forum wymiany poglądów na temat odpowiedzialności środo-
wiska bibliotekarskiego w stosunku do róŜnych problemów społecznych.
W ramach grupy podejmowano m.in. kwestie bezdomności, wojen, dostępu
do informacji, praw mniejszości itp. Drugą grupą, która za cel swojej działal-
ności przyjęła dyskusję na temat problemu podziału informacyjnego w obrę-
bie poszczególnych państw oraz między państwami, była Social Responsibi-
lities Discussion Group, załoŜona w 1997 r. w ramach sekcji Education and
Training IFLA [105]. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska wśród aktywności,
które wpisują się w obszar społecznej odpowiedzialności bibliotek, wymienia
m.in. działania na rzecz zapobiegania dyskryminacji w dostępie do informacji
i zbiorów, kwestie ochrony praw własności intelektualnej, angaŜowanie się
w animowanie Ŝycia kulturalnego, edukację i integrację lokalnych społecz-
ności, współpracę z lokalnymi władzami, organizacjami i instytucjami, two-
rzenie moŜliwości dostępu do nowych technologii oraz zaspokajanie potrzeb
biblioteczno-informacyjnych uŜytkowników znajdujących się w niekorzyst-
nej sytuacji, a takŜe kwestie prośrodowiskowe, jak np. projektowanie gma-
chów bibliotecznych zgodnie z zasadą minimalizowania negatywnego wpływu
na otoczenie i środowisko naturalne (tzw. green library) [105]. Niewątpliwie
wszystkie te działania wpływają na budowanie reputacji biblioteki jako insty-
tucji świadomej swej misji społecznej, aktywnej i zaangaŜowanej w rozwiązy-
wanie problemów, nie tylko wynikających z jej bezpośredniej działalności,
a więc odpowiedzialnej.

Reputacja bywa niekiedy kojarzona z marką i traktowana synonimicznie,
trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, Ŝe są to odrębne wartości. Marka to wynik
świadomych działań w ramach marketingu, zestaw skojarzeń, które związane
są z konkretną usługą biblioteki, reputacja natomiast odnosi się do cało-
kształtu działań biblioteki i oznacza wyobraŜenia (prawdziwe lub nierealne),
jakie mają na jej temat uŜytkownicy oraz całe otoczenie. Zarówno odczucia
związane z marką, jak i reputacją mają w sobie element oceny.

Inne pokrewne pojęcia to toŜsamość oraz wizerunek biblioteki. T o Ŝ s a -
m o ś ć definiowana jest jako „wszelkie komunikaty wizualne, werbalne i be-
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hawioralne, wysyłane do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, nakiero-
wane na wyróŜnienie organizacji spośród innych” [280, s. 70]. ToŜsamość
wynika ze samoświadomości, mającej swe źródło w podstawowych wartoś-
ciach biblioteki będących konsekwencją jej misji, filozofii i historii. Stanowi
waŜny przejaw kultury organizacyjnej. Jednak w przeciwieństwie do kultury
organizacyjnej, która zakorzeniona jest w głębokich warstwach struktury or-
ganizacyjnej biblioteki, toŜsamość postrzegana jest w sposób uświadomiony.
Jak pisze ElŜbieta B. Zybert: „toŜsamość biblioteki to zespół cech, które decy-
dują o jej istocie, indywidualności oraz specyfice” [465, s. 183]. ToŜsamość
jako wewnętrzna właściwość biblioteki moŜe być przez nią modyfikowana,
w przeciwieństwie do wizerunku mającego charakter zewnętrzny, który moŜ-
na kształtować jedynie w sposób pośredni. Do cech wyróŜniających toŜsa-
mość organizacji non profit zalicza się: postawę organizacji, zachowania, ko-
munikację z otoczeniem oraz identyfikację wizualną [139, s. 133]. Z uwagi na
to, Ŝe biblioteki znacznie róŜnią się między sobą, zarówno profilem usług, jak
i charakterem gromadzonych zbiorów, sposobem obsługi czytelników oraz in-
frastrukturą, którą dysponują, mogą posiadać unikatową toŜsamość, wyróŜ-
niającą konkretną placówkę spośród wielu innych instytucji tego typu. Po-
niewaŜ toŜsamość ujawnia wartości istotne z punktu widzenia biblioteki,
wpływa na tworzenie jej wizerunku.

W i z e r u n e k to zbiór wyobraŜeń, przekonań i wraŜeń związanych
z konkretnym podmiotem – biblioteką. Stanowi swego rodzaju „obraz men-
talny”, na podstawie którego tworzone są opinie na temat biblioteki, a więc
budowana jest jej reputacja. Pozytywny wizerunek biblioteki jest „koniecz-
nym warunkiem jej istnienia. Sprzyja nawiązaniu więzi ze społecznością lo-
kalną i tworzy powszechne przekonanie o niezbędności biblioteki dla rozwoju
społeczeństwa, dzięki któremu moŜliwe jest jej funkcjonowanie i rozwój,
uzaleŜnione od dopływu środków finansowych, na które ten wizerunek ma
wpływ” [465, s. 186–187]. Na wizerunek składają się zarówno komponenty lo-
giczne, jak i komponenty emocjonalne związane z uczuciami. Stanowią one
o ogólnym wyobraŜeniu na temat biblioteki, wzajemnie się dopełniając. Prze-
konania, które wynikają z logicznej argumentacji, czyli komponenty logiczne,
nie mają jednak zbyt wielkiej siły i nie wytworzą impulsu skłaniającego do
działania. Z kolei komponentom emocjonalnym brakuje fundamentu w po-
staci wiedzy i obiektywnej oceny. Dopiero kombinacja tych dwóch czynników
tworzy warunki do wykreowania wizerunku biblioteki skłaniającego do przy-
jęcia względem niej aktywnej postawy, wynikającej z odczuć oraz posiadanej
wiedzy i doświadczeń. Wizerunek, podobnie jak reputacja, związany jest ze
zbiorem przekonań na temat biblioteki i moŜe, lecz nie musi, być zgodny
z rzeczywistością. Odnosi się on nie tylko do samej instytucji, ale równieŜ do
usług, które świadczy (tradycyjnych i elektronicznych, tworzących wize-
runek biblioteki w Internecie), czytelników, których obsługuje, oraz ludzi,
których zatrudnia. Wystarczy przytoczyć funkcjonujący powszechnie w kultu-
rze wizerunek uŜytkownika biblioteki postrzeganego jako „mola ksiąŜkowego”
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lub wizerunek pracownika biblioteki, a więc „szarej bibliotekarki” w koczku
i okularach.

W literaturze panuje pogląd, Ŝe wizerunek połączony z wartościami waŜ-
nymi dla róŜnych grup interesariuszy (uŜytkowników, pracowników itp.)
przyczynia się do budowania korzystnej reputacji. E. B. Zybert do czynników
decydujących o kształtowaniu wizerunku biblioteki zalicza: rodzaj oferty
usługowej biblioteki, sposób jej świadczenia oraz warunki, w których reali-
zowane są usługi [465, s. 187]. Wizerunek nie stanowi trwałej, niezmiennej
wartości. W wyniku zmian zachodzących w samej bibliotece, jej otoczeniu
oraz w umysłach osób, w których tworzony jest obraz wizerunku, ulega on
ciągłym przeobraŜeniom i stopniowaniu. I tak przekonania związane z wize-
runkiem biblioteki mogą być silne bądź słabe, negatywne lub pozytywne. Naj-
mniej korzystny będzie oczywiście silnie utrwalony wizerunek negatywny,
zaś najbardziej poŜądany silny wizerunek pozytywny, który będzie jednak
wymagał od biblioteki wzmoŜonych starań związanych z jego utrzymaniem.
Zbudowanie pozytywnego wizerunku i reputacji biblioteki moŜe wiązać się
z uzyskaniem silnych więzi z czytelnikami będących źródłem ich lojalności.
Z kolei wizerunki o słabej sile wskazują na niską świadomość i wiedzę
otoczenia o tym, jak działają biblioteki, gdzie są zlokalizowane i do jakiej
grupy odbiorców adresują swoje usługi.

Podobnie jak w przypadku reputacji, moŜna mówić o tzw. k a p i t a l e
w i z e r u n k u, stanowiącym dla biblioteki wymierną wartość, na który skła-
dają się: stopień świadomości – rozpoznawalność biblioteki, korzyści kojarzo-
ne z funkcjonowaniem biblioteki, jakość marki biblioteki oraz lojalność jej
uŜytkowników [por. 347, s. 180–181]. Wizerunek biblioteki, a zwłaszcza kapi-
tał wizerunku, pomagają kształtować działania PR, za pośrednictwem których
prezentuje ona otoczeniu swoje cele społeczne oraz ich znaczenie i rolę, a tak-
Ŝe system identyfikacji wizualnej oddziałujący na otoczenie za pomocą bodź-
ców wizualnych.

W zaleŜności od kontekstu wyróŜnia się róŜne rodzaje wizerunków, m.in.
wizerunek rzeczywisty, lustrzany, poŜądany i optymalny [56, s. 16–17]. Wi-
zerunek rzeczywisty (wizerunek obcy, zewnętrzny) stanowi wyobraŜenie bi-
blioteki wśród osób z otoczenia, które w wyniku kontaktów z instytucją
tworzą jej obraz. Wizerunek lustrzany (wizerunek własny, wewnętrzny) jest
odzwierciedleniem przekonań personelu biblioteki. Z kolei wizerunek
poŜądany związany jest z dąŜeniami biblioteki do osiągnięcia określonego
poŜądanego stanu docelowego. Wizerunek optymalny to pewien konsens po-
między wizerunkiem rzeczywistym, lustrzanym i poŜądanym, który bibliote-
ka moŜe osiągnąć w konkretnym czasie, w zaistniałych warunkach i w ramach
posiadanych moŜliwości. Analizując związki wizerunku i marki, moŜna wy-
róŜnić jeszcze tzw. wizerunek izolowany oraz wizerunek zintegrowany [56,
s. 19]. Wizerunek izolowany występuje, kiedy biblioteka i usługi przez nią
świadczone są traktowane przez otoczenie w sposób odrębny – biblioteka cie-
szy się wówczas samodzielną reputacją, która nie musi być toŜsama z ocenami
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dokonywanymi w stosunku do poszczególnych usług. Wizerunek zintegrowa-
ny stanowi całościowe spojrzenie na bibliotekę i jej usługi, w którym nie doko-
nuje się szczegółowych rozróŜnień. Z uwagi na trudności w kreowaniu marek
instytucji non profit wizerunek zintegrowany występuje znacznie częściej,
szczególnie w przypadku małych bibliotek o skromnej ofercie. W szerszym
kontekście moŜna mówić równieŜ o wizerunku całej branŜy usług informa-
cyjnych, w której działają biblioteki, wizerunku konkretnej placówki biblio-
tecznej lub teŜ wizerunku marki usługi lub grupy usług oferowanych przez
bibliotekę. KaŜdy z wymienionych wizerunków moŜe mieć skupiony, silny
charakter lub przybierać formę rozproszoną, mało wyrazistą.

Zagadnienie wizerunku biblioteki, bibliotekarzy, zawodu bibliotekarza
oraz stereotypów z nimi związanych wielokrotnie było podejmowanie w lite-
raturze przedmiotu [zob. m.in. 70; 74; 75; 108; 116; 189; 199; 469]. Obowiązek
budowania w społeczeństwie pozytywnego wizerunku bibliotek przez
pracowników tych instytucji został zapisany równieŜ w Kodeksie etyki biblio-
tekarza i pracownika informacji [183]. Coraz częściej przedmiotem dociekań
jest kwestia wizerunku elektronicznego [zob. m.in. 292; 439]. Analizując wy-
niki badań prowadzonych przez róŜnych autorów, moŜna przyjąć hipotezę, Ŝe
w ogólnym postrzeganiu profesji bibliotekarskiej występuje pewna luka wi-
zerunkowa25 pomiędzy tym, jak postrzegane są przez otoczenie zewnętrzne
zadania i pracownicy bibliotek, a tym, jak widzą bibliotekę aktywni czytel-
nicy, zaś zawód bibliotekarza jego przedstawiciele. W tab. 24 przedstawiono
zestawienie badań dotyczących wizerunku biblioteki i bibliotekarzy, pro-
wadzonych w Polsce począwszy od lat 90. XX w. Były to badania prowadzone
zarówno wśród aktywnych czytelników oceniających swoją bibliotekę (zwy-
kle dające najkorzystniejszy obraz wizerunku), jak równieŜ badania osób, któ-
re nie korzystają z usług ksiąŜnic (mniej korzystny wizerunek), a takŜe pra-
cowników i studentów kierunków bibliotekoznawczych. W przedstawionej
tabeli dominuje wizerunek pozytywny. Zdaniem autorki tak korzystny wynik
jest konsekwencją fragmentaryczności prowadzonych badań, a szczególnie
realizowania ich w grupach aktywnie związanych z biblioteką (pracowników
i aktywnych uŜytkowników), a więc z góry nastawionych bardziej korzystnie
do jej oferty i sposobu świadczenia usług, akceptujących pojawiające się nie-
dociągnięcia lub błędy. Ponadto badania najczęściej prowadzone były w pla-
cówkach zlokalizowanych w duŜych miastach, w instytucjach działających
aktywnie, koncentrujących swoją uwagę na podnoszeniu jakości usług, które
prośbę o wyraŜenie opinii, a więc dialog z czytelnikami, traktują jako podstawo-
wy element budowania wysokiego standardu obsługi. Dlatego teŜ zasadne wy-
daje się przeprowadzenie pogłębionych badań uwzględniających szeroką gamę
czynników wpływających na kreowanie wizerunku bibliotek, bibliotekarzy
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i ksiąŜki, w róŜnych grupach otoczenia społecznego, a szczególnie w tzw. gru-
pach nieczytających lub niezwiązanych z Ŝadną placówką biblioteczną.
Cząstkowe ujmowanie tematu w dotychczasowych badaniach równoznaczne
jest bowiem z brakiem wieloaspektowego podejścia do reputacji i wizerunku.
NiemoŜliwe staje się więc formułowanie pogłębionych wniosków, wykra-
czających poza te związane z konkretną biblioteką lub jej usługami. MoŜna
wysnuć przypuszczenie, Ŝe uzupełnienie badań wizerunku w grupach nie-
związanych z bibliotekami oraz środowiskach skupionych wokół instytucji
działających mniej pręŜnie dałoby mniej optymistyczny obraz tych placówek.

Tab. 24. Przegląd wyników badań dot. wizerunku biblioteki i bibliotekarzy

Autorzy badania Próba badawcza Zasięg terytorialny Wynik badania26

Badania wśród czytelników

A. Andrejów-Kubów
M. Podgórska [15]

uŜytkownicy
biblioteki szkoły
wyŜszej (aktywni
i bierni, pracownicy
i studenci oraz
osoby niezwiązane
z uczelnią)

Wrocław wizerunek
przeciętny

S. Baran
K. Bikowska [26]

studenci studiów
wyŜszych (aktywni
czytelnicy)

Olsztyn wizerunek dobry

A. Bogusz [44] studenci studiów
wyŜszych,
pracownicy naukowi
(potencjalni
i aktywni czytelnicy)

Kraków wizerunek dobry

S. Borkowicz
K. Cyran
M. Dziołak [46]

studenci studiów
wyŜszych,
pracownicy
administracyjni
i naukowi uczelni
(potencjalni
i aktywni czytelnicy)

Biała Podlaska brak jednoznacznie
określonego
wizerunku

M. Cupa [68] studenci studiów
wyŜszych

Toruń wizerunek dobry

L. Cybulska [69] studenci studiów
wyŜszych,
pracownicy uczelni
(aktywni czytelnicy)

Toruń brak jednoznacznie
określonego
wizerunku

A. Folga
J. Kołakowska [109]

studenci studiów
wyŜszych

Kraków wizerunek
negatywny
z wyjątkiem oceny
poziomu
wykształcenia
i kompetencji
bibliotekarzy
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Autorzy badania Próba badawcza Zasięg terytorialny Wynik badania

B. Jasiak
A. Piróg
[151]

aktywni
uŜytkownicy
bibliotek
publicznych

województwo
dolnośląskie

wizerunek bardzo
dobry

M. Jaworska [158] pracownicy naukowi
szkoły wyŜszej
(aktywni czytelnicy)

Lublin fizyczna przestrzeń
biblioteki –
wizerunek zły
pracownicy
biblioteki –
wizerunek bardzo
dobry

E. Lepkowska
K. Popławska [237]

studenci studiów
wyŜszych (aktywni
czytelnicy)

Poznań wizerunek bardzo
dobry

E. Pawełka [307] studenci studiów
wyŜszych (aktywni
czytelnicy)

Bytom wizerunek bardzo
dobry

J. Ratkowska [339] studenci studiów
wyŜszych,
pracownicy uczelni
(aktywni czytelnicy)

Gdańsk wizerunek dobry

J. Rogińska-Usowicz
[346]

studenci studiów
wyŜszych (aktywni
czytelnicy)

Olsztyn wizerunek dobry

S. Sobczyk [374] aktywni
uŜytkownicy
biblioteki szkoły
wyŜszej (pracownicy
i studenci oraz
osoby niezwiązane
z uczelnią)

Kraków wizerunek dobry

R. Tawfik [400] aktywni czytelnicy
biblioteki publicznej
i biblioteki szkoły
wyŜszej

Gorzów
Wielkopolski

wizerunek bardzo
dobry

Badania wśród bibliotekarzy i studentów kierunków bibliotekoznawczych

E. Amghar
B. Bułat [13]

pracownicy
biblioteki szkoły
wyŜszej

Kraków wizerunek dobry

M. Jaskowska
A. Korycińska-Huras
M. Próchnicka [156]

dyrektorzy bibliotek
publicznych
i akademickich

cała Polska wizerunek
bibliotekarstwa
publicznego
i akademickiego
dobry, wizerunek
absolwentów
studiów
bibliotekoznawczych
– zły
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Autorzy badania Próba badawcza Zasięg terytorialny Wynik badania

H. Kościuch [193] pracownicy
bibliotek szkół
wyŜszych

cała Polska wizerunek dobry

T. Kruszewski [212] studenci studiów
wyŜszych
bibliotekoznawczych

Toruń wizerunek
przeciętny

W. Łapuć [250] pracownicy
biblioteki szkoły
wyŜszej

Szczecin wizerunek dobry

K. Mazur-Kulesza
D. Wierzbicka [267]

pracownicy
bibliotek
naukowych

Opole wizerunek
przeciętny

E. Makowska
P. Gamus [252]

studenci studiów
wyŜszych
bibliotekoznawczych

Łódź wizerunek
przeciętny

M. Rekowska [345] pracownicy
biblioteki szkoły
wyŜszej

Warszawa wizerunek bardzo
dobry

E. Skubała
A. Kazan [371]

pracownicy
biblioteki szkoły
wyŜszej

Łódź wizerunek bardzo
dobry

M. Wojciechowska
[429]

studenci studiów
wyŜszych
bibliotekoznawczych

Katowice wizerunek
przeciętny

B. śołędowska-Król
[471]

pracownicy
biblioteki szkoły
wyŜszej

Kraków wizerunek dobry

Źródło: opracowanie własne.

Autorka w celu zbadania reputacji bibliotek, a zwłaszcza ustalenia, czy
ich stosunkowo dobry wizerunek prezentowany w licznych opracowaniach
nie jest wynikiem fragmentarycznego doboru próby, przeprowadziła badania
w pięciu segmentach otoczenia tych instytucji: wśród uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów studiów wyŜszych (uczelni pań-
stwowych i niepaństwowych, kierunków humanistycznych, ścisłych, społecz-
nych i artystycznych, dziennych i zaocznych), osób aktywnych zawodowo,
bezrobotnych oraz emerytów i rencistów. W sumie ankietę wypełniło 2500
osób, po 500 z kaŜdego segmentu. Badania objęły tereny wiejskie oraz miejskie
(z podziałem na miasta małe, średnie i duŜe) z dziewięciu województw. W an-
kiecie pojawiały się pytania dotyczące opinii na temat bibliotek, bibliotekarzy
i aktywności czytelniczej (ich szczegółowy rozkład został przedstawiony
w tab. 25). Na podstawie przeprowadzonego badania moŜna wysnuć następu-
jące wnioski: wiele osób niechętnie poddaje się badaniu lub z niego rezygnuje,
jeŜeli nie korzysta z usług bibliotek lub ma o nich złą opinię; nieczytanie jest
dla wielu osób powodem wstydu; bardzo aktywną czytelniczo grupą jest seg-
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ment bezrobotnych, który w ostatnim czasie poszerzył się o osoby młode
i dobrze wykształcone, pragnące ciągle jeszcze dokształcać się i rozwijać; wie-
le osób ma negatywną opinię o bibliotekach z uwagi na brak nowych zbiorów
w ofercie oraz niesympatyczny lub mało profesjonalny personel biblioteczny;
wiele osób docenia biblioteki za ich zróŜnicowaną ofertę usługową; jednym
z waŜnych czynników wpływających na opinię o bibliotece jest jej atmosfera,
która wzmaga lub osłabia chęć traktowania biblioteki jako „trzeciego miejsca”;
nie bez znaczenia jest fizyczna prezencja bibliotekarza – czytelników dener-
wuje bowiem niechlujny i nieatrakcyjny wygląd; czytelnicy stosunkowo rzad-
ko proponują wprowadzanie w bibliotece innowacji, nawet jeŜeli są nieza-
dowoleni z formy świadczonych usług; wielu ankietowanych nie korzysta
z usług bibliotek, pomimo Ŝe ma o nich dobrą opinię, co podyktowane jest
chęcią posiadania własnych ksiąŜek.

Tab. 25. Opinie otoczenia na temat działalności usługowej bibliotek

Segment I: młodzieŜ szkolna

Procent respondentów
korzystających z usług
bibliotek

83%

NajwaŜniejsze elementy
w bibliotece

profesjonalny personel 16%

przyjazna atmosfera 44%

szeroki wybór usług 63%

wysoka jakość usług 19%

systematyczne wprowadzanie nowych usług
(innowacyjność)

12%

reagowanie na potrzeby czytelników i lokalnej
społeczności

20%

angaŜowanie się biblioteki we współpracę z innymi
instytucjami, w celu realizowania ciekawych
projektów, nie tylko związanych z czytaniem

10%

stosowanie nowych technologii (programów,
nowoczesnych urządzeń, aplikacji)

18%

nowoczesny budynek i jego wyposaŜenie, np.
w sprzęt komputerowy

17%

Czy biblioteki są
instytucjami otwartymi
na potrzeby otoczenia

tak 81%

nie 19%

Wcześniejszy udział
respondentów
w badaniach opinii na
temat usług bibliotek

tak 5%

nie 95%

Ogólna ocena zawodu
bibliotekarza

bardzo dobra 11%

dobra 34%

przeciętna 48%

zła 6%

bardzo zła 1%
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Ogólna ocena bibliotek bardzo dobra 16%

dobra 51%

przeciętna 30%

zła 1%

bardzo zła 2%

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotek

brak kompetencji lub niewłaściwe zachowanie
niektórych pracowników
przestarzały księgozbiór
brak innowacji, w tym brak dostępu do Internetu
bezprzewodowego i wyposaŜenia w sprzęt
komputerowy

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na pozytywną reputację
bibliotek

przyjazna atmosfera
szeroki wybór darmowych usług
dostęp do Internetu

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotekarzy

brak wiedzy merytorycznej
brak kultury osobistej i niechlujny wygląd
niskie zarobki

n/d

Ogólna ocena biblioteki,
z której usług korzysta/ł
respondent

bardzo dobra 22%

dobra 53%

przeciętna 23%

zła 1%

bardzo zła 1%

Odczucie lęku/obawy
przed skorzystaniem
z biblioteki

tak 8%

nie 92%

Przyczyna pojawienia się
lęku przed biblioteką

problemy związane z personelem (nieuprzejmym,
mało komunikatywnym, zajętym itp.)

33%

problemy związane z brakiem wiedzy na temat
biblioteki (regulaminów, zasad poruszania się,
rozlokowania księgozbioru itp.)

17%

bariery mechaniczne (związane z korzystaniem
z róŜnych urządzeń, np. komputerów, katalogu
elektronicznego, czytników, wrzutni itp.)

8%

problemy związane z negatywnymi odczuciami
związanymi z biblioteką (wynikającymi
z nieprzyjemnej atmosfery, poczucia braku
komfortu i spokoju itp.)

50%

Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
zmian/ulepszeń
w usługach biblioteki,
z której korzysta
respondent

tak 60%

nie 40%
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Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
nowych usług
w bibliotece, z której
korzysta respondent

tak 54%

nie 46%

Propozycja jakiejkolwiek
zmiany/innowacji
w bibliotece ze strony
czytelnika

tak – została wprowadzona 3%

tak – ale nie została wprowadzona 6%

nie 91%

Najbardziej trafne
określenie zdaniem
respondenta

biblioteki to przeŜytek 11%

biblioteki zmieniają się na gorsze 2%

biblioteki wcale się nie zmieniają 13%

biblioteki powoli dostosowują się do zmian 58%

biblioteki to pręŜnie działające instytucje, które
ciągle unowocześniają swoją ofertę

16%

Segment II: studenci

Procent respondentów
korzystających z usług
bibliotek

91%

NajwaŜniejsze elementy
w bibliotece

profesjonalny personel 46%

przyjazna atmosfera 52%

szeroki wybór usług 67%

wysoka jakość usług 25%

systematyczne wprowadzanie nowych usług
(innowacyjność)

27%

reagowanie na potrzeby czytelników i lokalnej
społeczności

54%

angaŜowanie się biblioteki we współpracę z innymi
instytucjami, w celu realizowania ciekawych
projektów, nie tylko związanych z czytaniem

21%

stosowanie nowych technologii (programów,
nowoczesnych urządzeń, aplikacji)

27%

nowoczesny budynek i jego wyposaŜenie, np.
w sprzęt komputerowy

31%

Czy biblioteki są
instytucjami otwartymi
na potrzeby otoczenia

tak 77%

nie 23%

Wcześniejszy udział
respondentów
w badaniach opinii na
temat usług bibliotek

tak 10%

nie 90%
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Ogólna ocena zawodu
bibliotekarza

bardzo dobra 10%

dobra 44%

przeciętna 43%

zła 2%

bardzo zła 1%

Ogólna ocena bibliotek bardzo dobra 11%

dobra 63%

przeciętna 25%

zła 1%

bardzo zła 0%

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotek

brak kompetencji lub niewłaściwe zachowanie
niektórych pracowników
brak postępowości i innowacyjności
ograniczony księgozbiór

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na pozytywną reputację
bibliotek

bogaty księgozbiór
udogodnienia techniczne, a szczególnie katalogi
OPAC
oferowanie nowych atrakcyjnych usług

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotekarzy

brak chęci udzielania pomocy czytelnikom
niechlujny wygląd
brak kompetencji, a zwłaszcza znajomości
księgozbioru

n/d

Ogólna ocena biblioteki,
z której usług korzysta/ł
respondent

bardzo dobra 18%

dobra 52%

przeciętna 26%

zła 4%

bardzo zła 0%

Odczucie lęku/obawy
przed skorzystaniem
z biblioteki

tak 12%

nie 88%

Przyczyna pojawienia się
lęku przed biblioteką

problemy związane z personelem (nieuprzejmym,
mało komunikatywnym, zajętym itp.)

51%

problemy związane z brakiem wiedzy na temat
biblioteki (regulaminów, zasad poruszania się,
rozlokowania księgozbioru itp.)

31%

bariery mechaniczne (związane z korzystaniem
z róŜnych urządzeń, np. komputerów, katalogu
elektronicznego, czytników, wrzutni itp.)

15%

problemy związane z negatywnymi odczuciami
związanymi z biblioteką (wynikającymi
z nieprzyjemnej atmosfery, poczucia braku
komfortu i spokoju itp.)

35%
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Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
zmian/ulepszeń
w usługach biblioteki,
z której korzysta
respondent

tak 63%

nie 37%

Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
nowych usług
w bibliotece, z której
korzysta respondent

tak 67%

nie 33%

Propozycja jakiejkolwiek
zmiany/innowacji
w bibliotece ze strony
czytelnika

tak – została wprowadzona 2%

tak – ale nie została wprowadzona 3%

nie 95%

Najbardziej trafne
określenie zdaniem
respondenta

biblioteki to przeŜytek 3%

biblioteki zmieniają się na gorsze 1%

biblioteki wcale się nie zmieniają 12%

biblioteki powoli dostosowują się do zmian 73%

biblioteki to pręŜnie działające instytucje, które
ciągle unowocześniają swoją ofertę

11%

Segment III: osoby aktywne zawodowo

Procent respondentów
korzystających z usług
bibliotek

73%

NajwaŜniejsze elementy
w bibliotece

profesjonalny personel 37%

przyjazna atmosfera 47%

szeroki wybór usług 47%

wysoka jakość usług 20%

systematyczne wprowadzanie nowych usług
(innowacyjność)

26%

reagowanie na potrzeby czytelników i lokalnej
społeczności

35%

angaŜowanie się biblioteki we współpracę z innymi
instytucjami, w celu realizowania ciekawych
projektów, nie tylko związanych z czytaniem

16%

stosowanie nowych technologii (programów,
nowoczesnych urządzeń, aplikacji)

18%

nowoczesny budynek i jego wyposaŜenie, np.
w sprzęt komputerowy

6%

Czy biblioteki są
instytucjami otwartymi
na potrzeby otoczenia

tak 82%

nie 18%

Wcześniejszy udział
respondentów
w badaniach opinii na
temat usług bibliotek

tak 2%

nie 98%
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Ogólna ocena zawodu
bibliotekarza

bardzo dobra 18%

dobra 59%

przeciętna 17%

zła 4%

bardzo zła 2%

Ogólna ocena bibliotek bardzo dobra 12%

dobra 67%

przeciętna 16%

zła 5%

bardzo zła 0%

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotek

braki w wyposaŜeniu w nowoczesny sprzęt, brak
dostępu do bezprzewodowego Internetu
nieprzyjazne uŜytkownikom regulaminy lub
pracownicy, długi czas oczekiwania na obsługę
przestarzały księgozbiór

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na pozytywną reputację
bibliotek

kompetentna i Ŝyczliwa obsługa
szeroki wybór usług
nowoczesny budynek

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotekarzy

niechęć, nieuprzejmość lub bierność
zbyt mała znajomość księgozbioru
brak kultury osobistej i niechlujny wygląd

n/d

Ogólna ocena biblioteki,
z której usług korzysta/ł
respondent

bardzo dobra 28%

dobra 49%

przeciętna 19%

zła 4%

bardzo zła 0%

Odczucie lęku/obawy
przed skorzystaniem
z biblioteki

tak 1%

nie 99%

Przyczyna pojawienia się
lęku przed biblioteką

problemy związane z personelem (nieuprzejmym,
mało komunikatywnym, zajętym itp.)

40%

problemy związane z brakiem wiedzy na temat
biblioteki (regulaminów, zasad poruszania się,
rozlokowania księgozbioru itp.)

0%

bariery mechaniczne (związane z korzystaniem
z róŜnych urządzeń, np. komputerów, katalogu
elektronicznego, czytników, wrzutni itp.)

0%

problemy związane z negatywnymi odczuciami
związanymi z biblioteką (wynikającymi
z nieprzyjemnej atmosfery, poczucia braku
komfortu i spokoju itp.)

60%
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Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
zmian/ulepszeń
w usługach biblioteki,
z której korzysta
respondent

tak 79%

nie 21%

Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
nowych usług
w bibliotece, z której
korzysta respondent

tak 77%

nie 23%

Propozycja jakiejkolwiek
zmiany/innowacji
w bibliotece ze strony
czytelnika

tak – została wprowadzona 1%

tak – ale nie została wprowadzona 5%

nie 94%

Najbardziej trafne
określenie zdaniem
respondenta

biblioteki to przeŜytek 6%

biblioteki zmieniają się na gorsze 1%

biblioteki wcale się nie zmieniają 11%

biblioteki powoli dostosowują się do zmian 62%

biblioteki to pręŜnie działające instytucje, które
ciągle unowocześniają swoją ofertę

20%

Segment IV: bezrobotni

Procent respondentów
korzystających z usług
bibliotek

67%

NajwaŜniejsze elementy
w bibliotece

profesjonalny personel 30%

przyjazna atmosfera 46%

szeroki wybór usług 36%

wysoka jakość usług 12%

systematyczne wprowadzanie nowych usług
(innowacyjność)

18%

reagowanie na potrzeby czytelników i lokalnej
społeczności

30%

angaŜowanie się biblioteki we współpracę z innymi
instytucjami, w celu realizowania ciekawych
projektów, nie tylko związanych z czytaniem

9%

stosowanie nowych technologii (programów,
nowoczesnych urządzeń, aplikacji)

36%

nowoczesny budynek i jego wyposaŜenie, np.
w sprzęt komputerowy

18%

Czy biblioteki są
instytucjami otwartymi
na potrzeby otoczenia

tak 85%

nie 15%

Wcześniejszy udział
respondentów
w badaniach opinii na
temat usług bibliotek

tak 6%

nie 94%
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Ogólna ocena zawodu
bibliotekarza

bardzo dobra 21%

dobra 46%

przeciętna 33%

zła 0%

bardzo zła 0%

Ogólna ocena bibliotek bardzo dobra 15%

dobra 64%

przeciętna 18%

zła 3%

bardzo zła 0%

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotek

brak kompetencji lub niewłaściwe zachowanie
niektórych pracowników
brak nowych zbiorów
zbyt krótki termin wypoŜyczeń

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na pozytywną reputację
bibliotek

sympatyczny i profesjonalny personel
szybkość obsługi
moŜliwość wyciszenia się

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotekarzy

niechęć, nieuprzejmość lub bierność
brak kompetencji, zwłaszcza w zakresie obsługi
nowych technologii
nadmierny formalizm

n/d

Ogólna ocena biblioteki,
z której usług korzysta/ł
respondent

bardzo dobra 36%

dobra 45%

przeciętna 13%

zła 6%

bardzo zła 0%

Odczucie lęku/obawy
przed skorzystaniem
z biblioteki

tak 12%

nie 88%

Przyczyna pojawienia się
lęku przed biblioteką

problemy związane z personelem (nieuprzejmym,
mało komunikatywnym, zajętym itp.)

75%

problemy związane z brakiem wiedzy na temat
biblioteki (regulaminów, zasad poruszania się,
rozlokowania księgozbioru itp.)

0%

bariery mechaniczne (związane z korzystaniem
z róŜnych urządzeń, np. komputerów, katalogu
elektronicznego, czytników, wrzutni itp.)

0%

problemy związane z negatywnymi odczuciami
związanymi z biblioteką (wynikającymi
z nieprzyjemnej atmosfery, poczucia braku
komfortu i spokoju itp.)

25%
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Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
zmian/ulepszeń
w usługach biblioteki,
z której korzysta
respondent

tak 76%

nie 24%

Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
nowych usług
w bibliotece, z której
korzysta respondent

tak 71%

nie 29%

Propozycja jakiejkolwiek
zmiany/innowacji
w bibliotece ze strony
czytelnika

tak – została wprowadzona 11%

tak – ale nie została wprowadzona 4%

nie 85%

Najbardziej trafne
określenie zdaniem
respondenta

biblioteki to przeŜytek 9%

biblioteki zmieniają się na gorsze 0%

biblioteki wcale się nie zmieniają 3%

biblioteki powoli dostosowują się do zmian 61%

biblioteki to pręŜnie działające instytucje, które
ciągle unowocześniają swoją ofertę

27%

Segment V: emeryci i renciści

Procent respondentów
korzystających z usług
bibliotek

44%

NajwaŜniejsze elementy
w bibliotece

profesjonalny personel 47%

przyjazna atmosfera 40%

szeroki wybór usług 33%

wysoka jakość usług 13%

systematyczne wprowadzanie nowych usług
(innowacyjność)

3%

reagowanie na potrzeby czytelników i lokalnej
społeczności

13%

angaŜowanie się biblioteki we współpracę z innymi
instytucjami, w celu realizowania ciekawych
projektów, nie tylko związanych z czytaniem

20%

stosowanie nowych technologii (programów,
nowoczesnych urządzeń, aplikacji)

10%

nowoczesny budynek i jego wyposaŜenie, np.
w sprzęt komputerowy

10%

Czy biblioteki są
instytucjami otwartymi
na potrzeby otoczenia

tak 87%

nie 13%

Wcześniejszy udział
respondentów
w badaniach opinii na
temat usług bibliotek

tak 7%

nie 93%
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Ogólna ocena zawodu
bibliotekarza

bardzo dobra 33%

dobra 50%

przeciętna 17%

zła 0%

bardzo zła 0%

Ogólna ocena bibliotek bardzo dobra 17%

dobra 43%

przeciętna 40%

zła 0%

bardzo zła 0%

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotek

złe warunki lokalowe
brak nowych zbiorów
brak kompetencji lub niewłaściwe zachowanie
niektórych pracowników

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na pozytywną reputację
bibliotek

wprowadzenie nowych nośników zbiorów, np.
e-booków
szeroka oferta pokazów, wystaw, kursów, spotkań
profesjonalny, pomocny personel

n/d

Cechy/sytuacje/zachowa-
nia, które zdaniem
respondentów wpływają
na negatywną reputację
bibliotekarzy

brak znajomości księgozbioru biblioteki
niechęć, nieuprzejmość lub bierność
brak kultury osobistej i niechlujny wygląd

n/d

Ogólna ocena biblioteki,
z której usług korzysta/ł
respondent

bardzo dobra 26%

dobra 39%

przeciętna 35%

zła 0%

bardzo zła 0%

Odczucie lęku/obawy
przed skorzystaniem
z biblioteki

tak 3%

nie 97%

Przyczyna pojawienia się
lęku przed biblioteką

problemy związane z personelem (nieuprzejmym,
mało komunikatywnym, zajętym itp.)

100%

problemy związane z brakiem wiedzy na temat
biblioteki (regulaminów, zasad poruszania się,
rozlokowania księgozbioru itp.)

0%

bariery mechaniczne (związane z korzystaniem
z róŜnych urządzeń, np. komputerów, katalogu
elektronicznego, czytników, wrzutni itp.)

0%

problemy związane z negatywnymi odczuciami
związanymi z biblioteką (wynikającymi
z nieprzyjemnej atmosfery, poczucia braku
komfortu i spokoju itp.)

0%
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Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
zmian/ulepszeń
w usługach biblioteki,
z której korzysta
respondent

tak 63%

nie 37%

Pojawienie się w ciągu
ostatnich pięciu lat
nowych usług
w bibliotece, z której
korzysta respondent

tak 74%

nie 26%

Propozycja jakiejkolwiek
zmiany/innowacji
w bibliotece ze strony
czytelnika

tak – została wprowadzona 0%

tak – ale nie została wprowadzona 5%

nie 95%

Najbardziej trafne
określenie zdaniem
respondenta

biblioteki to przeŜytek 17%

biblioteki zmieniają się na gorsze 0%

biblioteki wcale się nie zmieniają 8%

biblioteki powoli dostosowują się do zmian 67%

biblioteki to pręŜnie działające instytucje, które
ciągle unowocześniają swoją ofertę

8%

Źródło: opracowanie własne.

Zarówno wizerunek, jak i toŜsamość biblioteki zawierają w sobie kompo-
nenty budujące jej reputację i w tym aspekcie zostały one przedstawione
w tab. 26. Posługując się słowami Zbigniewa Zemlera, moŜna przyjąć, Ŝe wi-
zerunek biblioteki jest tym, co myślą o niej ludzie, zaś toŜsamość to elementy,
za pomocą których ludzie ją identyfikują [462, s. 31]. Zatem wizerunek jest
konsekwencją toŜsamości. Aby słuŜyły one budowie korzystnej reputacji bi-
blioteki, muszą zostać rozpoznane i odpowiednio zarządzane. Biblioteki nie-
posiadające silnej toŜsamości i niedbające o swój wizerunek zewnętrzny są
dla otoczenia mało wyraziste i nieatrakcyjne. Brak ukształtowanej toŜsamości
rekompensowany wysiłkami związanymi z budowaniem wizerunku przypo-
mina jednak tworzenie sztucznej fasady – biblioteka otacza się symbolami
konstruującymi wizualną prezencję i deklaruje swój sposób działania, ale nie
posiada osobowości, która mogłaby wyróŜnić ją spośród wielu innych pla-
cówek i pomogłaby nawiązać silne relacje z czytelnikami. Sytuacja przeciwna
występuje, kiedy biblioteka posiada ukształtowaną toŜsamość, wynikającą
z wartości, ale nie chce lub nie wie, jak zakomunikować to otoczeniu, w wy-
niku czego staje się nierozpoznawalna, a jej obraz zaciera się w świadomości
ludzi. W rozwiązaniu modelowym biblioteka aktywnie kształtuje swoją toŜsa-
mość, podejmując równocześnie wysiłki związane z komunikowaniem się
z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, w celu stworzenia pozytywnego
wizerunku opartego na toŜsamości.
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Tab. 26. ToŜsamość i wizerunek jako czynniki budujące reputację biblioteki

Reputacja biblioteki

toŜsamość biblioteki wizerunek biblioteki

Charakter wewnętrzna właściwość
biblioteki

zewnętrzna właściwość
biblioteki

MoŜliwość wpływu ze
strony biblioteki

kreowana i modyfikowana
przez bibliotekę

kształtowany przez
bibliotekę jedynie w sposób
pośredni

Składniki • wizualne (nazwa, logo,
exlibris, stosowana
kolorystyka – tzw. barwy
organizacyjne oraz cały
system identyfikacji
wizualnej, sposób
zagospodarowania
przestrzeni biblioteki,
standardy ubioru
pracowników, drukowane
i elektroniczne materiały
informacyjne dla
czytelników itp.)

• niewizualne (czas
powstania biblioteki, jej
profil, lokalizacja, misja,
kultura organizacyjna
biblioteki, komunikacja
i relacje, standardy
obsługi uŜytkowników,
charakter kontaktów
osobistych itp.)

• misja i wizja biblioteki
• strategia biblioteki
• historia
• style kierowania
• kultura organizacyjna
• personel biblioteki

(fachowość i postawy)
• jakość usług

bibliotecznych

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie ze współczesnymi tendencjami w teorii zasobowej przyjmuje się,
Ŝe organizacja powinna podejmować kroki zmierzające do świadomego
zarządzania swoją reputacją, pozwalające na korzystne rozwijanie tego za-
sobu. Wynika to z załoŜenia, Ŝe reputacja nie jest dziełem przypadku i stanowi
pewną wypadkową konkretnych działań podejmowanych lub zaniechanych
przez instytucję. JednakŜe z uwagi na fakt, Ŝe jest ona obrazem wytworzonym
w umyśle ludzkim, swego rodzaju percepcją, nie moŜna jej bezpośrednio
kształtować, zaś proces zarządzania opiera się na modelowaniu czynników,
które wpływają na reputację.

Aktywnym i świadomym zarządzaniem reputacją biblioteki powinien kie-
rować jej dyrektor oraz najwyŜsze kierownictwo. Natomiast niŜsze kierow-
nictwo oraz pracownicy wykonawczy powinni czynnie uczestniczyć w reali-
zacji tego procesu. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za budowanie
pozytywnej reputacji biblioteki są jej rzecznicy prasowi oraz pracownicy
działu PR. Pewną rolę odgrywają równieŜ instrumenty wykorzystywane w ra-
mach funkcjonowania całej instytucji, takie jak: metody zarządzania (np. me-
tody jakościowe podnoszące satysfakcję uŜytkowników z kontaktów z biblio-
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teką); wizja, misja i strategie biblioteki, które uwzględniają cele i modele
działania akceptowane lub negowane przez otoczenie; procedury wewnętrzne
i struktura organizacyjna, kładące nacisk na pewne mechanizmy reakcji; kul-
tura organizacyjna promująca wyselekcjonowane wartości, normy, przekona-
nia i zachowania; komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna zapewniająca
dostęp do informacji i stanowiąca podstawę budowania pozytywnych relacji
z biblioteką; charyzmatyczne przywództwo i wiele innych.

Zarządzanie reputacją wymaga sprecyzowania pewnych zmiennych, któ-
re mają istotne znaczenie w tym procesie. Są to:
l bieŜące opinie, kształtujące aktualną reputację biblioteki, funkcjonujące

w róŜnych zbiorowościach/segmentach;
l jakość wizerunku biblioteki w porównaniu do jakości wizerunku innych

instytucji o podobnym charakterze;
l zbiór informacji/przekonań, który biblioteka chciałaby przekazywać oto-

czeniu na swój temat;
l przyczyny, dla których podjęto działania związane z kreowaniem określo-

nej reputacji;
l zbiorowości, w których ma być kreowana określona reputacja biblioteki;
l sposób realizacji (dobór narzędzi i metod);
l sposób oceny skuteczności podjętych działań.

Wszelkie działania biblioteki związane z próbami kształtowania jej repu-
tacji powinny opierać się na zdiagnozowaniu aktualnego stanu opinii wśród
róŜnych grup interesariuszy (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz czynników
mających największe znaczenie dla budowania tych opinii. Szczególnie cen-
ne jest zdefiniowanie źródeł negatywnej reputacji, poniewaŜ umoŜliwia ono
eliminację przyczyn odpowiedzialnych za taki stan.

Zarządzanie reputacją wymaga równieŜ sformułowania tzw. deklaracji re-
putacji, która podobnie jak deklaracja misji biblioteki powinna stanowić
uświadomioną wartość, będącą wyznacznikiem działań całego personelu. De-
klaracja reputacji jest swego rodzaju werbalizacją poŜądanych opinii na temat
biblioteki. W celu jej zbudowania grupom docelowym przekazywane są ko-
munikaty obrazujące oczekiwany wizerunek. Część działań podejmowana
jest zwykle w celu kreowania wizerunku zewnętrznego i nakierowana jest na
otoczenie biblioteki, zaś część ma słuŜyć budowaniu wewnętrznej toŜsamości
biblioteki i kształtowaniu kultury organizacyjnej wspierającej wizerunek ze-
wnętrzny. Działania te wzajemnie się wzmacniają, przyczyniając do budo-
wania spójnej reputacji.

Istotnym elementem zarządzania reputacją jest równieŜ dobór instrumen-
tów, za pomocą których biblioteka będzie chciała wpływać na swoje otocze-
nie, oraz ustalenie, w jakiej perspektywie czasu i przy uŜyciu jakich środków
chciałaby uzyskać poŜądany wizerunek.

Ocena zarządzania reputacją moŜe być dokonywana z uwagi na trafność,
skuteczność i efektywność podjętych działań. WiąŜe się ona zwykle z czte-
rema głównymi aspektami: stopniem dotarcia do określonej grupy otoczenia,
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reakcją tej grupy na podjęte działania, wpływem oddziaływania na przyszłe
zachowania grupy oraz procesem komunikowania się z grupami otoczenia
[56, s. 161]. Ocena reputacji opiera się na wskaźnikach jakościowych lub teŜ
bazuje na bardziej wymiernych danych ilościowych. Badania jakościowe
mogą polegać na analizie róŜnych atrybutów, takich jak np. jakość usług,
innowacyjność, zdolność biblioteki do pozyskiwania i utrzymywania aktyw-
nych czytelników, jakość zarządzania itp. W tab. 27 przedstawiono przykład
indeksu reputacji zaproponowanego przez Karen S. Cravens, Elizabeth Oliver
i Sridhara Ramamoortiego, który po pewnych modyfikacjach moŜe zostać wy-
korzystany w celu analizy reputacji biblioteki. W badaniach o charakterze ilo-
ściowym efekty działalności porównywane są z ustalonymi wcześniej celami
ilościowymi, które obrazują dąŜenia i priorytety biblioteki. Przykładem celu ilo-
ściowego związanego z kreowaniem reputacji moŜe być wzrost liczby uŜytkow-
ników oceniających pozytywnie wizerunek biblioteki lub publikowanie
w mediach, we wskazanym przedziale czasu, określonej liczby wzmianek na
temat biblioteki prezentujących ją w pozytywnym świetle. Podkreślić jednak
naleŜy, Ŝe badania skuteczności zarządzania reputacją są niezwykle skompli-
kowane i trudno uzyskać rzetelne wyniki, poniewaŜ proces kreowania repu-
tacji jest długotrwały, trudno więc stwierdzić, które czynniki (zaplanowane
czy niezaplanowane) miały na niego wpływ. Ponadto skutki podejmowanych
działań (np. rozbudowywanie księgozbioru) ujawniają się w dłuŜszym okresie.

Tab. 27. Czynniki wchodzące w skład indeksu reputacyjnego biblioteki (w oparciu
o model K. Cravens, E. Oliver i S. Ramamoortiego)

Składniki indeksu
Waga

wyraŜona
w %

Mierniki w skali od 1 (najniŜej) do 9 (najwyŜej)

usługi 30–60 jakość, świadomość, gwarancja, skojarzenia

pracownicy 1–20 satysfakcja, rotacja, liczba aplikacji na miejsce,
wnioski, ulepszenia, sposób wynagradzania,
reputacja kierownictwa, kompetencje kierownictwa

relacje zewnętrzne
(z wyłączeniem relacji
z czytelnikami)

1–10 długość współpracy, związki strategiczne, reputacja
partnerów, akcje społeczne, warunki płatności

innowacje 0–20 program wspierający innowacyjność biblioteki,
nowe usługi

tworzenie wartości 5–20 reakcja na potrzeby uŜytkowników, stopa retencji
uŜytkowników

strategia 1–10 sposób traktowania reputacji, systemy kontrolne,
znajomość strategii na wszystkich szczeblach

kultura 1–10 etyka, postawa kierownictwa, metody
postępowania wobec zachowań nieetycznych

Źródło: opracowanie na podstawie G. URBANEK. Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niema-
terialnych przedsiębiorstwa. Łódź, 2007, s. 101–102.
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Umiejętność kreowania przez bibliotekę pozytywnej reputacji i korzyst-
nego wizerunku przynosi szereg korzyści. Jedną z nich jest moŜliwość utrzy-
mania bliskich relacji z otoczeniem nawet w tzw. sytuacjach kryzysowych,
czyli sytuacjach wynikających z negatywnych zdarzeń bądź trendów ma-
jących niekorzystny wpływ na funkcjonowanie biblioteki. W zaleŜności od
zaistniałych przyczyn moŜna mówić o kryzysie wewnętrznym (wynikającym
z nieprawidłowego kierowania biblioteką) lub zewnętrznym (ekonomicznym,
społecznym, technicznym, prawnym itp.), mającym swe źródło w jej otocze-
niu. Kryzysem, który współcześnie najbardziej dotyka biblioteki, są zmiany
społeczne i technologiczne wpływające na inny niŜ dotychczas sposób zagos-
podarowania czasu wolnego [433]. W strukturze czasu wolnego współczes-
nych nastolatków i osób dorosłych proces czytania odgrywa coraz mniejszą
rolę, stąd teŜ atrakcyjny wizerunek biblioteki moŜe przykuć uwagę poten-
cjalnych czytelników i skłonić ich do podjęcia lektury, czego z pewnością nie
uczyni biblioteka o złej reputacji. Przykładem instytucji cieszących się ros-
nącym zainteresowaniem młodzieŜy są nowoczesne biblioteki publiczne,
a zwłaszcza multicentra, które jawią się jako przestrzeń do wspólnej zabawy,
nauki i relaksu. Pozytywna opinia o tych placówkach, rozpowszechniana za
pomocą społecznej sieci kontaktów, osłabia niekorzystne trendy związane
z czytelnictwem dzieci i młodzieŜy.

W Polsce badania reputacji bibliotek, mimo iŜ obecne w literaturze, nie
wpisują się jeszcze w standardy działań ogółu tych instytucji. Według badań
przeprowadzonych przez autorkę w 2014 r. aŜ 25% bibliotek nigdy nie pro-
wadziło tego typu analiz lub nie jest w stanie wskazać, kiedy takie badanie się
odbyło lub czy w ogóle miało miejsce (19%). Badania reputacji w bieŜącym
roku prowadziło 21% instytucji, w ciągu ostatnich pięciu lat 30%, zaś dawniej
niŜ pięć lat wcześniej – 5%. Nieco częściej prowadzone są badania potrzeb
i/lub preferencji uŜytkowników, w przypadku 32% bibliotek – minimum raz
na rok, w 24% – minimum raz na pięć lat, w 5% – rzadziej niŜ raz na pięć lat,
29% bibliotek nie prowadzi takich badań, zaś w przypadku 9% dyrektorów
placówek nie są oni wstanie wskazać, czy kiedykolwiek takie badania miały
miejsce. Najczęściej za kształtowanie reputacji biblioteki odpowiedzialny jest
jej dyrektor lub kierownik (52%), lub teŜ wszyscy kierownicy działów (24%).
Rzadziej odpowiedzialność ta spoczywa na działach PR/marketingu, specjal-
nie powołanych w tym celu zespołach lub teŜ oddelegowanych do realizacji
tej funkcji pracownikach. Niektóre biblioteki obarczają obowiązkiem budo-
wania pozytywnej reputacji i jej pomiaru kilka osób lub agend jednocześnie,
np. osobą sprawującą nadzór jest dyrektor współpracujący z działem PR lub
kierownikami działów. W 27% bibliotek nie ma wyznaczonych osób lub ze-
społów, które sprawowałyby pieczę nad tym aspektem funkcjonowania pla-
cówki bibliotecznej. W opinii dyrektorów bibliotek zawód bibliotekarza
ogólnie moŜna ocenić dobrze (53%) lub bardzo dobrze (24%). Źle lub bardzo
źle sytuuje go zaledwie 3% badanych. Oceny poszczególnych cech zawodu
przedstawiono w tab. 28.
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Tab. 28. Zawód bibliotekarza w opinii dyrektorów bibliotek

Cecha Średnia ocena w skali 1–5

wysokość zarobków 2,2

atmosfera pracy 3,9

atrakcyjność wykonywanych obowiązków 3,8

moŜliwość rozwoju zawodowego 3,6

moŜliwość „zrobienia kariery” 2,7

reputacja zawodu wśród znajomych i rodziny 3,0

innowacyjność 3,5

moŜliwość podejmowania wyzwań 3,7

poczucie stabilizacji 3,7

ogółem 3,2

Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej jako przyczynę negatywnej reputacji bibliotek dyrektorzy
wskazywali brak dostosowania oferty usługowej do potrzeb czytelników, wy-
izolowanie bibliotek i brak współpracy z otoczeniem, opór wobec zmian, ogra-
niczone środki finansowe blokujące rozwój infrastruktury i księgozbioru oraz
niewłaściwe postawy lub brak kompetencji personelu. Wśród czynników
wpływających na negatywne opinie o pracownikach bibliotek wymieniano:
niskie kwalifikacje, brak kultury osobistej i niechlujny ubiór, lenistwo,
negatywne nastawienie do czytelników oraz brak innowacyjności.

Podsumowując zagadnienie reputacji, naleŜy przyjąć, iŜ jest ona przy-
kładem bardzo nietrwałego i wraŜliwego na czynniki zewnętrzne zasobu bi-
blioteki, który moŜe zostać wytworzony tylko i wyłącznie w wyniku długo-
terminowych starań i systematycznych działań jej personelu. Wyklucza to
transfer zasobu ze źródeł zewnętrznych oraz pozyskanie go za pośrednictwem
innych podmiotów. Nie brak jednak argumentów, Ŝe reputacja i wizerunek
stanowią najwartościowszy niematerialny zasób marketingu [209, s. 16] oraz
wyróŜniającą zdolność (kompetencję), która kreuje lojalność klientów i twór-
cze zaangaŜowanie pracowników [230, s. 14]. Działania zmierzające do ich ak-
tywnego kształtowania przynoszą wymierne efekty w postaci wiarygodności
i zaufania do organizacji. Pozytywna reputacja biblioteki jest pochodną wie-
lokierunkowego komunikowania się, zwiększa przywiązanie i lojalność jej
uŜytkowników, moŜe być źródłem zaangaŜowania i satysfakcji z pracy biblio-
tekarzy, którzy czują wewnętrzną motywację, będącą wynikiem pracy w in-
stytucji ocenianej jako atrakcyjne miejsce pracy (przyjazne, twórcze, zaanga-
Ŝowane społecznie itp.), tworzy równieŜ efektywne relacje z otoczeniem
biblioteki, w tym z decydentami i partnerami, oraz powoduje korzystne pre-
zentowanie placówki w mediach. Ma teŜ walor poznawczy, poniewaŜ przeka-
zuje informacje na temat opinii innych, będących nierzadko wynikiem
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przeszłych doświadczeń z instytucją. Wartość reputacji biblioteki wynika
z innych zasobów niematerialnych, jak choćby kapitału ludzkiego, przy-
wództwa, kultury organizacyjnej, strategii i marki.

2.7. Marka

Marka uznawana jest za jeden z waŜniejszych zasobów niematerialnych, które
pozwalają na identyfikację organizacji przez klienta. SłuŜy odróŜnianiu pro-
duktu lub usługi od oferty konkurencyjnej dzięki indywidualizacji i budo-
waniu określonego wizerunku w umyśle odbiorcy. Ściśle łączy się z zespołem
oczekiwań co do jakości i poziomu usług oraz ich niezawodności. Pomimo iŜ
branding nie jest jak dotąd działalnością powszechnie stosowaną przez bi-
blioteki, naleŜałoby zastanowić się nad jego celowością. WyróŜnienie przy po-
mocy marki pozwala bowiem odróŜnić instytucję biblioteczną spośród innych
organizacji i powiązać ją z określoną ofertą usługową, jakością obsługi czy-
telnika oraz reputacją. Wśród wydawców czasopism, ksiąŜek, księgarni in-
ternetowych i tradycyjnych budowanie silnej rozpoznawalnej marki stanowi
podstawę pozyskania klientów i osiągania zysków. Z kolei wśród kadry
zarządzającej panuje ogólne przekonanie, Ŝe instytucje, które dysponują roz-
poznawalną marką, są oceniane wyŜej, niŜ te oferujące analogiczne usługi
i produkty, lecz nierozpoznawane przez klientów.

Zwyczaj identyfikowania dóbr i usług był obecny juŜ przed wiekami.
Pierwsze marki pojawiły się w staroŜytności, kiedy to na przedmiotach cera-
micznych i biŜuterii, ale równieŜ rurach, cegłach i wyrobach leczniczych
z terenów Egiptu, Grecji, Babilonii, Rzymu, Chin i Syrii, umieszczano ozna-
kowanie identyfikujące wykonawcę wyrobu. Rozwój marek nastąpił w śred-
niowiecznym systemie cechowym, w którym preferowano lub wręcz naka-
zywano oznaczanie wyrobów rzemieślniczych symbolami wskazującymi na
źródło ich pochodzenia – warsztat lub majstra. Zapisy w księgach cechowych
uwaŜane są za pierwsze, niedoskonałe jeszcze, sposoby rejestracji znaku to-
warowego. W tym okresie pojawiły się teŜ pierwsze marki drukarskie. W wie-
kach późniejszych marki pojawiały się i zanikały w zaleŜności od rodzaju go-
spodarki i wielkości popytu na poszczególne dobra. W XVIII stuleciu moŜna
zauwaŜyć rozwinięcie symboliki marek, która wcześniej powiązana była prze-
de wszystkim z oznaczeniami wytwórców towarów. Pojawiły się więc znaki
bazujące na miejscach pochodzenia wyrobu, symbolach (np. zwierząt), ale
i nazwach oraz imionach. Za pierwsze prawdziwe oznaczenie marki w Euro-
pie uznaje się monogram K.P.M. stosowany od 1723 r. przez Królewską Ma-
nufakturę Porcelany w Miśni. W XIX w. nastąpił znaczny rozwój marek spo-
wodowany rewolucją przemysłową oraz dystrybucją towarów na nowe rynki,
co wymagało lepszego oznaczenia źródła ich pochodzenia. W tym czasie za-
częły powstawać równieŜ pierwsze regulacje prawne chroniące znaki towaro-
we, m.in. w Austrii (1858 r.), Wielkiej Brytanii (1862 r.), Niemczech (1874 r.),
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USA (1870 r.) i Szwajcarii (1879 r.). Na przełomie XIX i XX stulecia pojawiło
się wiele legendarnych, do dziś stosowanych marek, jak np. Coca-Cola,
Aspiryna czy Milka [425, s. 17–27; 10, s. 120].

Zanik marek charakterystyczny jest dla gospodarki socjalistycznej, zaś ich
ponadprzeciętny rozwój dla gospodarki rynkowej, oferującej nadmiar pro-
duktów i usług, którym marka przydaje rozpoznawalności wśród klientów.
W latach 80. XX w. rozwinęła się koncepcja wartości marki, w której zaczęto
postrzegać ją jako cenny składnik organizacji wpływający na przewagę konku-
rencyjną, poddający się pomiarowi. Geneza wyceny marek związana jest
z rynkiem czasopism Wielkiej Brytanii lat 80. XX w. Wówczas to większość
wartości goodwill koncernu News Corporation stanowiły tytuły czasopism,
z uwagi na obowiązujące przepisy podatkowe, niewykazywane w bilansie
jako oddzielne pozycje. Powodowało to sytuację, w której firma była zobo-
wiązana dokonywać odpisów amortyzacyjnych zmniejszających jej wartość.
News Corporation zapoczątkowało więc pracę nad określeniem wartości ma-
rek posiadanych tytułów prasowych27. Obecnie tworzone są róŜnego rodzaju
rankingi marek, szeregujące je w zaleŜności od wartości wyceny bądź uznania
w oczach klientów. Współcześnie rola i wartość marek w duŜej mierze jest
uzaleŜniona od sektora, w którym działa organizacja. Przykładowo szacuje
się, Ŝe na rynku amerykańskim marka stanowi przeciętnie 61% wartości ak-
tywów firm odzieŜowych, 46% aktywów firm tytoniowych, 30% aktywów
firm na rynku artykułów Ŝywnościowych i chemikaliów oraz ponad 20% – na
rynku urządzeń elektrycznych [280, s. 60–61]. Podczas gdy w ostatnich
dziesięcioleciach znaczenie marek instytucji usługowych rośnie, to w biblio-
tekarstwie zagadnienie to jest praktycznie niedostrzegane. Wyjątek stanowią
coraz częściej analizowane graficzne systemy oznakowania bibliotek i ich
usług.

Termin m a r k a bywa róŜnie definiowany i stanowi stosunkowo szeroką
kategorię pojęciową. Marka moŜe bowiem być związana z biblioteką (tzw.
marka organizacyjna) albo jej wybraną usługą (tzw. marka produktowa) lub
grupą usług charakteryzujących się pewnym pokrewieństwem28. Niekiedy
wyróŜnia się równieŜ marki osoby i marki miejsca, które jednak nie odgrywają
większej roli w działalności bibliotecznej. Na markę moŜe się równieŜ składać
zespół środków okołousługowych, symbolizujący określoną jakość, warunki
usługi itp., co pomaga w kształtowaniu wizerunku biblioteki. Artur Jazdon
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28 Szerzej na temat róŜnic pomiędzy marką organizacyjną i marką produktową pisała Anna
Zarębska [457].



przekonuje nawet, Ŝe z uwagi na ograniczone moŜliwości bibliotek w zakresie
róŜnicowania swoich usług sukces marek tkwi właśnie w ich usługowej „obu-
dowie” [160, s. 76]. Marka moŜe występować w formie niezastrzeŜonej (naj-
częściej stosowanej przez biblioteki) lub teŜ w formie zarejestrowanego znaku
towarowego (znak towarowy moŜe równieŜ stanowić część marki). Znaki to-
warowe naleŜą do najczęściej wycenianych na świecie zasobów niemate-
rialnych. W Polsce chronione są na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. –
Prawo własności przemysłowej. Ochronie podlegają znaki słowne, graficzne,
słowno-graficzne, przestrzenne, dźwiękowe, przestrzenno-słowno-graficzne
i przestrzenno-graficzne. Rejestracją znaków towarowych zajmuje się Urząd
Patentowy RP. Podstawowy czas ochrony wynosi 10 lat i moŜliwe jest jego
przedłuŜenie. W prawie polskim nie występuje pojęcie marki29, stosowany
jest wyłącznie termin znak towarowy (na oznaczenie produktu lub usługi) lub
firma (na oznaczenie marki przedsiębiorstwa). W literaturze marketingowej
wykorzystuje się termin marka, zaś w literaturze prawniczej – znak towarowy.
Źródłosłów słowa marka pochodzi od angielskiego to brand czyli wypalać –
słowa oznaczającego pierwotnie czynność wypalania znaków własnościo-
wych na bydle z terenów Stanów Zjednoczonych, co miało umoŜliwić okreś-
lanie pochodzenia zwierząt [425, s. 28; 10, s. 121].

Według definicji American Marketing Association marka to nazwa, termin,
symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, mająca słuŜyć identyfikacji
dóbr lub usług, w celu wyróŜnienia ich wśród konkurencji [10, s. 12]. Nieco
szerzej markę definiuje G. Urbanek, określając ją jako „zespół funkcjonalnych,
ekonomicznych i psychologicznych korzyści, jakie stają się udziałem jej uŜyt-
kownika, których to korzyści dostarcza produkt oznaczony daną nazwą lub
symbolem (zwanymi teŜ identyfikatorami marki). Korzyści te są najczęściej
związane z konkretnym wyrobem lub usługą” [409, s. 63]. W przypadku klien-
tów usług bibliotecznych, poza korzyściami wskazanymi przez G. Urbanka,
istotną rolę odgrywają równieŜ korzyści poznawcze. Odwołując się do po-
glądów Johna Kay’a, moŜna stwierdzić, Ŝe marka biblioteki jest dla niej
źródłem wartości, kiedy usługa przez nią opatrzona jest wyŜej oceniana niŜ jej
funkcjonalny odpowiednik [178, s. 353]. Tak definiowana marka moŜe być dla
biblioteki źródłem korzystnej pozycji konkurencyjnej oraz stanowić marke-
tingowe narzędzie budowania reputacji. Wartościowa marka pomaga utrzy-
mywać silne związki z otoczeniem biblioteki. Wpływa równieŜ na sposób po-
strzegania jej usług, którym przydaje dodatkowego znaczenia. Jej podstawową
cechą jest odróŜnianie oferty konkretnej biblioteki od jej funkcjonalnych sub-
stytutów, wpływa bowiem na zindywidualizowanie usługi.

Marki składają się z dwóch grup komponentów: składników funkcjo-
nalnych oraz składników wirtualnych [10, s. 15; 160, s. 28]. S k ł a d n i k i
f u n k c j o n a l n e mają realny, często materialny charakter i związane są
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„marka”.



z jakością funkcjonalną usługi, a więc np. warunkami materialno-technicz-
nymi pomieszczeń bibliotecznych i sprzętu lub szybkością i dokładnością
usług informacyjnych. S k ł a d n i k i w i r t u a l n e, nazywane niekiedy emo-
cjonalnymi, mają charakter niematerialny, gdyŜ powstają jedynie w ludzkich
umysłach. Są konsekwencją przeŜywanych emocji, doznawanych wraŜeń,
a takŜe przekonań i poglądów. W tym znaczeniu marka biblioteki moŜe być
kojarzona z takimi niematerialnymi atrybutami, jak nowoczesność, pielęgno-
wanie wartości kultury i nauki, poszanowanie dla tradycji lub teŜ mogą być jej
przydawane cechy negatywne, jak nadmierny konserwatyzm, skostniałość,
zachowawczość działań itp. Składniki wirtualne marki mogą równieŜ stano-
wić symbol powiązania z pewną grupą uŜytkowników. Takie zjawisko zauwa-
Ŝalne jest w przypadku wielu bibliotek akademickich, które kojarzone są
wyłącznie z obsługą studentów i pracowników uczelni, a takŜe bibliotek
szkolnych, które wbrew powszechnym przekonaniom świadczą równieŜ
usługi dla rodziców, oraz multicentrów, obsługujących wszystkie grupy czy-
telnicze, mimo Ŝe przez otoczenie identyfikowane są głównie z młodzieŜą.

W zaleŜności od dominacji jednego ze składników (funkcjonalnego lub
wirtualnego) mówi się o marce funkcjonalnej lub marce reprezentacyjnej [10,
s. 17]. M a r k a f u n k c j o n a l n a opiera się na jakości i sprawności usługi,
a więc walorach o charakterze uŜytkowym. I tak np. czytelnik aktywujący
usługę zdalnego dostępu do baz danych moŜe liczyć na wgląd z komputera
domowego do najwaŜniejszych artykułów naukowych z wybranej przez siebie
dziedziny, zaś rodzic odprowadzający dziecko na zajęcia czytelnicze będzie
miał pewność, Ŝe spędzi ono czas na kontakcie z literaturą, mając przy tym
opiekę specjalisty. M a r k ę r e p r e z e n t a c y j n ą w duŜej mierze będą bu-
dowały składniki wirtualne, stanowiące waŜną nadbudowę dla walorów prak-
tycznych. W przypadku biblioteki moŜe to być poczucie wyjątkowości, kon-
taktu ze sztuką i nauką, stanowiące o przynaleŜności do elity intelektualnej.

W kontekście składników funkcjonalnych i składników emocjonalnych
marki moŜna mówić o dwóch rodzajach korzyści dla uŜytkowników bibliotek:
korzyściach funkcjonalnych i emocjonalnych. Korzyści funkcjonalne związa-
ne są z obiektywnymi walorami usługi, które stanowią o jej funkcjonalności,
np. dobrze skonfigurowana multiwyszukiwarka umoŜliwiająca przeszukiwa-
nie zasobów baz danych z komputera domowego. Natomiast korzyści emo-
cjonalne stanowią dodatkowe atrybuty usługi, np. udział w warsztatach dla
seniorów, który oprócz praktycznych umiejętności daje uczestnikom satys-
fakcję wynikającą z integracji i aktywizacji. Nie jest wykluczona sytuacja,
w której dla uŜytkownika cenniejsze niŜ atrybuty funkcjonalne okaŜą się
korzyści emocjonalne.

Analizując strukturę marki, wyróŜnia się zwykle trzy jej podstawowe ele-
menty: rdzeń marki, dodatkowe korzyści marki oraz atrybuty [10, s. 17–19]
(rys. 32). R d z e ń m a r k i związany jest z oczekiwaniem zrealizowania
podstawowych wartości funkcjonalnych usługi, np. uzyskaniem odpowiedzi
na zapytanie informacyjne. D o d a t k o w e k o r z y ś c i m a r k i oznaczają
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jej walory, które wykraczają poza podstawowe wartości funkcjonalne, ale sta-
nowią wymagany przez czytelnika standard, np. moŜliwość wydrukowania
rekordu/artykułu z bazy danych lub przegranie go do pamięci przenośnej.
A t r y b u t y m a r k i wykraczają poza oczekiwaną jakość i stanowią dodat-
kową wartość decydującą o atrakcyjności marki. Takim atrybutem moŜe być
moŜliwość przeszukiwania wspomnianej bazy danych z gabinetu pracy indy-
widualnej zapewniającego spokój i skupienie lub okazja do wypicia kawy
i zjedzenia ciastka w bibliotecznej kawiarence po zakończonej pracy. NaleŜy
zwrócić uwagę, Ŝe atrybuty marki, które początkowo uznawane są za wyjąt-
kowe i szczególnie atrakcyjne, z czasem, wraz z podnoszeniem jakości usług
innych bibliotek, mogą stać się elementem wymaganym przez czytelników
i zaliczanym do dodatkowych korzyści. Tak było w przypadku katalogów
OPAC, które początkowo traktowane były przez uŜytkowników jako szczegól-
nie atrakcyjna właściwość usługi, by w dość krótkim czasie przeistoczyć się
w elementarny standard.

Rys. 32. Struktura marki

Źródło: J. ALTKORN. Strategia marki. Warszawa, 1999, s. 19.

Marki mają charakter wielopłaszczyznowy, gdyŜ składają się zarówno
z elementów materialnych, jak i niematerialnych. Najłatwiej dostrzegane są
ich oznaki wizualne, jak np. znak (logo30), logotyp, kolorystyka, i językowe –
nazwa lub hasło31. KaŜdy z nich, aby spowodował zainteresowanie otoczenia

2.7. Marka 191

30 Szerzej na ten temat znaków graficznych bibliotek w postaci logo pisał w swoim artykule
Tomasz Kruszewski [210].
31 Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania kwestie fizycznych symboli mar-
ki nie będą szerzej rozwijane. Traktuje o tym bogata literatura przedmiotu [zob. m.in. 211;
426; 165].



biblioteki, musi cechować się pewnymi właściwościami. I tak np. nazwa mar-
ki moŜe budzić zdziwienie, stanowić symbol lub odwoływać się do pewnych
wartości. W bibliotekach do często uŜywanych symboli graficznych naleŜą:
otwarta ksiąŜka (symbol oczytania), sowa (symbol mądrości) oraz latarnia
morska symbolizująca wiedzę rzucającą światło. Poza komponentami mate-
rialnymi na markę wpływają równie waŜne czynniki niematerialne. Są to
m.in. procesy zarządzania wiedzą, wartości, kultura organizacyjna, relacje,
kapitał ludzki oraz wynikająca z nich jakość.

O jakości marki usługi bibliotecznej mogą decydować trzy parametry: ja-
kość techniczna, jakość funkcjonalna oraz jakość emocjonalna [10, s. 26; 160,
s. 74]. W zaleŜności od rodzaju usługi poszczególne parametry mogą odgry-
wać róŜną rolę i stanowić jakość rzeczywistą bądź postrzeganą, przy czym naj-
waŜniejsza dla uŜytkownika biblioteki będzie jakość postrzegana, a więc ja-
kość oceniana na podstawie subiektywnych przekonań i odczuć. Jakość
techniczna związana jest z parametrami technicznymi usługi, np. sprawnoś-
cią systemu bibliotecznego. Jakość funkcjonalna wynika z rodzaju relacji za-
chodzących między uŜytkownikiem a biblioteką i nierzadko determinuje spo-
sób postrzegania całej biblioteki. Bardzo często stanowi ona najwaŜniejszy
element usługi, decydujący o poziomie satysfakcji czytelnika. Jakość emo-
cjonalna jest konsekwencją wraŜeń, poglądów i odczuć związanych z usługą,
stanowiąc wyraz zafascynowania marką. To właśnie często stosunek emocjo-
nalny do usługi, biblioteki lub jej personelu decyduje o przywiązaniu do mar-
ki. Jakość emocjonalna wpływa szczególnie na wybór tych usług bibliotecz-
nych, które mają dla uŜytkownika charakter fakultatywny – mogą być przez
niego wykorzystywane, ale teŜ nie są niezbędne i moŜna je zastąpić usługami
innych instytucji, np. usługi związane z zagospodarowaniem wolnego czasu,
niewynikające z obowiązku szkolnego lub zawodowego. Opisane trzy para-
metry jakości marki pozostają między sobą w stosunku komplementarności,
współtworząc pełny obraz marki, jednak w zaleŜności od charakteru usługi
mogą mieć róŜne znaczenie. Niski poziom któregoś z parametrów moŜe być re-
kompensowany na zasadach substytucji, np. słabości systemu komputero-
wego biblioteki (jakość techniczna) mogą zostać zrekompensowane doskonałą
obsługą bibliotekarza (jakość funkcjonalna), co zresztą potwierdzają niektóre
badania, dowodzące, Ŝe negatywnie oceniana przez uŜytkowników infra-
struktura biblioteki nie wpływa znacząco na całościową ocenę placówki
z uwagi na wysoki profesjonalizm bibliotekarzy rekompensujący pozostałe
niedostatki (por. wyniki badań przedstawione w poprzednim rozdziale doty-
czące reputacji i wizerunku biblioteki).

Budowanie silnej marki biblioteki wymaga świadomości, jak powinien
wyglądać wspomniany proces, bowiem nie kaŜda cecha będąca wyróŜnikiem
marki jest wartościowa i zasługuje na uwypuklenie. P. Kotler, G. Armstrong,
J. Saunders oraz V. Wong wyróŜnili siedem cech, które mogą mieć wpływ na
wyróŜnienie marki [197, s. 506]. Zaliczyli do nich:
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l waŜność (wyróŜnienie zawiera korzyść o duŜej wartości dla uŜytkow-
ników biblioteki);

l szczególność (inne organizacje bądź inne biblioteki nie oferują danego wy-
róŜnienia lub biblioteka oferuje wyróŜnienie o szczególnym charakterze);

l przewagę (wyróŜnienie dostarcza określonej korzyści w większym stop-
niu niŜ inne rozwiązania);

l komunikatywność (wyróŜnienie marki jest łatwe do zakomunikowania
i czytelne dla osób korzystających z biblioteki);

l trwałość (cech wyróŜniających markę nie da się łatwo skopiować);
l dostępność (usługi sygnowane marką są dostępne dla uŜytkowników bi-

blioteki32);
l dochodowość (wykreowanie marki przynosi bibliotece wymierne korzyści).

Konsekwencją tych cech są określone korzyści z posiadania silnej i roz-
poznawalnej marki, do których w przypadku biblioteki moŜna zaliczyć:
l zwiększenie rozpoznawalności biblioteki i jej usług;
l zwiększenie lojalności uŜytkowników;
l zwiększenie liczby uŜytkowników;
l ustalenie w miarę trwałego i spójnego wizerunku biblioteki kojarzonego

z określonym poziomem i jakością usług;
l podniesienie poziomu identyfikowania się pracowników z biblioteką.

W przypadku firm komercyjnych moŜna mówić równieŜ o bezpośrednich
korzyściach wynikających z posiadania marki, a mianowicie o zyskach czer-
panych z jej sprzedaŜy lub udostępnienia w innej formie. W przypadku biblio-
tek takie działania są jednak rzadkością.

W badaniach określających odbiór marek przez klientów wyróŜnia się
cztery podstawowe poziomy znajomości marki: nieznajomość marki, wspo-
maganą znajomość marki, spontaniczną (niewspomaganą) znajomość marki
oraz markę wskazaną jako pierwszą [425, s. 50]. Nieznajomość marki oznacza,
Ŝe potencjalni i aktywni czytelnicy nie są świadomi istnienia biblioteki i nie
potrafią rozpoznać jej usług, pomimo iŜ mogłyby one zabezpieczać ich po-
trzeby informacyjne. Wspomagana znajomość marki oznacza, Ŝe czytelnicy są
w stanie rozpoznać bibliotekę i jej usługi wśród bibliotek i usług przedstawio-
nych w badaniu. Spontaniczna znajomość marki pojawia się, kiedy poten-
cjalni i rzeczywiści uŜytkownicy, bez jakiejkolwiek pomocy, są w stanie zi-
dentyfikować bibliotekę lub jej usługi. NajwyŜszy poziom znajomości marki
występuje, gdy biblioteka lub jej usługa zostaje wymieniona jako pierwsza,
wśród instytucji mających zapewnić realizację potrzeb czytelniczych i infor-
macyjnych.
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32 Przykładem braku dostępności reklamowanych przez bibliotekę usług moŜe być oferta
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Liczne wyniki badań wskazują, iŜ kreowanie silnych marek, zarówno
w instytucjach komercyjnych, jak i instytucjach kultury i nauki, wpływa na
budowanie mocnej pozycji organizacji i tworzenie jej wartości. Wśród funkcji,
które pełni marka biblioteczna, stanowiących uzupełnienie wymienionych
wcześniej przez P. Kotlera i innych cech, wymienić moŜna:
l certyfikowanie jakości, a więc podkreślenie wysokiej jakości usługi, prze-

jawiającej się np. w indywidualnym traktowaniu potrzeb czytelnika;
l sygnalizowanie zajmowanej pozycji, np. biblioteki o największej liczbie

zbiorów w kraju lub najlepszym dostępie do zbiorów elektronicznych;
l zapewnianie gwarancji, np. w zakresie jakości usługi lub sposobu jej wy-

konania – sporządzania kopii, wydruków, zestawień bibliograficznych
itp.;

l sygnalizowanie procesu kreowania usługi, np. podkreślenie przez biblio-
tekę szkoły wyŜszej procesu tworzenia usługi opartego na ścisłej
współpracy z konkretną grupą odbiorców – studentów lub wykładowców;

l pomoc w tworzeniu skrótu myślowego symbolizującego w umyśle czy-
telnika walory i cechy związane z usługą;

l podkreślanie ciągłości/niezmienności usługi w przeciągu dłuŜszego cza-
su, która ma wskazywać na szczególne walory wspomnianej usługi, np. jej
ponadczasowość, uniwersalność, wszechstronność;

l sygnalizowanie wyjątkowości usługi, np. niepowtarzalności usługi czaso-
wej opieki nad dziećmi rodziców korzystających ze zbiorów biblioteki
szkoły wyŜszej;

l wspieranie działalności promocyjnej biblioteki, np. poprzez współtwo-
rzenie przez obraz graficzny marki systemu identyfikacji wizualnej;

l zapewnianie identyfikacji biblioteki i jej usług wobec innych instytucji
i innych usług;

l powiązanie usługi z konkretną biblioteką, zwłaszcza jeśli usługa ma cha-
rakter zdalny i realizowana jest poza fizyczną siedzibą tej instytucji.
Kreowanie marki bibliotecznej nie jest samoczynnym procesem i wymaga

świadomych oraz konsekwentnych działań ze strony biblioteki, zarówno
w strategicznej, jak i operacyjnej perspektywie czasowej. Z a r z ą d z a n i e
m a r k ą definiowane jest jako „twórczy proces obejmujący formułowanie
wizji rozwoju i funkcjonowania marki […] oraz jej wdraŜanie przez odpowie-
dnie oddziaływanie na otoczenie oraz pracowników” [425, s. 89]. MoŜe ono
przebiegać według poniŜszej chronologii:
1. Analiza cech usługi/biblioteki pod kątem jej atrakcyjności oraz cech wska-

zujących na jej konkurencyjność w ramach sektora usług informacyjnych.
2. Zdefiniowanie poŜądanej pozycji marki.
3. Zaprojektowanie toŜsamości marki.
4. Ustalenie funkcji oraz roli marki w rozwoju strategicznym biblioteki.
5. Ustalenie narzędzi budowania wizerunku marki.
6. Realizowanie strategii budowy marki.
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Warto podkreślić, Ŝe warunkiem wykreowania silnej marki jest zaspokoje-
nie potrzeb uŜytkowników. Potrzeby te mogą mieć charakter zarówno funk-
cjonalny (np. potrzeba informacyjna), jak i emocjonalny (np. potrzeba integ-
racji w lokalnej społeczności). Marka moŜe symbolizować gwarancję
zaspokajania tych potrzeb lub wywoływać nowe, dotąd nieuświadamiane
przez czytelników potrzeby. Marki biblioteczne mogą równieŜ rozwijać się
lub deprecjonować w wyniku zewnętrznych trendów zachodzących w oto-
czeniu biblioteki, np. pogorszenie się wizerunku ksiąŜki i niŜsza ocena przez
społeczeństwo czytania jako sposobu spędzania wolnego czasu wpłynie na
wartość marek niektórych usług bibliotecznych.

Z uwagi na ciągle zmieniające się preferencje odbiorców zarządzanie
marką uznawane jest za proces ciągły, który polega na prowadzeniu analiz
i dostosowywaniu się do oczekiwań klientów w celu podtrzymywania tzw.
wizerunku marki. W sytuacjach skrajnych (związanych zwykle z dewaluacją
dotychczasowych wartości lub zasad) moŜe pojawić się równieŜ potrzeba za-
miany wizerunku marki, w celu zapobieŜenia utraty jej wartości.

Jerzy Altkorn wyróŜnia trzy podstawowe s t r a t e g i e k r e o w a n i a
s i l n y c h m a r e k [10, s. 30]. Pierwsza z nich polega na kształtowaniu marki
produktów lub usług, które są trudne lub niemoŜliwe do skopiowania przez
inne instytucje. W przypadku bibliotek mogą to być zarówno usługi związane
z unikatowymi zbiorami, jak i usługi wymagające specyficznego zaplecza lo-
kalowego i wyspecjalizowanego w jakimś kierunku personelu biblioteki. MoŜ-
na więc mnoŜyć przykłady bibliotek, które posiadają unikatowe egzemplarze
starodruków lub organizują oryginalne kursy lub szkolenia. Druga strategia
wymieniona przez J. Altkorna opiera się na stworzeniu prostej oferty o ogrom-
nym rynku zbytu. Z efektem skali, charakterystycznym dla tej strategii, mamy
do czynienia w przypadku podstawowych usług informacyjnych lub usług
związanych z wypoŜyczaniem zbiorów. Nie są one unikatowe, ale poprzez
rozpowszechnienie wśród duŜej grupy ludzi budują mocno utrwaloną w świa-
domości uŜytkowników markę, pod warunkiem iŜ będą charakteryzowały się
wymaganymi parametrami jakościowymi. Trzecia strategia polega na kre-
owaniu marki niszowej, a więc odnoszącej się do usługi realizującej specy-
ficzne i dotąd niezaspokajane potrzeby. Marka niszowa podkreśla unika-
towość usługi bibliotecznej i promuje jej specjalne atrybuty. Przykładem
usługi realizującej potrzeby w ramach niszy moŜe być oferta jednej z bibliotek
publicznych, w ramach której przeszkoleni bibliotekarze pomagają czytel-
nikom w przygotowywaniu róŜnego rodzaju pism urzędowych i wypełnianiu
wniosków. Usługa, choć rzadko spotykana, realizuje specyficzne potrzeby lo-
kalnej społeczności i wspiera wizerunek biblioteki jako instytucji wraŜliwej
na otoczenie i skłonnej do pomocy.

Z uwagi na liczbę kreowanych przez organizację marek J. Altkorn wyróŜ-
nił jeszcze strategię jednomarkową i strategię wielu marek [10]. Obie z rów-
nym powodzeniem mogą być stosowane przez biblioteki. Strategia jednej mar-
ki jest korzystna dla mniejszych bibliotek oferujących w miarę jednorodne
usługi, charakteryzujące się podobnymi cechami i zbliŜoną jakością, choć
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moŜe równieŜ być stosowana przez duŜe biblioteki, dąŜące do stworzenia sil-
nego i spójnego wizerunku. W ramach wspomnianej strategii na oznaczenie
wszystkich usług stosowana jest jedna marka. Kreuje się wówczas tzw. markę
biblioteki, której wizerunek jest toŜsamy z wizerunkiem instytucji, a walory
poszczególnych usług budują reputację biblioteki. Pozwala to na ograniczenie
działań związanych z promocją marek poszczególnych usług. Trudno się jed-
nak zgodzić ze słowami E. Głuszek, która pisze, Ŝe strategia ta „jest jedyną
moŜliwą do zastosowania przez firmy usługowe, w których niematerialny
charakter usług lub brak moŜliwości standaryzowania często wykluczają róŜ-
nicowanie marek” [122, s. 178]. Podobnie bowiem jak w przypadku pro-
duktów usługi stanowiące ofertę jednej instytucji mogą posiadać rozmaite ce-
chy, charakteryzować się róŜną jakością, być adresowane do róŜnych
segmentów rynku i rozpoznawane w róŜnych grupach docelowych. Zatem
strategia wielu marek z powodzeniem moŜe zostać zastosowana przez duŜą
bibliotekę publiczną czy akademicką, która dąŜy do podkreślenia indywidual-
ności swych usług i nie posiada homogenicznej grupy uŜytkowników. Wy-
starczy powołać się na tak zróŜnicowaną ofertę jak usługi informacyjne dla
przedstawicieli small biznesu, treningi aktywizujące umysł dla seniorów oraz
bajkoterapia dla dzieci, oferowane przez jedną tylko bibliotekę publiczną.

Do wskazanych przez J. Altkorna podstawowych strategii budowania ma-
rek warto dodać jeszcze tzw. strategię dwumarkową. Polega ona na budowa-
niu wizerunku marki przez dwie instytucje (niekoniecznie dwie biblioteki),
które dzięki wzajemnemu wzmocnieniu, popartemu reputacją tych instytucji,
są w stanie szybciej i efektywniej wykreować silną markę. Strategia dwumar-
kowa wykorzystywana jest najczęściej przy realizowaniu większych projek-
tów, trudnych do zrealizowania przez jedną bibliotekę. MoŜe być stosowana
w ramach kreowania marki konsorcjów bibliotecznych, bibliotek cyfrowych
lub klastrów.

Silne marki stanowią dla biblioteki źródło wartości, tworząc tzw. k a p i -
t a ł m a r k i. Składają się na niego aktywa marki, będące sumą wszystkich
cech, atrybutów, skojarzeń i poglądów na temat marki (których nośnikiem jest
nazwa marki), mające wpływ na decyzje uŜytkowników. KaŜda marka posiada
jakiś kapitał, który moŜe być dodatni i zwiększać motywację do skorzystania
z usługi, lub ujemny, powodujący skutek przeciwny [411, s. 46]. Kapitał marki
wzmacniany jest poprzez odpowiednie zarządzanie marką. Przyjmuje się, Ŝe
wskaźnikami wyróŜniającymi silne marki, determinującymi zarazem poziom
jej kapitału, są:
l lojalność klientów wobec marki,
l znajomość marki,
l postrzegana przez klientów i przypisywana marce jakość,
l skojarzenia związane z marką,
l określone aktywa związane z marką33 [79, s. 110].
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Szczególnie cenna jest lojalność uŜytkowników wobec biblioteki, po-
niewaŜ wynika ona z zadowolenia z oferty usługowej, wysokiej jakości, prze-
konania o korzyściach płynących z funkcjonowania biblioteki i w konsek-
wencji z regularnego korzystania z jej usług, a więc i wyrobienia nawyków
czytelniczych.

Siła marki wynika z pozytywnego wizerunku i toŜsamości marki. T o Ŝ -
s a m o ś ć m a r k i oznacza sposób jej postrzegania poŜądany przez bibliotekę
i kreowany przy uŜyciu zestawu narzędzi. Jest to zespół skojarzeń, które jeśli
są pozytywne mogą korzystnie wpłynąć na aktywizację i satysfakcję czytelni-
ków. P. Kotler wyróŜnił sześć grup skojarzeń kreujących toŜsamość marki
[196, s. 410–411], które w przypadku bibliotek mogą przybrać następujący
kształt:
l skojarzenia związane z cechami usługi, np. miła i troskliwa obsługa uŜyt-

kowników połączona z krótką pogawędką, integrująca środowisko lokalne
skupione wokół biblioteki publicznej, lub obsługa szybka, sprawna i rze-
czowa w bibliotece akademickiej, pozwalająca na maksymalną oszczęd-
ność czasu;

l skojarzenia związane z korzyściami, np. zapewnienie dostępu do unikato-
wej kolekcji dzięki usłudze oferowanej przez konkretną bibliotekę lub
moŜliwość pracy indywidualnej w wyciszonym gabinecie;

l skojarzenia związane z określonymi wartościami, np. pielęgnowanie war-
tości czytania poprzez udział w zajęciach bibliotecznych;

l skojarzenia związane z kulturą narodową, np. marki bibliotek skandy-
nawskich kojarzone z bogatą ofertą zbiorów i wysokim poziomem obsługi;

l skojarzenia związane z uŜytkownikiem, np. usługi centrum edukacji biz-
nesowej biblioteki kojarzone ze small biznesem i studentami ekonomii lub
bajkoterapia adresowana do dzieci o specyficznych problemach i lękach;

l skojarzenia związane z osobowością, np. akcje czytelnicze na otwartym
powietrzu z elementami sportowymi kojarzone z ludźmi młodymi, ak-
tywnymi, ciekawymi świata.
W i z e r u n e k m a r k i stanowi konsekwencję odbioru toŜsamości, two-

rząc swego rodzaju subiektywną wizualizację w świadomości uŜytkowników.
Wizerunek moŜe być róŜny w zaleŜności od segmentu otoczenia, w którym
jest badany. ZaleŜy bowiem równieŜ od indywidualnych poglądów tych osób,
opinii, doświadczeń, oceny biblioteki oraz formułowanych względem niej
oczekiwań. Szczególnie wyraźnie róŜnice te moŜna zaobserwować wśród uŜyt-
kowników bibliotek publicznych, którzy stanowią niejednorodną grupę, za-
równo z uwagi na wiek, stopień wykształcenia, zainteresowania, jak i poziom
kompetencji informacyjnych. Wizerunek marki kształtowany jest równieŜ
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w oparciu o reputację biblioteki, z którą zintegrowana jest jej usługa, oraz
o s a m o w i z e r u n e k c z y t e l n i k a. Sposób postrzegania własnej osoby
(jako nowoczesnej lub konserwatywnej, oczytanej lub nie, wymagającej lub
tolerancyjnej) wpływa na to, jakie usługi wybiera – ocenie podlegają wówczas
cechy usługi oraz warunki i miejsce jej świadczenia. Dla niektórych uŜyt-
kowników waŜne bowiem jest, by wizerunek usługi był zbieŜny z ich wize-
runkiem osobistym. Przykład mogą stanowić grupy nastolatków, dla których
opinia rówieśników jest niezwykle istotna, stąd teŜ część z nich nie chce
korzystać z oferty bibliotek, które w ich przekonaniu są nieatrakcyjne, „zapy-
ziałe” i „obciachowe”. Z instytucji nowoczesnej i cieszącej się akceptacją gru-
py rówieśniczej, a więc będącej „cool”, skorzystają chętnie. Wyrazisty wize-
runek marki pozwala ponadto na wyróŜnienie usługi spośród podobnej oferty
innych instytucji.

Wizerunek marki stanowi jej odzwierciedlenie w świadomości czytelnika.
Jego kreacja następuje poprzez zespół takich elementów, jak: uznanie, prestiŜ,
wyjątkowość i szacunek. Aby utrzymać spójny i silny wizerunek marki,
biblioteka powinna:
l budować konsekwentny i w miarę niezmienny obraz marki (równieŜ za

pośrednictwem Internetu);
l kontynuować poszanowanie wartości istotnych z punktu widzenia bi-

blioteki i jej czytelników, podkreślanych w wizerunku marki;
l nie wprowadzać zbyt częstych zmian w obrazie marki,
l podkreślać elementy wyróŜniające markę,
l komunikować się z otoczeniem i czytelnikami w sposób akcentujący wa-

lory i wiarygodność marki.
Z kolei osłabienie pozycji marki moŜe wynikać z szeregu przyczyn, wśród

których najwaŜniejsze to:
l zasadnicza zmiana charakteru usługi;
l zmiana istotnych cech usługi (np. drastyczne obniŜenie jakości);
l zmiana nazwy utrudniająca identyfikację usługi przez czytelników;
l zmiany sprzeczne z wartościami i zasadami kojarzonymi przez uŜyt-

kowników z biblioteką (np. wprowadzenie wysokich opłat za skorzystanie
z usług);

l pojawienie się negatywnych skojarzeń związanych z marką;
l brak spójności w oznakowaniu marki;
l zastosowanie oznakowania marki do zbyt szerokiej gamy usług, powo-

dujące tzw. rozmycie się marki.
Literatura poświęcona zagadnieniu marki wyróŜnia sześć typów wize-

runku marki: markę rytualną, symboliczną, dziedzictwa, snobistyczną, przy-
naleŜności i legendarną [10, s. 44–46]. Z uwagi na małe zainteresowanie bib-
liotek kreowaniem marek w instytucjach tych występuje niewielkie ich
zróŜnicowanie, stąd teŜ niektóre z wymienionych wizerunków pojawiają się
rzadko lub nie występują wcale (jak np. marka snobistyczna). RównieŜ klienci
bibliotek wykazują jeszcze niewielkie zainteresowanie markami bibliotecz-
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nymi, placówki te postrzegając raczej w kategoriach „dobrych” lub „złych”,
„nowoczesnych” lub „przestarzałych”. MoŜna jednak pokusić się o wskazanie
kilku przykładów. Jedną z waŜniejszych w działalności bibliotecznej jest mar-
ka przynaleŜności, która podkreśla więzi wśród grupy ludzi związanych
z marką. Charakteryzują ich wspólne cele, preferowane wartości, podobna
kultura i styl zachowania. Związani są z konkretną biblioteką, tworząc nie tyl-
ko zbiorowość uŜytkowników, ale zintegrowaną społeczność, która nierzadko
aktywizuje się w ramach wspólnych przedsięwzięć. Drugim rodzajem marki
spotykanym w bibliotekach jest marka symboliczna, o której pisze się, Ŝe
„świadczy o określonym wzorze konsumpcji” [10, s. 44]. W sferze działalności
instytucji komercyjnych na ogół wiązana jest z ekskluzywnymi produktami,
które mają wskazywać na zamoŜność i wysoki status nabywcy. W przypadku
bibliotek symbolizuje preferowanie pewnego stylu Ŝycia oraz podkreśla ce-
nione przez uŜytkownika wartości. MoŜe to być zarówno fascynacja literaturą,
kulturą, sztuką i szeroko pojętą nauką, ale równieŜ dziedzinami na ogół luźno
związanymi z bibliotekami, które jednak przewijają się w niektórych ich usłu-
gach, jak np. dbałość o dobrą kondycję fizyczną, która nie stoi w sprzeczności
z uwielbieniem dla czytania – podkreślana w ramach turniejów piłkarskich,
rajdów rowerowych lub gier miejskich organizowanych przez biblioteki. Mar-
ka rytualna związana jest ze szczególnymi okazjami, takimi jak Święta BoŜego
Narodzenia, Wielkanoc, Tydzień Bibliotek, święto szkoły i wiele innych, któ-
rym dedykowane są odrębne usługi. Wiele bibliotek tworzy specjalne cykle
pokazów, wystaw, wykładów i zajęć aktywizujących organizowanych tylko
i wyłącznie w celu celebracji momentów szczególnie waŜnych dla społeczno-
ści związanych z konkretną placówką, tworząc swego rodzaju rytuał. Marki
legendarne dotyczą bibliotek lub ich usług o historycznym lub legendarnym
znaczeniu. W tym ujęciu moŜna mówić o Bibliotece Bodlejańskiej, Bibliotece
Kongresu czy Bibliotece Watykańskiej. ZbliŜony wydźwięk posiada tzw. mar-
ka dziedzictwa, która związana jest z bogatymi tradycjami, a szczególnie
z wniesieniem jakiejś nowej istotnej wartości, kojarzonej następnie ze wspo-
mnianą marką. Marki stanowiące dziedzictwo pewnego osiągnięcia przyna-
leŜą najczęściej do duŜych bibliotek, które odegrały istotną rolę w rozwoju
bibliotekarstwa i usług informacyjnych.

W zaleŜności od natęŜenia składników funkcjonalnych i symbolicznych
(emocjonalnych) budujących marki wyróŜniane są jeszcze marki nijakie, mar-
ki o wyróŜniającej się uŜyteczności, marki personifikujące uŜytkownika oraz
tzw. „marki perły” [425, s. 44]. Za najmniej wartościowe, jak sama nazwa
wskazuje, uznawane są marki nijakie, charakteryzujące się niskim poziomem
wartości funkcjonalnych i symbolicznych. Są mało wyraziste i szybko zacie-
rają się w pamięci uŜytkownika. Niestety, wiele bibliotek z powodu braku
środków i moŜliwości kreuje mało charakterystyczne usługi, które w świa-
domości otoczenia mają niewielkie znaczenie i wykorzystywane są doraźnie,
w miarę pojawiającej się palącej potrzeby lub teŜ z braku alternatywnych
moŜliwości. Drugi typ marki – marka o wyróŜniającej się uŜyteczności –
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stosunkowo często występuje w bibliotekach kładących duŜy nacisk na jakość
i rzetelność świadczonych usług. Marka ta oferuje bowiem swoim klientom
wysoki poziom wartości funkcjonalnych, w niewielkim stopniu zapewniając
korzyści emocjonalne. W markach personifikujących uŜytkownika nacisk
kładziony jest z kolei na korzyści symboliczne, choć wartość funkcjonalna
usługi bibliotecznej nie odbiega od przeciętnego poziomu. Taki sposób świad-
czenia usługi zabezpiecza potrzeby osób, dla których biblioteka to nie tylko
instytucja oferująca dostęp do literatury, ale równieŜ lub przede wszystkim
miejsce spotkań, rozwoju, zabawy i spędzania wolnego czasu – atrakcyjna
i przyjazna przestrzeń publiczna. Marki perły pojawiają się stosunkowo rzad-
ko, poniewaŜ oznaczają zarówno ponadprzeciętną wartość funkcjonalną usłu-
gi, jak równieŜ oferują wiele wartości symbolicznych. Przykładem biblioteki,
która zapewnia swoim uŜytkownikom obie grupy wartości, jest budapesz-
teńska Biblioteka Publiczna Ervina Szabó. Cieszy się ona wśród czytelników
wyjątkową reputacją, gdyŜ gwarantuje wysoką jakość usług, nowoczesny i bo-
gaty księgozbiór oraz kompetentny personel. Ze względu jednak na niepowta-
rzalny klimat jej zabytkowych wnętrz uŜytkownicy poczytują sobie za przy-
wilej i przyjemność zarazem moŜliwość przebywania w gmachu wiernie
odremontowanego pałacu hrabiego austro-węgierskiego i oddawania się lek-
turze przy wykorzystaniu oryginalnych sprzętów z epoki. Jak piszą na forach
niektórzy czytelnicy: „jest to magiczne miejsce, zapewniające wręcz eksta-
tyczną przyjemność z przebywania w jego murach”.

W literaturze podkreśla się, Ŝe organizacje usługowe posiadające silne
marki charakteryzują się zwykle klarowną misją oraz hierarchią trwałych
i stabilnych wartości konsekwentnie przypisywanych im przez wiele lat [347,
s. 180]. Marki są zatem wyrazem toŜsamości organizacji i stanowią wynik jej
strategii. Marka biblioteki powinna być budowana w oparciu o jej doświad-
czenie, a takŜe kompetencje, postawy oraz jakość działalności zespołu pra-
cowniczego, stanowiące ukoronowanie wspólnego wysiłku. Te, które two-
rzone są wyłącznie w oparciu o działania reklamowe, są płytkie i nietrwałe.

Podobnie jak w przypadku reputacji markę moŜna wykreować, stosując
w tym celu szereg instrumentów. Biblioteki, które chcą wpływać na zachowa-
nia czytelników w zakresie kształtowania swoich marek, mogą:
l zmieniać wyobraŜenia uŜytkowników o moŜliwych sposobach zaspokaja-

nia ich potrzeb;
l zmieniać wyobraŜenia uŜytkowników na temat atrakcyjności usług bi-

blioteki w kontekście dostępnych substytutów;
l zmieniać wyobraŜenia na temat sposobu funkcjonowania biblioteki i jej

charakteru na rynku usług;
l zmieniać wagę poszczególnych kryteriów oceny usług;
l zwracać uwagę czytelników na aspekty, które powinni brać pod uwagę,

dokonując oceny usługi, wcześniej przez nich pomijane [por. 139, s. 134].
W instytucjach komercyjnych brak oznaczania produktów marką wynika

z ich niewielkiej wartości ekonomicznej lub emocjonalnej. W przypadku bib-
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liotek branding występował dotąd niezwykle rzadko. JednakŜe z uwagi na
zwiększającą się konkurencję w segmencie usług informacyjnych równieŜ
i biblioteki zaczynają dąŜyć do budowania swojego wizerunku i rozpozna-
walności usług. Jak pisze Artur Jazdon: „dbałość o budowanie marki biblio-
teki, wysokiej jej jakości jako organizacji i najwyŜszego poziomu świadczo-
nych przez nią usług, a co się z tym wiąŜe, rozpoznawanie na rynku jej nazwy
i powszechne utoŜsamianie jej z wysoką, gwarantowaną marką (klasą), jest nie
tylko moŜliwe, ale wręcz konieczne” [160, s. 78]. W badaniach przeprowa-
dzonych przez autorkę aŜ 24% ankietowanych dyrektorów bibliotek wskazało
na funkcjonowanie w ich instytucjach jakiejś wyodrębnionej marki. Są to mar-
ki związane z konkretnymi usługami bibliotek, rozpoznawalne w środowisku,
lub teŜ marki odpowiadające całokształtowi działalności biblioteki. Więk-
szość marek posiada odwzorowanie graficzne w postaci logo mającego za-
pewniać szybką identyfikację i wyróŜnienie. Z kolei badanie przeprowadzone
wśród kierowników średniego szczebla wykazało, Ŝe 66% respondentów prze-
konanych jest o celowości kreowania marek bibliotecznych, 20% nie potrafi
jednoznacznie określić swojego zdania, 11% jest przeciwnych z uwagi na
duŜy nakład pracy związany z kreowaniem marki, niewspółmierny do ko-
rzyści, które moŜe osiągnąć biblioteka, zaś 5% tego typu działania przypisuje
wyłącznie instytucjom komercyjnym.

Podsumowując analizowane w niniejszym podrozdziale zagadnienia, na-
leŜy przyjąć, iŜ marka jest jednym z niematerialnych zasobów biblioteki, który
wpływa m.in. na jej strategię, własności intelektualne, ale przede wszystkim
na reputację. Przyczyniając się do kształtowania wśród czytelników wyobra-
Ŝenia nie tylko związanego z usługą, ale równieŜ całą biblioteką, wpływa
w ten sposób na kształtowanie jej wizerunku. Jakkolwiek zagadnienie kreo-
wania marek bibliotecznych dla niektórych moŜe wydawać się nieco przed-
wczesne bądź nieuzasadnione, to jednak naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rola narzędzi
podkreślających toŜsamość i wizerunek bibliotek oraz ich usług będzie rosła,
poniewaŜ będzie musiało się zwiększać zaangaŜowanie bibliotek w budowa-
nie ich pozycji i kreowanie rozpoznawalnych dla otoczenia usług.

2.8. Elastyczność i innowacyjność

Elastyczność i innowacyjność to wartości, które w działalności bibliotek do-
ceniane są od niedawna. Instytucje te przez wieki kojarzone były bowiem z fi-
larami wiedzy i tradycji, których atrybutami są: stałość, ciągłość i niezmien-
ność. To właśnie te cechy gwarantowały przetrwanie ulotnych myśli ludzkich
utrwalonych na kartach ksiąg pieczołowicie przechowywanych przez kolejne
pokolenia bibliotekarzy. Dopiero w drugiej połowie XX w. od bibliotek za-
częto oczekiwać szybkiego dostosowywania się do ciągle zmieniających się
potrzeb otoczenia w postaci wprowadzania róŜnorodnych innowacji. Elas-
tyczność działań uznano za warunek przetrwania, a innowacyjność za czyn-
nik rozwoju tych instytucji.

2.8. Elastyczność i innowacyjność 201



UwaŜa się, Ŝe pojęcie innowacji do współczesnej myśli zarządczej w la-
tach 20. XX w. wprowadził Joseph Alois Schumpeter, austriacki ekonomista,
który rozumiał je jako fundamentalną zmianę, prowadzącą do transformacji
idei i generującą wartość dodaną. Wcześniej innowacja osadzona była w pro-
blematyce nauk biologicznych i łączona z przeobraŜaniem się środowiska na-
turalnego otaczającego człowieka. Wzrost zainteresowania innowacyjnością
związaną z działalnością organizacji nastąpił pod koniec XX w. Wówczas to
narodził się termin g o s p o d a r k a i n n o w a c y j n a uŜywany na określe-
nie niespotykanej dotąd intensyfikacji usług intelektualnych, opartych na
kompetencjach, zasobach niematerialnych i innowacjach. Postrzeganie innowa-
cji jako czynnika determinującego rozwój organizacji i całych społeczeństw
doprowadziło do integracji szeregu koncepcji i podejść badawczych. Jednym
z nich jest niezwykle popularna w ostatnich latach w bibliotekarstwie teoria
organizacji uczącej się, zaproponowana przez Petera Senge [360]. W ujęciu za-
sobowym innowacje są jednym z czterech czynników wpływających na prze-
wagę konkurencyjną. Według Jacka Rybickiego i Beaty Pawłowskiej do czyn-
ników tych naleŜą:
l procesy organizacyjnego uczenia się,
l relacje z klientami i partnerami,
l kluczowe kompetencje,
l innowacje [351, s. 119].

ZaleŜności pomiędzy tymi czynnikami przedstawiono na rys. 33.

Rys. 33. Wybrane elementy kapitału intelektualnego i ich wpływ na przewagę
konkurencyjną

Źródło: J. RYBICKI, B. PAWŁOWSKA. Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi kon-
kurencyjnej [w:] E. OKOŃ-HORODYŃSKA, R. WISŁA (red.). Kapitał intelektualny i jego
ochrona. Warszawa, 2009, s. 119.

Innowacje w najszerszym ujęciu dotyczą zmian o charakterze twórczym,
które mają miejsce w gospodarce, nauce, kulturze i przyrodzie. Rozpatrywane
są na poziomie globalnym, w skali kraju, regionu, organizacji, zespołu lub
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w związku z kreatywnością jednostek. Mogą wiązać się z nowatorskim podej-
ściem w zakresie metod, procesów, struktur, zachowań, kultur, postaw, kom-
petencji i technologii. W kaŜdym z tych przypadków mają charakter społecz-
ny, gdyŜ stanowią odpowiedź na potrzeby człowieka lub przyczyniają się do
ich kreacji, tworząc nowe relacje, sposoby myślenia, kształtując poglądy i sto-
sunki społeczne. Innowacje społeczne w duŜym stopniu zorientowane są na
kwestie rozwoju kultury, nauki i edukacji. W ujęciu prakseologicznym inno-
wacje określane są jako „przekształcenie twórczego pomysłu w poŜyteczny
wyrób, usługę lub sposób działania” [287, s. 15]. W literaturze bibliotekarskiej
i n n o w a c j a definiowana jest jako „celowo wprowadzona zmiana struktury
lub funkcjonowania instytucji, polegająca na zastępowaniu określonych sta-
nów rzeczy innymi, ocenianymi jako postęp w stosunku do stanu istnie-
jącego” [80, s. 55]. Według ujęcia zaproponowanego przez Mariana Huczka
proces innowacyjny zachodzący w bibliotece to: „całokształt czynności nie-
zbędnych do przygotowania wdroŜenia i praktycznego zastosowania nowych
rozwiązań w zakresie obsługi uŜytkowników oraz w zakresie organizacji,
zarządzania, ekonomiki, technologii procesów bibliotecznych itp.” [141,
s. 91]. WyróŜnikiem innowacji będzie zatem kryterium nowości oraz postępo-
wości (twórczości).

E l a s t y c z n o ś ć, stanowiąca fundament dla innowacji, definiowana jest
jako „stosunkowa reakcja jednej zmiennej na niewielką zmianę innej zmien-
nej” [309, s. 107] i w naukach ekonomicznych odnosi się zwykle do procesów
podaŜy i popytu związanych z produkcją oraz usługami. W tym znaczeniu
termin ten moŜe stosowany być w kontekście oferty usługowej bibliotek,
a zwłaszcza dostosowywania jej do szczególnych potrzeb otoczenia i wielko-
ści popytu. W nieco innym ujęciu moŜna mówić równieŜ o elastyczności
działań biblioteki, która w literaturze opisywana jest jako „zdolność do ini-
cjowania i dokonywania zmiany reguł dotychczas obowiązujących […] w celu
lepszego dostosowania się do potrzeb rynku i wymagań otoczenia, a więc
zdolność do efektywnej reakcji na zmiany i zakłócenia wewnątrz i w oto-
czeniu [biblioteki] oraz traktowania zmian nie jako zagroŜeń, lecz jako spo-
sobności do podejmowania nowych działań i ich weryfikowania na rynku”
[309, s. 109]. Tak rozumiana elastyczność wiązana jest z otwartością na zmia-
ny i działaniami proinnowacyjnymi instytucji. Oba ujęcia będą wykorzy-
stywane w toku dalszych rozwaŜań.

Jak pisze Grzegorz Wrześniak, innowacje są „syntezą idei, wiedzy i kre-
atywności pozwalających tworzyć nowe produkty, usługi i procesy” [454,
s. 167]. Liczne badania jednoznacznie wskazują, iŜ innowacje stanowią „siłę
napędową” wysoko rozwiniętych społeczeństw i są warunkiem ich wzrostu.
Rozwój organizacji uwarunkowany jest takŜe umiejętnością elastycznego
podejścia do zmian zachodzących w otoczeniu oraz wdraŜania innowacji, zaś
wysoka konkurencja wymaga budowania kompetencji w tym zakresie, rów-
nieŜ wśród instytucji bibliotecznych. Rola bibliotek w procesie innowacyj-
nym moŜe postrzegana być w dwojaki sposób. Organizacje te mogą być
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źródłem innowacji związanych z własną działalnością lub teŜ stanowić ele-
ment większego systemu innowacyjnego, w skład którego wchodzą: podmioty
gospodarcze (firmy produkcyjne, usługowe, handlowe, instytucje finansowe),
ośrodki naukowo-badawcze (instytuty naukowe, uczelnie wyŜsze), instytucje
wspierające transfer technologii (inkubatory przedsiębiorczości, parki na-
ukowo-techniczne, centra transferu technologii) oraz właśnie biblioteki ro-
zumiane jako instytucje zapewniające dostęp do zasobów wiedzy. W niniej-
szej ksiąŜce będzie dominowało pierwsze ujęcie, w którym innowacyjność
i elastyczność biblioteki będzie postrzegana jako jej zasób niematerialny,
swego rodzaju umiejętność przyczyniająca się do kształtowania korzystnej
pozycji w otoczeniu.

Elastyczność i zdolność do innowacyjności uznawane są za potwierdzenie
dojrzałości organizacji i posiadania przez nią wysokiego poziomu wiedzy,
a takŜe umiejętności do zdobywania i przetwarzania wiedzy nowej. Innowacje
wynikają z inwencji stanowiącej wytwór wiedzy. Zdolność do innowacyjno-
ści jest następstwem posiadania przez bibliotekę potencjału innowacyjnego,
w skład którego, poza wspomnianą juŜ wiedzą, wchodzą inne składniki, takie
jak: potencjał finansowy, rzeczowy, ludzki i niematerialny.

Innowacja jest kategorią wysoce subiektywną i w tym sensie powinna być
rozpatrywana w kontekście konkretnej instytucji, dla której określone dzia-
łanie ma charakter zmiany, bowiem to co jest innowacyjne dla jednej biblio-
teki wcale nie musi być innowacyjne dla innej placówki. Za innowacyjną
bibliotekę moŜna uznać instytucję, która:
l rozumie potrzebę twórczych zmian, posiada moŜliwości i motywację do

ich wprowadzania;
l podejmuje działania związane z wprowadzaniem usprawnień organiza-

cyjnych;
l przygotowuje nową ofertę usługową (dokonuje dyferencjacji usług);
l systematycznie wprowadza zmiany w organizacji swojej pracy;
l wprowadza nowe usługi lub usprawnia usługi dotychczasowe;
l rozwija się dzięki przyjęciu strategii innowacyjności.

Tak więc z pewnym uproszczeniem moŜna przyjąć, Ŝe wynikiem działal-
ności innowacyjnej biblioteki będą ulepszone usługi lub procesy.

Elastyczne i innowacyjne działanie bibliotek zdeterminowane jest wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi warunkami ich funkcjonowania. Warunki zewnętrzne
związane są z oddziaływaniem mikro- i makrootoczenia, a więc wpływem
czynników socjokulturowych, technicznych, ekonomicznych, prawno-poli-
tycznych i międzynarodowych, jak równieŜ wpływem uŜytkowników, dosta-
wców, partnerów, konkurentów oraz regulatorów. Warunki wewnętrzne
wynikają z zasobów (materialnych i niematerialnych) posiadanych przez
bibliotekę, zatrudnionego personelu i kadry kierowniczej, struktury organiza-
cyjnej oraz profilu i wielkości samej biblioteki [szerzej zob. 437, s. 51–66].

Przyjmuje się, Ŝe otoczenie moŜe wpływać na innowacyjność biblioteki
w sposób bezpośredni lub pośredni. Wpływ bezpośredni wynika zwykle z ak-
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tywności mikrootoczenia, które formułuje względem biblioteki swoje oczeki-
wania, np. uŜytkownicy postulują o wprowadzenie nowych lub zmiany
w dotychczasowych usługach, dostawcy mediów wymagają spełniania okreś-
lonych standardów, a organy prowadzące spodziewają się innowacyjności na-
kierowanej na realizację ich celów strategicznych. Wpływ pośredni związany
jest na ogół z uwarunkowaniami panującymi w makrootoczeniu, które wska-
zuje nowe ścieŜki rozwoju, np. rozwój standardów technicznych, który bi-
blioteki powinny brać pod uwagę, planując róŜne aspekty swojej działalności,
zmiany w przepisach prawa (np. autorskiego) mogące mieć znaczenie w pla-
nowaniu innowacyjnych projektów dystrybuowania wiedzy, przeobraŜenia
ekonomiczne itd.

Implementowanie innowacji w bibliotekach moŜe następować w wyniku
opracowywania własnych rozwiązań lub ich pozyskiwania ze źródeł ze-
wnętrznych. W drugim przypadku mówi się o tzw. d y f u z j i i n n o w a c j i.
Wybór ścieŜki postępowania zaleŜny jest od uwarunkowań, w których działa
biblioteka. Zaletą dyfuzji innowacji jest pozyskiwanie juŜ sprawdzonych roz-
wiązań, moŜliwość lepszego przygotowania instytucji do zmian oraz niŜsze
koszty. PowaŜnym mankamentem jest z kolei fakt kilku- lub kilkunastolet-
niego zapóźnienia bibliotek, które decydują się na imitację innowacji, wzglę-
dem placówek inicjujących pionierskie rozwiązania. JednakŜe w sytuacji
uzyskiwania niewystarczających funduszy na rozwój bibliotek adaptacja
osiągnięć innych instytucji wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.

W kontekście opracowywania przez bibliotekę własnych rozwiązań ra-
cjonalizatorskich moŜna mówić o tzw. czynnikach wpływających na genero-
wanie innowacji, które mogą mieć osobowy lub nieosobowy charakter. Wśród
najwaŜniejszych wymienia się:
l dyrekcję i kierownictwo biblioteki,
l aktywny personel,
l wewnętrzne systemy stymulowania innowacji,
l zewnętrzne programy wspierania innowacji,
l konferencje naukowe, spotkania, wystawy, targi,
l kursy i szkolenia,
l kontakty z kadrą naukową wyŜszych uczelni związaną z kierunkiem bi-

bliotekoznawstwa,
l impulsy otoczenia,
l inne biblioteki (na zasadzie współpracy lub konkurencji),
l literaturę fachową,
l przepisy prawne i normy [437, s. 49].

Do szczególnie istotnych źródeł innowacji naleŜy zaliczyć czytelników
i (w szerszym ujęciu) otoczenie biblioteki deklarujące zapotrzebowanie na ok-
reślone typy i formy usług. W zaleŜności od stopnia oczekiwania na innowacje
ze strony uŜytkowników biblioteki moŜna je podzielić na:

2.8. Elastyczność i innowacyjność 205



l innowacje oczekiwane34, a więc takie, które zaspokajają uświadomione
przez klientów potrzeby, np. wprowadzenie w systemie bibliotecznym op-
cji elektronicznych monitów wyczekiwane przez uŜytkowników;

l innowacje komplementarne, które umoŜliwiają uzupełnienie lub nowe za-
stosowanie dotychczasowej oferty, np. poszerzenie programu szkoleń bi-
bliotecznych;

l superinnowacje, które wyzwalają nowe, dotąd nieuświadomione potrze-
by, jak np. wyposaŜenie multicentrów w minilabolatoria umoŜliwiające
prowadzenie interaktywnych pokazów dla młodzieŜy szkolnej, których
wprowadzenie wiązało się z duŜym zaskoczeniem publiczności biblio-
tecznej, ale teŜ zaowocowało zwiększeniem zainteresowania usługami
tych placówek.
Koncentrując się na jednym z trzech opisanych powyŜej typów innowacji,

biblioteki decydują o przyjęciu konkretnej strategii: strategii opóźnionego do-
stosowywania się do zmian powstających w otoczeniu (dla innowacji ocze-
kiwanych), strategii wyprzedzania zmian polegającej na próbie ich przewi-
dzenia i przygotowania odpowiedniego scenariusza działań (dla innowacji
komplementarnych) lub strategii kreowania zmian (dla superinnowacji).

Wielu autorów dokonuje róŜnorodnych podziałów innowacji. Najogólniej
dzieli się je na zewnętrzne i wewnętrzne. I tak Jacek Wojciechowski do inno-
wacji zewnętrznych zaliczył: innowacje asortymentu usług, repertuaru i spo-
sobu działania, organizacji i lokalizacji sieci, struktury agend usługowych
oraz innowacje programu promocyjnego. Z kolei za innowacje wewnętrzne bi-
blioteki uznał: innowacje kadrowe, technologiczne oraz innowacje struktury
agend zaplecza [444, s. 89]. Szczegółowy przegląd moŜliwości innowacyjnych
bibliotek, z podziałem na siedem głównych obszarów, zaproponowany przez
J. Wojciechowskiego przedstawiono w tab. 29.

Tab. 29. Przegląd moŜliwości innowacyjnych w bibliotece

Sprawdzanie i nowelizacja zamierzeń głównych:
• przyśpieszenie rozwoju systemu informacyjnego
• weryfikacja funkcji priorytetowych
• nastawianie na wspieranie edukacji
• intensyfikacja działań aktywnych

Zmiany programu:
• nowe formy i zakresy usług
• intensyfikacja usług informacyjnych
• optymalizacja repertuaru pracy z czytelnikiem
• rozwój działań promocyjnych
• dostosowanie oferty do programu społecznej edukacji
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Usprawnienie funkcjonowania:
• przystosowanie organizacji usług (lokalizacji, czasu świadczenia) do wymagań

środowiska
• wdroŜenie programu obsługi klientów niesprawnych i chorych
• doskonalenie współpracy międzybibliotecznej

Modernizacja sieci:
• weryfikacja układu oraz liczebności sieci
• modyfikacja zasad sprzęŜenia biblioteki głównej z bibliotekami przyporządkowanymi
• nowelizacja zasad segmentacji i specjalizacji

Analiza struktury wewnętrznej:
• zachowanie lub zmiana podstaw podziału strukturalnego
• ewentualne zorganizowanie nowych agend usługowych i zaplecza
• weryfikacja obsady, zmiany osobowe

Nowelizacja zasobów:
• wzbogacenie repertuaru nośników
• dobór i gromadzenie zbiorów według potrzeb perspektywicznych

Unowocześnienie technologii:
• analiza moŜliwości mechanizacji i automatyzacji procesów
• program komputerowy

Źródło: J. WOJCIECHOWSKI. Marketing w bibliotece. Warszawa, 1993, s. 99.

Ze względu na przedmiot dokonywanych innowacji moŜna podzielić je
na: produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe i techniczne. Po-
nadto literatura prezentuje wiele klasyfikacji innowacji i zmian uwzględ-
niających rozmaite kryteria podziału, które jednak nie będą szerzej omawiane
w niniejszej ksiąŜce. Rodzaje zmian zachodzących w bibliotekach i jej oto-
czeniu zostały bowiem opisane juŜ przez autorkę w poprzedniej pracy [437].
Celem krótkiego usystematyzowania tych zagadnień w tab. 30 przedstawiono
jedynie rodzaje zmian i kryteria ich podziału. Wymienione zmiany w wielu
przypadkach, z uwagi na swój twórczy charakter, przyczyniający się do
zwiększenia efektywności działań bibliotecznych, moŜna zakwalifikować
jako innowacje. Implementacja innowacji wiąŜe się bowiem ze zmianą, jed-
nak nie kaŜda zmiana oznacza innowację.

Tab. 30. Rodzaje zmian zachodzących w bibliotekach i ich otoczeniu

Kryteria podziału Rodzaje zmian

stopień (głębokość) zmian • reprodukcyjne
• transformacyjne

charakter zmian • adaptacyjne
• innowacyjne

zakres zmian • cząstkowe (niewielkie)
• złoŜone
• całościowe (kompleksowe)

sposób przeprowadzenia zmian • ewolucyjne
• rewolucyjne
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Kryteria podziału Rodzaje zmian

ciągłość procesu zmian • stopniowe
• skokowe

wielkość zmian • małe
• średnie
• duŜe

zasięg zmian • wewnętrzne
• zewnętrzne

przedmiot zmian • technologiczne
• procesowo-strukturalne
• skierowane na ludzi

zasięg czasowy zmian • krótkoterminowe
• średnioterminowe
• długoterminowe

źródła zmian • wewnętrzne
• zewnętrzne

stopień dobrowolności • dobrowolne
• przymusowe

poziom planowania zmian • niezaplanowane (mimowolne)
• zaplanowane

stopień złoŜoności zmian • niesprzęŜone
• sprzęŜone

oryginalność zmian • oryginalne (twórcze)
• nieoryginalne (odtwórcze)

fizyczna postać zmian • materialne
• niematerialne

struktura zmian • wprowadzanie nowych elementów
• łączenie
• dzielenie
• zamiana
• eliminacja

poziom działań racjonalizatorskich • budowanie
• usprawnianie
• naprawianie
• transformacja

szybkość reakcji na zmiany
w otoczeniu

• reaktywne
• antycypacyjne

efekt zmian • rozwojowe (postępowe)
• stagnacyjne
• regresyjne

koszty zmian • niskobudŜetowe
• wysokobudŜetowe

zmiany zachodzące w otoczeniu • psychologiczne
• społeczne
• kulturalne
• polityczne
• ekonomiczne
• techniczne

Źródło: M. WOJCIECHOWSKA. Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa, 2006, s. 37.
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Biblioteki, podobnie jak inne instytucje, powinny wprowadzać systemy
inicjujące wdraŜanie innowacji. Chodzi tu zarówno o mechanizmy wzmac-
niające elastyczność tych placówek, polegające na monitorowaniu zmian
w otoczeniu i motywujące do opracowywania innowacji przez pracowników
biblioteki, jak teŜ mechanizmy pozwalające na pełną implementację innowa-
cji i ich utrwalenie. Szczególnie istotne jest, by działania te nabrały charakteru
ciągłego i systematycznego procesu, w który angaŜują się wszyscy pracownicy
biblioteki. Biblioteki z uwagi na charakter swojej działalności nie są instytu-
cjami, które mają ustrukturyzowany proces innowacyjny. Zwykle realizują go
w sposób niesformalizowany, rzadziej podejmując typowe działania badaw-
czo-rozwojowe. Najczęściej przeprowadzają transfer nowych technologii
i rozwiązań, największy nacisk kładąc na innowacje w zakresie relacji z uŜyt-
kownikami. Jak pisze Jadwiga Andrzejewska, kreatywność bibliotekarzy moŜe
przejawiać się w trzech płaszczyznach:
1. W odniesieniu do czytelników rzeczywistych i potencjalnych, poprzez od-

działywanie za pomocą odpowiednio do ich potrzeb dobranej literatury
i róŜnych form pracy.

2. W odniesieniu do własnego warsztatu pracy, rzetelnie prowadzonego
i unowocześnianego.

3. W samodoskonaleniu zawodowym i upowszechnianiu swoich doświad-
czeń na rzecz bibliotek [16, s. 135].

Wszystkie trzy płaszczyzny wydają się równie istotne i konieczne dla rozwoju
bibliotek.

W kontekście systematycznego opracowywania i wdraŜania innowacji
mówi się o tzw. zarządzaniu działalnością innowacyjną, które moŜe zostać
wpisane w ramy strategii innowacyjnej biblioteki. Z a r z ą d z a n i e d z i a -
ł a l n o ś c i ą i n n o w a c y j n ą definiowane jako „zbiór uporządkowanych
działań (planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie) skiero-
wane na zasoby [biblioteki] (osobowe, rzeczowe, finansowe i informacyjne),
podejmowanych dla osiągnięcia celów rozwojowych […]. Działania te powin-
ny zapewnić pozyskiwanie, rozwijanie, wdraŜanie, promowanie i upowszech-
nianie innowacji w sposób systemowy, zgodnie z obraną strategią rozwojową
oraz uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych, społecznych, środo-
wiskowych, administracyjnych i strukturalno-procesowych” [29, s. 232–233].
Niektórzy autorzy proponują, by proces zarządzania innowacjami składał się
z czterech faz: analizy makro- i mikrootoczenia, wyboru projektów innowacji,
zapewnienia środków i narzędzi do realizacji wybranego projektu innowacji
oraz implementacji innowacji w postaci nowej usługi, nowego procesu lub no-
wej wartości dodanej [329, s. 467–468], choć podkreślić naleŜy, Ŝe literatura
obfituje w alternatywne (rozwinięte lub uproszczone) modele [por. 287; 97].
W nieco szerszym ujęciu, uwzględniającym cały proces zarządzania zmianami,
nie zaś tylko wprowadzanie innowacji, moŜna mówić o następujących eta-
pach działań: szczegółowym zdefiniowaniu przedmiotu zmian, zdefiniowaniu
celów zmian, określeniu obszaru zmian, badaniu nastawienia pracowników
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biblioteki i jej uŜytkowników do planowanych zmian, ustaleniu uprawnień
i kompetencji, ustaleniu odpowiedzialności, określeniu ram czasowych i po-
szczególnych etapów projektu, określeniu metod informowania pracowników
i uŜytkowników biblioteki o planowanych i wdraŜanych zmianach oraz szko-
leniach bibliotekarzy, określeniu metod kształtowania współuczestnictwa
w procesie zmian całego personelu biblioteki i jej otoczenia, wykonaniu planu
finansowego oraz określeniu środków niezbędnych do przeprowadzenia pro-
cesu zmian, określeniu metod pracy, próbie przewidzenia (oszacowania)
rezultatów zmian, ustaleniu metod kontroli efektywności zmian i zaplanowa-
niu alternatywnego działania w razie niewykonania załoŜonego planu [szerzej
por. 437, s. 79–89].

Analiza makro- i mikrootoczenia umoŜliwia zdobycie informacji o po-
trzebach wprowadzenia w bibliotece określonych innowacji. Chodzi tu za-
równo o potrzeby ze strony uŜytkowników biblioteki, jej pracowników, jak
i wszelkie inne wynikłe ze zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym
bliŜszym i dalszym. Potrzeby wprowadzania innowacji wynikają zwykle
z dąŜenia do:
l zaspokojenia określonego obszaru potrzeb otoczenia;
l zapewnienia rozwoju biblioteki i jej uŜytkowników;
l podniesienia jakości warunków pracy;
l podniesienia efektywności funkcjonowania biblioteki [437, s. 78].

Przeprowadzenie analizy potrzeby zmian eliminuje wystąpienie tzw. nad-
innowacyjności biblioteki, a więc wprowadzania rozwiązań, na które nie ma
faktycznego zapotrzebowania, generujących koszty oraz stres wśród odbior-
ców usług i personelu.

Wybór projektów innowacji związany jest m.in. z ustaleniem poziomu
zasobów biblioteki i jej potencjału organizacyjnego potrzebnego do realizacji
przedsięwzięcia. NaleŜy zatem wybrać te projekty, które dzięki wykorzy-
staniu posiadanego potencjału (ludzkiego, rzeczowego, finansowego i za-
sobów niematerialnych) pozwolą na osiągnięcie największych korzyści.

Ostatnia faza zarządzania innowacją uwzględnia takie etapy, jak: opraco-
wanie projektu, jego weryfikacja (korekta), wdroŜenie i kontrola. Efektami
prawidłowo przeprowadzonego procesu implementacji powinna być nowa
wartość dodana, zwiększenie jakości lub zmniejszenie kosztów, co zilus-
trowano na rys. 34.

Pomimo iŜ literatura wskazuje na wiele metod zarządzania innowacjami,
nie moŜna Ŝadnej z nich zarekomendować jako najkorzystniejszej. Placówka
biblioteczna powinna dokonać samodzielnego wyboru narzędzi, za pomocą
których będzie projektować swoje działania. KaŜda bowiem instytucja funk-
cjonuje w unikalnym otoczeniu, dysponuje niepowtarzalnymi zasobami, róŜ-
ni się charakterem, wielkością, specyfiką działalności oraz doświadczeniem.
Istotne zatem jest właściwe zdiagnozowanie moŜliwości i barier właściwych
dla danej biblioteki oraz tendencji zachodzących w otoczeniu, a następnie do-
konanie wyboru najbardziej odpowiednich form działania.
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Innowacje postrzegane jako proces
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Rys. 34. Innowacje w bibliotece

Źródło: opracowanie na podstawie T. WAWAK. Innowacje a zarządzanie w szkole wyŜszej [w:]
E. OKOŃ-HORODYŃSKA, R. WISŁA (red.). Kapitał intelektualny i jego ochrona. Warszawa,
2009, s. 246.

Innowacyjność i elastyczność biblioteki w duŜej mierze uwarunkowana
jest kreatywnością jej personelu, która moŜe być stymulowana poprzez uświa-
damianie potrzeby zmian, tworzenie warunków do ich wprowadzania oraz
wielokierunkowe motywowanie. Kreatywność bibliotekarzy jako czynnik sprzy-
jający innowacjom budzi coraz większe zainteresowanie, zarówno ze strony
kadry kierowniczej, jak i samych bibliotekarzy [58; 107; 330]. Stąd teŜ
pojawiają się analizy mające na celu wskazanie narzędzi wzmacniających
kreatywność i przyczyniających się do większej skuteczności personelu bi-
bliotecznego. Przyjmuje się, Ŝe grupowe projektowanie innowacji przynosi
wyŜszą skuteczność niŜ praca indywidualna. Stąd teŜ niekiedy postuluje się
o budowanie tzw. z e s p o ł ó w i n n o w a c y j n y c h, których zadaniem jest
opracowywanie, wdraŜanie i monitorowanie innowacji. Do najwaŜniejszych
zasad funkcjonowania takiego zespołu w bibliotece moŜna zaliczyć:
l powoływanie osób kreatywnych, dynamicznych, potrafiących myśleć

w sposób perspektywiczny;
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l powierzenie koordynacji prac zespołu osobie o duŜym doświadczeniu za-
wodowym, ale gotowej nawet na fundamentalne zmiany, posiadającej
umiejętności negocjacyjne;

l budowanie w zespole pozytywnej i twórczej atmosfery pracy;
l koncentrowanie się zespołu przede wszystkim na generowaniu innowacji

(faza oceny traktowana jako drugoplanowa);
l wspieranie prac zespołu przez dyrekcję biblioteki i zarazem ograniczanie

jej wpływu na zapadające w nim ustalenia oraz zapewnianie warunków
do sprawnego funkcjonowania zespołu (organizacyjnych, materialnych,
technicznych i finansowych), a takŜe gwarantowanie przez dyrekcję i kie-
rownictwo biblioteki implementacji korzystnych projektów;

l aktywne szukanie poparcia dla planowanych projektów wśród personelu
biblioteki.
Wśród najwaŜniejszych warunków niezbędnych do skutecznego wprowa-

dzania innowacji i zarządzania systemem innowacyjnym moŜna wymienić:
l zdiagnozowanie, które działania o charakterze innowacyjnym mają klu-

czowe znaczenie dla działalności biblioteki;
l sprecyzowanie, w jaki sposób działalność innowacyjna lub poszczególne

innowacje mają sprzyjać kreowaniu nowej wartości dla uŜytkowników bi-
blioteki;

l pełne wsparcie procesu innowacji przez kadrę kierowniczą biblioteki;
l zapoznanie personelu z projektowanymi zmianami, uzyskanie jego po-

parcia, a nawet zaangaŜowania lub przynajmniej brak oporu;
l zintegrowanie działań innowacyjnych ze strategią biblioteki;
l umiejętność i chęć uczenia się personelu biblioteki, zdolność do absorpcji

nowej wiedzy i poszerzania kompetencji zawodowych.
Nie zawsze jednak proces zarządzania działalnością innowacyjną przebie-

ga harmonijnie i bez zakłóceń. Mogą blokować go róŜnego rodzaju bariery,
wśród których znajdują się m.in.:
l bariery ekonomiczne związane z brakiem środków finansowych niezbę-

dnych do opracowywania i implementacji innowacji, stanowiące jedną
z najczęstszych przyczyn blokowania innowacji bibliotecznych;

l bariery psychospołeczne wynikające z braku motywacji, wiedzy i świa-
domości istoty wdraŜania innowacji bibliotecznych; przejawiające się
w zachowaniach pracowników i ich postawach;

l bariery oportunistyczne, pojawiające się wraz z przyjęciem przez kie-
rownictwo i personel biblioteki postawy konformistycznej, w której dzia-
łalność zawodowa ogranicza się wyłącznie do wymaganych aktywności;

l bariery jakościowe, których przejawem jest niska jakość świadczenia pra-
cy, niska jakość usług bibliotecznych oraz niska jakość procesów zarzą-
dzania biblioteką;

l bariery organizacyjne przejawiające się brakiem odpowiednich struktur
i metod zarządzania, a takŜe skostniałą kulturą organizacyjną;
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l bariery techniczne wynikające z braku odpowiednich środków technicz-
nych, tj. sprzętu, oprogramowania, urządzeń itp.;

l bariery informacyjne, będące efektem braku fachowej wiedzy oraz infor-
macji na temat otoczenia biblioteki i potrzeb jej uŜytkowników;

l bariery prawne, powstałe na skutek obowiązujących przepisów i norm.
Bariery leŜące u podstaw zachowań i oczekiwań bibliotekarzy, a więc nie-

zwykle istotne w procesie innowacyjnym, gdyŜ mogące wpłynąć na jego zabu-
rzenie lub nawet przerwanie, to m.in. przyzwyczajenie, rutyna, obawa przed
nieznanym, utrata dawnego statusu, silnie utrwalone wzorce rozwiązywania
problemów i oceny własnej działalności [58, s. 101]. Bariery te mogą wynikać
z reakcji grupowych lub indywidualnych. Józef Penc jako przykłady oporu
jednostkowego wobec procesu innowacyjnego wymienia:
l prawo przekory – niechęć do burzenia utrwalonego porządku i tendencja

do powrotu do dawnego stanu;
l inercję przyzwyczajeń – bezwładność zachowania się i dąŜenie do przy-

wrócenia naruszonej równowagi;
l dysonans poznawczy – unikanie informacji i sytuacji niezgodnych z włas-

nymi przekonaniami;
l etos trwania przy własnym stanowisku – blokowanie nowych rozwiązań

z uwagi na niezgodność z własnym doświadczeniem i niepewność przy-
szłej sytuacji;

l koncentrację na tym co pewne, a nie na tym co moŜliwe;
l samoświadomość obronną – obawa przed utratą prestiŜu, reputacji i po-

gorszeniem własnego wizerunku;
l stan zagroŜenia wynikający z moŜliwości utraty pracy lub stanowiska –

spadek motywacji, aspiracji i dąŜeń [310, s. 72].
Odrębną grupą czynników utrudniających proces innowacji bibliotecz-

nych są bariery związane z oporem kadry kierowniczej. Wśród nich wymienia
się m.in.:
l zagroŜenie utratą stanowiska;
l zmniejszenie apanaŜy;
l zmniejszenie zakresu władzy;
l konieczność uzupełnienia kompetencji i ich doskonalenia;
l konieczność podjęcia nowych zadań;
l wymagania w zakresie jakości zarządzania;
l pogorszenie warunków pracy;
l niski poziom kultury organizacyjnej;
l zmniejszenie obszaru oddziaływania [354, s. 87].

Jak obrazowo pisał Russell Palmer, biznesmen i rektor prestiŜowej Whar-
ton School, „ludzie nie mają nic przeciwko zmianom, pod warunkiem Ŝe te
zmiany ich nie dotyczą” [301, s. 29].

Od pewnego czasu moŜna zaobserwować wzrost zainteresowania innowa-
cyjnością bibliotek. Jak pokazują badania, część menedŜerów kierujących pra-
cą tych instytucji zdaje sobie w pełni sprawę z potrzeby budowania systemów
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innowacyjnych. Przykładem moŜe tu być wrocławska Biblioteka Dolnośląs-
kiej Szkoły WyŜszej posiadająca skutecznie działający system innowacyjny,
opierający się na wyodrębnionym budŜecie i regulaminie określającym spo-
sób realizacji i zasady finansowania nowych projektów. Analiza struktur or-
ganizacyjnych polskich bibliotek pokazuje równieŜ, iŜ zaczynają pojawiać się
placówki, w których tworzone są specjalne stanowiska związane z promo-
waniem innowacyjności, np. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu zostało
utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Informacji i Innowacji. Wzrost
zainteresowania innowacyjnością oraz elastycznością w organizacji bibliotek
przejawia się równieŜ organizowaniem konferencji i szkoleń z tego zakresu,
które co pewien czas dedykowane są środowisku bibliotekarskiemu35.

JednakŜe, jak wynika z analizy literatury, biblioteki częściej prezentują
wprowadzone przez siebie przykłady innowacji niŜ kompleksowe systemy in-
nowacyjne. Analiza zawartości treści pięciu czasopism bibliotekarskich (Ar-
chiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne; Biblioteka; Bibliotekarz; Przegląd Biblio-
teczny; Toruńskie Studia Bibliologiczne) za lata 2009–2013 wykazała, Ŝe do
najczęściej opisywanych rodzajów innowacji implementowanych w biblio-
tekach naleŜą: wprowadzanie nowych form usług wykraczających poza trady-
cyjne udostępnianie księgozbioru, wdraŜanie nowych narzędzi zarządzania
oraz instalacja nowego oprogramowania komputerowego (tab. 31).

Mimo pojawiających się publikacji fachowych opisujących projekty inno-
wacji bibliotecznych problematyka ta wciąŜ nie jest jeszcze wystarczająco
dobrze rozpoznana i zaprezentowana. Poddane analizie teksty skupiają się na
opisach doświadczeń konkretnych placówek lub teŜ mają charakter postula-
tywny. Brak jest badań prowadzonych w systemowym, szerokim ujęciu, uka-
zujących faktyczny poziom innowacyjności polskich bibliotek. W badaniu
przeprowadzonym przez autorkę w 2014 r. dyrektorzy polskich bibliotek za-
pytani o poziom innowacyjności swoich placówek w większości odpowie-
dzieli, iŜ odpowiada on poziomowi innych tego typu instytucji i kształtuje się
na przeciętnym poziomie (70%). Natomiast 19% kierujących bibliotekami
było zdania, iŜ osiągnęły one wyŜszy poziom innowacyjności niŜ inne tego
typu placówki, zaś 11%, Ŝe poziom ten jest niŜszy. NaleŜy pamiętać jednak, Ŝe
postawione w badaniu pytanie bazowało na subiektywnych odczuciach i ocenie
kadry kierowniczej. Większość bibliotek ciągle jeszcze nie wdroŜyło syste-
mów inicjujących innowacje (zarówno ze strony personelu, jak i uŜytkowni-
ków) (62%). Zaledwie 1% tych instytucji posiada działające, formalnie wpro-
wadzone narzędzie słuŜące implementacji nowych rozwiązań. Jednak 37%
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Tab. 31. Projekty i realizacje innowacji bibliotecznych na łamach prasy bibliotekarskiej
w latach 2009–2013

Rodzaj innowacji36 Liczba
artykułów

Innowacje produktowe (usług)

Nowe formy udostępniania księgozbioru (biblioteki mobilne, obsługa
specjalnych grup uŜytkowników, tworzenie wolnego dostępu do zbiorów itp.)

5

Nowe usługi promujące kulturę i czytelnictwo (spotkania autorskie,
wystawy, pokazy, festyny itp.)

16

Nowe usługi elektroniczne (zamawianie kopii elektronicznych
dokumentów, czaty, blogi, komunikatory itp.)

4

Zmiana formy szkoleń bibliotecznych (e-learning, blended learning itp.) 4

Nowe formy działalności edukacyjnej bibliotek 8

Tworzenie repozytoriów i bibliotek cyfrowych 4

Zmiana organizacji praktyk dla studentów IBIN 1

Innowacje procesowe

Zmiany w językach informacyjno-wyszukiwawczych 5

Innowacje w bibliometrii 1

Reorganizacja procesów lub struktur 2

Innowacje organizacyjne

Nowe normy lub ich projekty 2

Nowe metody i techniki zarządzania 10

Innowacje marketingowe

Wprowadzanie systemów identyfikacji wizualnej lub ich elementów 1

Aktywność bibliotek na portalach społecznościowych 2

Nowe programy marketingowe 2

Innowacje techniczne

Komputeryzacja placówek bibliotecznych 8

Projekty elektronicznego archiwizowania zasobów bibliotecznych 4

Nowe oprogramowanie biblioteczne 14

Nowy sprzęt biblioteczny (skanery, komputery, czytniki, kopiarki, wrzutnie,
systemy self check itp.)

5

Budowa nowych lub modernizacja dotychczasowych budynków
bibliotecznych

7

Źródło: opracowanie własne.

2.8. Elastyczność i innowacyjność 215

36 W niektórych klasyfikacjach innowacje produktowe i procesowe traktowane są jako ro-
dzaj innowacji technicznych. Z uwagi na specyficzny charakter innowacji bibliotecznych
innowacje techniczne zostały w tabeli potraktowane jako osobna kategoria, w której wyod-
rębniono wszelkie zmiany związane z wprowadzaniem do bibliotek nowych technologii.
W sytuacji, w której innowacja mogłaby zostać podwójnie przyporządkowana, np. jako in-
nowacja techniczna i usługowa (np. wprowadzenie szkoleń w systemie e-learningu), wy-
bierano ujęcie dominujące w artykule.



dyrektorów przyznało, Ŝe w placówkach, którymi kierują, funkcjonuje niefor-
malny system zarządzania innowacjami. Wśród głównych inicjatorów inno-
wacji wprowadzanych w bibliotekach dyrektorzy wymieniali najczęściej:
kierownictwo biblioteki (58%), pracowników biblioteki (30%) oraz rzadziej
organ prowadzący i uŜytkowników (po 6%). Rzadkość występowania innowa-
cji zainicjowanych przez czytelników potwierdzają równieŜ badania przepro-
wadzone w tej grupie. UŜytkownicy sporadycznie deklarowali, iŜ przyczynili
się do wprowadzenia jakiejś innowacji bądź zmiany.

Innowacje nie stanowią w polskich bibliotekach rzadkości. Większość zo-
stała wdroŜona w ciągu ostatniego roku (60%) lub w ciągu ostatnich pięciu lat
(26%). Zaledwie 3% bibliotek wprowadziło je dawniej, gdyŜ w czasie ostat-
nich dziesięciu lat lub nie wiadomo kiedy i czy w ogóle pojawiły się w prze-
szłości (11%). Według deklaracji dyrektorów innowacje te dotyczyły: wpro-
wadzania nowych usług (68% bibliotek implementujących innowacje),
doskonalenia usług dotychczasowych (52%), zmian technicznych (52%),
działalności marketingowej biblioteki (33%) oraz udoskonalenia struktury
wewnętrznej biblioteki lub zmian organizacyjnych (28%). Za podstawową
przyczynę blokującą innowacje w bibliotekach zostały uznane bariery ekono-
miczne (66% wskazań). Inne powody odgrywają znacznie mniejszą lub wręcz
marginalną rolę i zostały przedstawione w tab. 32. Z kolei do czynników
mogących zwiększyć innowacyjność bibliotek zaliczono przede wszystkim
zwiększenie skali finansowania nowych projektów (69%).

Tab. 32. Czynniki blokujące i wzmacniające innowacyjność bibliotek

Czynniki blokujące Procent
wskazań Czynniki wzmacniające Procent

wskazań

bariery ekonomiczne 66% zwiększenie skali finansowania
nowych projektów

69%

bariery psychospołeczne
wynikające z braku motywacji
i świadomości konieczności
zmian

9% zwiększenie dostępu do wiedzy
w zakresie innowacji
wprowadzanych przez bardziej
nowoczesne biblioteki

9%

bariery oportunistyczne
związane z postawą
konformistyczną, w której
działalność zawodowa
pracowników ogranicza się
wyłącznie do wymaganych
aktywności

9% lepsze przeszkolenie
bibliotekarzy umoŜliwiające im
projektowanie innowacji

6%

bariery techniczne wynikające
z braku odpowiednich środków
technicznych, tj. sprzętu,
oprogramowania, urządzeń itp.

8% zacieśnienie współpracy
bibliotek w ramach sieci,
klastrów, konsorcjów itp.

5%

bariery organizacyjne
przejawiające się brakiem
odpowiednich struktur i metod
zarządzania, a takŜe skostniałą
kulturą organizacyjną

3% zwiększenie nacisków ze strony
czytelników i otoczenia

5%
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Czynniki blokujące Procent
wskazań Czynniki wzmacniające Procent

wskazań

bariery informacyjne, będące
efektem braku fachowej wiedzy
oraz informacji na temat
otoczenia biblioteki i potrzeb jej
uŜytkowników

3% współpraca z instytucjami
z innych branŜ pozwalająca na
poszerzanie doświadczeń

2%

bariery prawne, powstałe na
skutek obowiązujących
przepisów i norm

3% zacieśnienie współpracy
z Instytutami
Bibliotekoznawstwa w zakresie
projektowania innowacji

1%

zwiększenie moŜliwości
wyjazdów i odbycia staŜy
zagranicznych przez
bibliotekarzy

1%

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując dotychczasowe rozwaŜania na temat elastyczności i inno-
wacyjności bibliotek, naleŜy podkreślić, Ŝe umiejętności te są w duŜej mierze
zaleŜne od innych wartości niematerialnych. Warunkiem wprowadzania sku-
tecznych innowacji będzie więc zarówno kapitał ludzki wspierany kreatyw-
nym przywództwem, efektywną komunikacją i proaktywną kulturą organiza-
cyjną – kulturą innowacji, jak równieŜ umiejętność tworzenia twórczych
strategii działalności. Innowacyjność bibliotek moŜe stanowić ochronę przed
konkurencją ze strony usług bądź mediów wpływających na marginalizo-
wanie roli społecznej ksiąŜki. Pomimo iŜ biblioteki z natury swej nie naleŜą do
instytucji generujących liczne innowacje – gdyŜ nie taki jest cel i charakter ich
działalności – to jednak, aby sprostać wysokim oczekiwaniom społecznym,
muszą utrzymywać pewien poziom zmian, gwarantujący atrakcyjność i aktu-
alność usług. Niestety stymulowanie innowacyjności bibliotek poprzez odpo-
wiednie kształtowanie polityki państwa i polityki regionalnej jest obecnie wy-
soce niezadawalające.

Polska, na tle innych krajów Unii Europejskiej, posiada niski poziom inno-
wacyjności. MoŜna to zaobserwować, porównując wskaźniki zgłaszanych
wynalazków, wydatków publicznych na B+R, udział osób z wyŜszym wy-
kształceniem w róŜnych grupach wiekowych, czy udział w kształceniu usta-
wicznym37. Według Sumarycznego Indeksu Innowacyjności (wskaźnik SII)
Polska została zakwalifikowana do ostatniej „pociągowej” grupy państw, za
„liderami innowacyjności”, „naśladowcami” i „umiarkowanymi innowato-
rami”, obok takich krajów jak Rumunia, Bułgaria czy Łotwa. Według autorów
raportu European Innovation Scoreboard 2013 dorównanie Polski do poziomu
średniej dla Unii Europejskiej moŜe trwać aŜ dwadzieścia lat [103]. Z uwagi na
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37 Np. liczba zgłoszonych wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym na milion
mieszkańców w Polsce wynosi 4,2, zaś w UE – 128,0; udział wydatków publicznych na B+R
w PKB (%) w Polsce wynosi 0,39, zaś w UE 0,65; udział procentowy osób w kształceniu usta-
wicznym w przedziale wiekowym 25–64 w Polsce wynosi 4,7, zaś w UE 9,6 [459, s. 112].



te niezadawalające wskaźniki niezwykle istotne wydaje się zaktywizowanie
bibliotek i opracowanie takich modeli ich działalności, które wypełniałyby
liczne luki oraz wspierały procesy kształcenia i edukacji. Badania wykazują
bowiem, iŜ pogłębiają się róŜnice w strukturze wykształcenia ludności, zaś
udział w róŜnych formach rozwoju osób dorosłych jest w Polsce wciąŜ duŜo
niŜszy niŜ w innych krajach unijnych, jak np. Danii czy Wielkiej Brytanii
(w Polsce wynosi on 4,7%, w Danii 29,9%, zaś w Wielkiej Brytanii – 26,6%
[459, s. 113]). Dlatego rola innowacyjnego bibliotekarstwa, nastawionego na
realizowanie konkretnych celów społecznych, moŜe być znaczna, szczególnie
jeśli będzie moŜliwe przygotowanie specjalnych usług kierowanych do okreś-
lonych grup odbiorców, wymagających dodatkowego wsparcia, jak to czynio-
ne jest juŜ dziś m.in. przez biblioteki gminne wspierające osoby starsze w na-
bywaniu kompetencji informatycznych.

2.9. Sieci i konsorcja

Zdolność bibliotek do nawiązywania współpracy międzyinstytucjonalnej
zawsze stanowiła waŜną kompetencję tych instytucji. Wskazuje się, Ŝe pierw-
sze formy współdziałania na odcinku wymiany wydawnictw pojawiły się juŜ
w XVIII w., choć nie miały one systematycznego skoordynowanego ujęcia
[226, s. 10]. Stanisława Kurek-Kokocińska jako jednego z pierwszych, który
dostrzegł ten temat, wymienia Edwarda Kunze, autora artykułu pt. Potrzeby
polskich bibliotek naukowych z 1919 r. [225], podkreślając równieŜ, iŜ kwestie
kooperacji bibliotek przy gromadzeniu występowały często w piśmiennictwie
dwudziestolecia międzywojennego na łamach czasopism i podczas konfe-
rencji, jednakŜe o systemowej współpracy polskich bibliotek, zdaniem S. Ku-
rek-Kokocińskiej moŜna mówić dopiero na początku lat 60. XX w. [226,
s. 10–11]. W zaleŜności od zmian resortowych i charakteru otoczenia zdolność
ta przejawiała się w tworzeniu rozmaitych form współpracy. Gospodarka ryn-
kowa spowodowała rozluźnienie formalnych sieci bibliotecznych, ale teŜ wy-
musiła na bibliotekach działania zmierzające do nawiązywania partnerstwa
z szeroką gamą instytucji – nie tylko bibliotek.

Problematykę współpracy moŜna rozpatrywać w dwóch aspektach. Z jed-
nej strony będą to formalnie ukonstytuowane struktury, z jasno określonymi
zasadami i regułami działania, jak ma to miejsce np. w konsorcjach lub kla-
strach bibliotecznych, z drugiej zaś róŜnego rodzaju sieci relacji o charakterze
nieformalnych grup powiązań, przez J. Lowa i P. Kalafut nazwane „sojuszami
miękkimi” [248, s. 114]. W tym sensie moŜna mówić o kapitale ludzkim w wy-
miarze kolektywnym, który w postaci kapitału społecznego został umiej-
scowiony w sieciach powiązań. W kontekście społecznym – jako element
(węzeł) sieci społecznej – rolę biblioteki umiejscawia m.in. Małgorzata Kisi-
lowska [179]. Obie formy współpracy przyczyniają się do budowania tzw. ka-
pitału relacyjnego, wspierającego dzielenie się wiedzą oraz nabywanie no-
wych kompetencji i zdolności.
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Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego w s p ó ł p r a c ę b i -
b l i o t e k definiuje jako: „planowe współdziałanie mniejszej lub większej
liczby bibliotek w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbio-
rów bibliotecznych, a takŜe w zakresie informacji naukowej, prac badawczych,
dydaktycznych, działalności wydawniczej itp. w celu uzyskania w sposób
ekonomicznie racjonalny zwiększenia zasięgu i efektywności usług biblio-
tecznych” [118, s. 307] – nacisk kładąc głównie na moŜliwe pola współpracy.

RóŜnego rodzaju powiązania strategiczne bibliotek wynikają z sytuacji
tych instytucji w konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się otocze-
niu. Biblioteki, podobnie jak i inne instytucje, coraz częściej w celu wzmocnie-
nia swojej pozycji wchodzą w róŜnego rodzaju związki z innymi podmiotami.
śadna organizacja nie jest bowiem w pełni samowystarczalna, a zapotrzebo-
wanie na usługi biblioteczne, które są wynikiem działalności międzyinsty-
tucjonalnej, ciągle rośnie. Nawiązywanie współpracy umoŜliwia bibliotekom
realizowanie zadań przekraczających ich jednostkowe moŜliwości oraz gene-
ruje efekt skali. RóŜnego typu porozumienia, które podejmują ksiąŜnice, mogą
występować w rozmaitych formach i obejmować róŜną liczbę partnerów, zaś
czas ich trwania moŜe być uzaleŜniony od wielu czynników, jak np.:
l realizacji wyznaczonych celów przez bibliotekę i jej partnerów;
l czerpania korzyści proporcjonalnych do wkładu, zaangaŜowania i odpo-

wiadających warunkom umowy;
l uzyskiwania korzyści, które nie byłyby moŜliwe do osiągnięcia bez umo-

wy partnerskiej;
l oczekiwań związanych z osiągnięciem korzyści w długoterminowej per-

spektywie (w przyszłości).
Związki międzyinstytucjonalne, w których uczestniczą biblioteki, mogą

mieć charakter terytorialny, przedmiotowy lub zadaniowy (doraźny); mogą
być realizowane w układzie wertykalnym lub horyzontalnym oraz przyj-
mować postać współpracy dwu- lub wielostronnej. Do najczęściej spotyka-
nych form współpracy bibliotek moŜna zaliczyć: sieci, konsorcja, sojusze stra-
tegiczne, klastry, a takŜe fundacje i stowarzyszenia.

Pierwsza z wymienionych form – s i e c i – na gruncie teorii organizacji po-
strzegana jest w dwojaki sposób – bądź to jako „samoorganizujące się systemy
pozbawione granic”, bądź teŜ sieci tworzone w sposób intencjonalny, „obej-
mujące grupy podmiotów z uzgodnioną rolą kaŜdego z nich” [350, s. 80]. Sieci
biblioteczne w tradycyjnym rozumieniu posiadają wysoce sformalizowaną
i zhierarchizowaną strukturę integrującą biblioteki w ramach kooperacji,
tworząc tzw. sieci zdominowane lub – rzadziej – sieci równorzędnych part-
nerów38. Wśród najwaŜniejszych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyróŜnia
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38 Przykładowo dla sieci bibliotek pedagogicznych Krzysztof Walczak wyróŜnił układ hie-
rarchiczny, gdy biblioteka wojewódzka posiada oddziały i filie; układ równoległy z koor-
dynatorem, gdy na terenie województwa jedna z bibliotek pełni rolę koordynatora wobec
pozostałych, oraz układ równoległy bez koordynatora, gdy biblioteki działają samodzielnie,
często tworząc porozumienie dyrektorów koordynujące organizowanie wspólnych działań
[415, s. 23].



sieć bibliotek szkolnych, sieć bibliotek publicznych oraz sieć bibliotek peda-
gogicznych [276], choć oczywiście moŜna wymienić znacznie szerszy ich ka-
talog. Sieci biblioteczne mogą być charakteryzowane przy uŜyciu takich para-
metrów, jak: liczba bibliotek w ramach sieci, jednorodność sieci, średnica,
gęstość i koncentracja sieci. Coraz częściej jednak rola bibliotek analizowana
jest w kontekście tworzenia węzłów w sieciach społecznych, posiadających
nieustrukturyzowaną, ciągle zmieniającą się formę [179]. Zarówno w przy-
padku sieci samoorganizujących się, jak i sieci intencjonalnych głównym ce-
lem jest tworzenie dwustronnych relacji z otoczeniem bibliotek. Jako przykład
współpracy nastawionej na realizację procesów marketingu moŜna wskazać
tzw. sieć marketingową, która według P. Kotlera jest jednym z aktywów orga-
nizacji i obejmuje instytucję, jej dostawców, dystrybutorów i klientów, z któ-
rymi budowane są długotrwałe więzi. Sieć marketingowa jest efektem działań
podejmowanych w ramach marketingu relacji [196].

Drugim modelem współdziałania bibliotek są k o n s o r c j a, które stano-
wią jedną z popularniejszych form powiązań z partnerami (w samym tylko
ICOLC – International Coalition of Library Consortia zarejestrowanych jest
159 konsorcjów bibliotecznych). Jest to opcja współpracy międzyinstytucjo-
nalnej podejmowana najczęściej w celu realizacji konkretnego przedsięwzię-
cia, które ze względu na konieczność zaangaŜowania duŜych środków finan-
sowych przekracza moŜliwości jednej biblioteki. Konsorcja w rozumieniu
prawa nie stanowią podmiotu gospodarczego (nie wymagają więc rejestracji).
Powstają na mocy porozumienia partnerów, którzy zachowują niezaleŜność
w zakresie nieobjętym przedmiotem umowy oraz prowadzą wspólną politykę
związaną z przedmiotem porozumienia. Zwykle podejmowane są w celu re-
alizowania korzystniejszej polityki zakupów (publikacji zwartych, ciągłych,
baz danych), budowania wspólnych katalogów, baz danych i bibliotek cyf-
rowych oraz efektywniejszego udostępniania posiadanych zbiorów. Mają cha-
rakter zamknięty (ograniczają się do pewnej grupy/typu bibliotek) lub teŜ nie
wprowadzają obostrzeń, przyjmując formę otwartą. Ich sposoby działania
i struktury są bardzo zróŜnicowane – działają na poziomie lokalnym, regio-
nalnym, krajowym lub międzynarodowym, w układzie funkcjonalnym lub
przedmiotowym. Przez niektórych autorów uznawane są za formę aliansu
strategicznego [284, s. 163; 348, s. 92].

S o j u s z e s t r a t e g i c z n e, nazywane równieŜ aliansami, definiowane
są jako: „zachodzące między stronami relacje, które prowadzą do osiągania
wspólnych celów” [91, s. 98]. Są to długoterminowe porozumienia podej-
mowane przez biblioteki w ramach sektora lub z instytucjami o zupełnie od-
miennych modelach działania, funkcjonujących w innym segmencie, na
przykład z organizacjami komercyjnymi. Zawierane są na zasadach partner-
stwa, z zachowaniem odrębności instytucji, w celu czerpania korzyści ade-
kwatnych do poniesionego wkładu. Alianse strategiczne zyskały popularność
pod koniec lat 80. XX w., kiedy to wzrost konkurencyjności i zmienność oto-
czenia wymusiły nawiązywanie współpracy przez róŜne instytucje w celu
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wzmocnienia ich potencjału. Charakterystycznymi cechami aliansów są więc
m.in. fragmentaryczność działań (współpraca bibliotek związana jest jedynie
z częścią ich działalności), transfer zasobów materialnych i niematerialnych
między partnerami, nastawienie na realizację konkretnych celów, nawiązy-
wanie powiązań wyłącznie z partnerami, którzy zwiększają moŜliwość reali-
zacji załoŜonych celów, oraz zróŜnicowanie relacji (w aliansach mogą wystę-
pować zarówno elementy kooperacji, jak i konkurencji).

Kolejną formą współpracy, którą podejmują biblioteki, są k l a s t r y. Teo-
ria klastrów jest stosunkowo młoda, gdyŜ dopiero w 1990 r. opisał ją w swojej
ksiąŜce Michael Porter, szybko jednak zyskała zainteresowanie innowacyjnie
działających bibliotek. Klastry stanowią geograficzne skupiska wzajemnie ze
sobą powiązanych instytucji o określonym profilu. W ich ramach mogą dzia-
łać nie tylko biblioteki, lecz równieŜ wyspecjalizowani dostawcy, partnerzy
i organizacje wspierające lub placówki o zbliŜonym profilu usług. W ramach
klastrów mogą występować zarówno elementy kooperacji, jak i konkurencji.
W przeciwieństwie do współpracy w ramach sieci uczestnicy klastra po-
siadają zbieŜne, ale nie identyczne cele. Struktury te skoncentrowane są na
pozyskiwaniu nowych partnerów, cennych z uwagi na ich kompetencje
i specjalizację. Bazują na budowaniu wspólnych wartości, zaufania, dziele-
niu się wiedzą i zasobami. Wiele klastrów opiera się na uwarunkowaniach
geograficznych (dostęp do infrastruktury, transportu itp.), historycznych (mo-
dele działalności instytucji w ramach danego regionu uwarunkowane histo-
rycznie, tradycje i zwyczaje związane z aktywnością kulturalną itp.), gospodar-
czo-naukowych (bliskość ośrodków naukowych i biznesowych determinująca
naukowo-gospodarczy rozwój regionu) oraz politycznych (wsparcie finan-
sowe, organizacyjne i prawne ze strony władz lokalnych umoŜliwiające roz-
wój klastra).

S t o w a r z y s z e n i a i f u n d a c j e stanowią rzadziej podejmowaną
przez biblioteki formę współpracy. Stowarzyszenia charakteryzują się sto-
sunkowo niskim stopniem formalizacji, dobrowolnością i zrzeszeniowym
charakterem. Natomiast działalność fundacji koncentruje się wokół substratu,
jakim są środki finansowe przeznaczone na realizację określonego przez
załoŜyciela celu. Zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje stanowią formę or-
ganizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.

Współpraca bibliotek z partnerami moŜe przejawiać się w działalności ko-
operacyjnej na róŜnych polach i moŜe dotyczyć:
l wspólnego budowania baz danych (w tym katalogów centralnych i biblio-

tek cyfrowych);
l wymiany dubletów i wydawnictw publikowanych przez biblioteki oraz

przez ich organy prowadzące;
l wymiany międzybibliotecznej;
l wzajemnego uŜyczania księgozbiorów czytelnikom z bibliotek partner-

skich;
l wymiany i szkoleń pracowników;
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l wspólnego uŜytkowania sprzętu (np. skanerów w ramach programów di-
gitalizacji);

l realizowania wspólnych projektów szkoleniowych, badawczych itp. (np.
współorganizowanie konferencji, wspólne wykonawstwo grantów);

l wspólnego dokonywania zamówień towarów i usług u dostawców na pre-
ferencyjnych warunkach (np. wspólny zakup ksiąŜek przez sieć biblio-
teczną celem uzyskania rabatu).
Aktywności te moŜna przyporządkować do pięciu warstw, które budują

istotę współpracy. Warstwy te mogą przybierać charakter:
l administracyjny (polecenia, procedury, procesy);
l ekonomiczny (transakcje materialne i finansowe);
l operacyjny (wspólne działania i podejmowanie decyzji, współdzielenie

zasobów);
l kulturowy (podzielane normy, wartości oraz wspólnota szans i zagroŜeń);
l informacyjny (dostępność informacji, wymiana i dzielenie się informa-

cjami) [350, s. 80].
Do powodów podejmowania przez biblioteki róŜnego rodzaju związków

międzyorganizacyjnych moŜna zaliczyć przede wszystkim:
l kreowanie dodatkowej wartości niemoŜliwej do osiągnięcia samodzielnie

przez bibliotekę;
l wzmacnianie innowacyjności;
l partycypowanie w kosztach przedsięwzięć;
l wzajemne dysponowanie bazą lokalową, sprzętową i zasobami ludzkimi,

niezbędnymi do realizacji niektórych projektów;
l wspólne podejmowanie ryzykownych decyzji;
l wzajemne uczenie się i budowanie nowych kompetencji;
l przejmowanie od partnerów nowych rozwiązań, technologii, nowej wie-

dzy lub umiejętności;
l tworzenie wspólnych standardów (np. w zakresie formatów opracowania,

technologicznych, jakościowych);
l moŜliwość specjalizacji niektórych bibliotek i podziału prac zgodnie

z przyjętym profilem;
l poszerzanie oferty usługowej;
l pozyskiwanie nowych grup odbiorców usług bibliotecznych;
l uzyskanie przez bibliotekę zmiany wizerunkowej.

Instytucje podejmujące się partnerstwa integrują indywidualne i niepo-
wtarzalne zasoby, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym,
częstokroć trudne lub wręcz niemoŜliwe do skopiowania, usprawniają rów-
nieŜ proces cyrkulacji informacji oraz wzmacniają swoją innowacyjność. Po-
nadto dzięki stworzeniu ram współpracy regulują stosunki społeczne między
instytucjami, stosunki edukacyjne i stosunki kulturowe, ale przede wszystkim
ustalają zasady świadczenia usługi oraz umoŜliwiają wspólną reprezentację
interesów wobec podmiotów zewnętrznych, decydentów i grup wpływu.
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Do ogólnych warunków sprawnego funkcjonowania związków między-
organizacyjnych bibliotek moŜna zaliczyć:
l budowanie porozumienia w wyniku realnej, zauwaŜalnej potrzeby (po-

rozumienia powstałe bez wyraźnego jasno zdefiniowanego celu mają cha-
rakter pasywny);

l transparentne komunikowanie celów i zasad podjętego porozumienia (ok-
reślenie misji i głównych celów partnerstwa);

l podkreślanie roli i istoty podjętych zobowiązań;
l kreowanie wspólnej kultury organizacyjnej lub odrębnych kultur wspiera-

jących zasady partnerstwa;
l budowanie wspólnego kapitału społecznego;
l tworzenie efektywnego systemu komunikacji;
l budowanie umiejętności harmonizacji działań i wspólnego realizowania

celów;
l poszanowanie zasady wzajemności w zakresie kształcenia, uŜyczania za-

sobów i umiejętności;
l restrykcyjne respektowanie zasad podjętego porozumienia oraz zasad

etyki zawodowej.
Tworzenie przez biblioteki relacji partnerskich z innymi instytucjami jest

szczególnie cenne w sytuacji braku stabilności otoczenia, duŜej intensyw-
ności zmian społecznych, kulturowych i technologicznych, które determinują
sposób funkcjonowania bibliotek. Budowanie relacji międzyorganizacyjnych
sprzyja tworzeniu więzi o znaczeniu strategicznym, które mogą być korzystne
dla bibliotek z uwagi na zachodzący efekt skali, większy dostęp do zasobów,
efektywniejsze wykorzystanie posiadanych juŜ zasobów, wspólne rozwijanie
kompetencji oraz minimalizowanie ryzyka niektórych przedsięwzięć.

Rosnące oczekiwania uŜytkowników, zarówno w zakresie bogactwa oferty
usługowej, jak i jej jakości, wymuszają na bibliotekach realizowanie proce-
sów, w których do tej pory się nie specjalizowały, czego konsekwencją jest
właśnie nawiązywanie przez nie relacji z partnerami instytucjonalnymi. Wie-
le związków bibliotek wynika z podejmowania doraźnej współpracy w ra-
mach konkretnego przedsięwzięcia i opiera się na współdziałaniu nieza-
leŜnych autonomicznych podmiotów.

Budowanie partnerstwa bibliotek powinno być procesem świadomym,
zarówno na poziomie kierowniczym, jak i na poziomie wykonawczym. W kon-
cepcji budowania sieci międzyorganizacyjnych, z uwagi na pełnione funkcje,
wyszczególnia się trzech głównych uczestników sieci [42, s. 83]. Są to:
1. Integratorzy systemów, odpowiedzialni za budowanie sieci i zarządzanie

nimi. W praktyce bibliotecznej są to zwykle instytucje inicjujące podjęcie
projektu, np. budowę biblioteki cyfrowej, stworzenie konsorcjum biblio-
tecznego itp.

2. Specjaliści, czyli instytucje, które charakteryzują się posiadaniem unika-
towych kompetencji, np. w zakresie obsługi specyficznych grup uŜytkow-
ników i współpracy z otoczeniem, obsługi oprogramowania i urządzeń,
opieki nad unikatowymi kolekcjami bibliotecznymi itp.
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3. NiezaleŜni profesjonaliści, angaŜowani w celu merytorycznego wsparcia
projektu lub jego organizacyjnego usprawnienia, np. prawnicy świad-
czący pomoc prawną, informatycy zajmujący się obsługą techniczną
przedsięwzięcia/sieci, specjaliści ds. marketingu, których zadaniem jest
promocja projektu, konsultanci itp.
Jak udowadniają w swojej ksiąŜce J. Low i P. Kalafut [248, s. 120–123], po-

dejmowanie współpracy z innymi instytucjami w ramach róŜnego rodzaju
związków i porozumień nie jest zadaniem prostym. Zdaniem autorów ryzyko
niepowodzenia w duŜej mierze wzmaga nieumiejętne zarządzanie innymi za-
sobami niematerialnymi, takimi jak:
l przywództwo, które moŜe charakteryzować się odmiennymi postawami,

priorytetami i sposobami działania utrudniającymi współpracę;
l strategia – cechująca się rozbieŜnymi celami i specyfiką;
l komunikacja, której brak moŜe powodować zaburzenia w realizacji pod-

stawowych funkcji i procesów;
l kultura organizacyjna, która moŜe się istotnie róŜnić w przypadku biblio-

tek i instytucji z innych branŜ (np. firm komputerowych), utrudniając po-
rozumienie i współpracę pracowników;

l innowacyjność i gotowość do zmian, stanowiące warunek istnienia ja-
kichkolwiek działań międzyinstytucjonalnych oraz róŜnicujące szybkość
uczenia się instytucji i wykorzystywania moŜliwości rozwoju.
Budowanie sieci powiązań wymaga zatem posiadania przez partnerów

wielu kompetencji, w tym elastyczności, zapewniającej umiejętność dostoso-
wania się do odrębnych celów, struktur, strategii, kultur i postaw. Dlatego teŜ
współpraca w ramach duŜych grup jest zwykle trudniejsza, gdyŜ wiąŜe się
często z koniecznością godzenia rozbieŜnych interesów. Stąd teŜ tak wielką
rolę w realizowaniu róŜnego rodzaju porozumień odgrywają zasoby (wartości)
niematerialne, stanowiące uzupełnienie formalnych warunków i standardów.
Zasoby te pozwalają na budowanie swego rodzaju wspólnoty celów, zaufania
i wzajemności. Wspólnota w ramach współdziałania moŜe budowana być na
trzech poziomach: poziomie czynności, poziomie dzielenia się wiedzą oraz na
poziomie emocji, uczuć i wartości. Jak wskazuje E. Głuszek, wiele organizacji
poprzestaje na realizowaniu poziomu czynności, rezygnując ze zdobywania
nowej wiedzy i budowania w oparciu o nią norm i wartości [122, s. 198].
Podobnie jak w przypadku kontaktów interpersonalnych między czytelni-
kiem a bibliotekarzem relacje międzyinstytucjonalne stanowią największą
wartość, gdy przeradzają się w związki oparte na lojalności, a więc bazujące
w sferze uczuć i emocji. Budowanie takich więzi wymaga jednak długotrwa-
łych świadomie ukierunkowanych starań. Zaufanie i zaangaŜowanie ze stro-
ny partnerów stanowi, obok zabezpieczeń o charakterze formalnym uwzględ-
nionych w porozumieniach współpracy, gwarancję rzetelnego współdziałania.

Jak wynika z analizy literatury, biblioteki stosunkowo często podejmują
róŜnego rodzaju współpracę międzyinstytucjonalną, która przybiera zróŜni-
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cowany charakter. W tab. 33 wskazano jej przykłady przedstawione w piś-
miennictwie.

Tab. 33. Przykłady współpracy międzyinstytucjonalnej polskich bibliotek (na podstawie
analizy literatury za lata 2009–2013)

Współpraca w ramach klastrów

Klaster Bibliotek Bi@lskich

Wielkopolski klaster prawno-ekonomiczny EKONLEX

Konsorcjum Bibliotek Wrocławskich

Współpraca w ramach sieci

Sieć Dolnośląskich Bibliotek Pedagogicznych

INFOBIBnet

Sieć naukowa SYNAT

Współpraca w ramach konsorcjów

Konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe

Konsorcjum BazTech

Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych

Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Górnośląskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych

Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku

Konsorcjum Lubelskich Bibliotek Naukowych

Konsorcjum Bibliotek Łódzkich

Konsorcjum Bibliotek – UŜytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Biblioteką SOWA 1 i SOWA2/MARC21

Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna

Konsorcjum Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Współpraca w ramach porozumień

Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych

Krakowski Zespół Biblioteczny

Trójmiejski Zespół Biblioteczny

Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek

Porozumienie o Współpracy Bibliotek WdraŜających i UŜytkujących VTLS

Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych PAN

Szczecińskie Porozumienie Bibliotek

Cyfrowa Nutka Pomorza

Współpraca w ramach fundacji

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych

Współpraca w ramach stowarzyszeń

Polski Związek Bibliotek

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
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Współpraca w zakresie tworzenia baz danych

System Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego

System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego

Dolnośląski Zasób Biblioteczny

Bibliografia Regionalna Małopolski BR@MA

Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej ZSIReN@

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej MSIB

System Informacji o Badaniach Rolniczych SIBROL

System Informacji o Gospodarce śywnościowej SIGś

SYMPOnet

BazTech

BazTOL

BazHum

Polska Literatura Humanistyczna – ARTON

Artykuły z gazet i tygodników polskich od roku 2005

Baza obiektów odkwaszonych

Elektroniczna baza nauk teologicznych EBNT

Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej

Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej ZSiReN@

Druki XVI–XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Biblioteki
Narodowej, KsiąŜnicy Pomorskiej w Szczecinie i PAN Biblioteki Gdańskiej

Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i Opola

Czasopisma Zagraniczne w Poznaniu

System Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego

System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego

Oświata na Śląsku Opolskim

Edukacja

Dolny Śląsk – edukacja regionalna

Bibliografia Województwa Mazowieckiego

Bibliografia Regionalna Województwa Opolskiego

Bibliografia Regionalna Województwa Dolnośląskiego Region

Bibliografia Regionalna Powiatu Miechowskiego

Bibliografia Pomorza Zachodniego

Współpraca w zakresie tworzenia katalogów centralnych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo

MultiOPAC Max Elektronik S.A.

Centralny Katalog Wydawnictw Ciągłych

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych CKCZ w polskich bibliotekach
medycznych
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FIDKAR-FIDES

Katalog bibliotek anglistycznych POLANKA

Katalog Wspólny Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej

Katalog Rozproszony Bibliotek Województwa Wielkopolskiego

Rozproszony Katalog Bibliotek Szczecina i Regionu RoK@Bi

Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych

Katalog Wspólny Bibliotek Poznańskich

Katalog Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego

Współpraca w zakresie tworzenia bibliotek cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Polska Biblioteka Internetowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania”

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy literatury (wybranych wydawnictw zwartych
i periodyków: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne; Biblioteka; Bibliotekarz; Przegląd Biblio-
teczny; Toruńskie Studia Bibliologiczne z lat 2009–2013).

Niektóre formy działalności przedstawione w tabeli są ze sobą wzajemnie
zintegrowane. I tak na przykład Dolnośląski Zasób Biblioteczny powstał na
bazie Konsorcjum Bibliotek Wrocławskich, a baza edukacyjnych zasobów In-
ternetu WikiEduLinki powiązana jest z Dolnośląskim Systemem Informacji
Edukacyjnej. Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, która jest w rzeczywi-
stości stowarzyszeniem, podjęła z kolei współpracę w zakresie tworzenia ka-
talogu FIDKAR-FIDES. Takich przypadków moŜna wskazać więcej. Tak więc,
jak pokazuje praktyka, współpraca międzyinstytucjonalna bibliotek nawiązy-
wana jest w celu przygotowania konkretnych produktów, jakimi są bazy da-
nych, albo teŜ produkty te stanowią jeden z wielu efektów podjętej współpra-
cy, np. w ramach klastra bądź sieci. Uwagę naleŜy zwrócić takŜe na problemy
terminologiczne. Niektóre formy współpracy noszą nazwy nieoddające
w pełni ich charakteru oraz struktury, i tak np. Łódzka Akademicka Sieć Bi-
blioteczna działa jako konsorcjum, zaś Konsorcjum Bibliotek Wrocławskich
jest de facto klastrem, podobnie jak Bałtycka Biblioteka Cyfrowa.
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Badania autorki prowadzone wśród dyrektorów polskich bibliotek poka-
zały, iŜ blisko połowa, bo 45%, bibliotek działa w ramach róŜnego typu po-
rozumień międzyinstytucjonalnych. Wśród instytucji, które podjęły współ-
pracę międzyinstytucjonalną, dominują takie formy współpracy, jak udział
w konsorcjach (49%) i sieciach (38%). Nieco rzadziej występują stowarzy-
szenia (28%), alianse strategiczne (15%), federacje (12%) i klastry (6%), przy
czym naleŜy podkreślić, Ŝe niektóre biblioteki stosują równocześnie kilka ro-
dzajów współpracy. Przeciętnie biblioteka nawiązująca współpracę z innymi
podmiotami posiada 25 partnerów instytucjonalnych. Najczęściej są to inne
biblioteki (87%), instytucje kultury (46%), instytucje naukowe (39%), dostaw-
cy (33%), inne instytucje komercyjne niebędące dostawcami dla biblioteki
(20%) oraz inne organizacje, takie jak np. towarzystwa regionalne, szkoły, pa-
rafie, chóry, ochotnicza straŜ poŜarna, organizacje pozarządowe, areszty śled-
cze. Większość dyrektorów bibliotek pozytywnie ocenia efekty współpracy
(86%), jednak 13% nie potrafi określić ich jednoznacznie, a zaledwie 2% do-
konuje oceny negatywnej. Wśród najwaŜniejszych przyczyn podejmowanej
współpracy znalazły się: kreowanie dodatkowej wartości niemoŜliwej do
osiągnięcia samodzielnie przez bibliotekę (58%) oraz partycypowanie w kosz-
tach przedsięwzięć (42%), zaś główne cele, które chciałaby osiągnąć dyrekcja
dzięki partnerstwu międzyinstytucjonalnemu, to: wspólne budowanie baz
danych (w tym katalogów centralnych i bibliotek cyfrowych) (61%) oraz
wymiana międzybiblioteczna (55%). Więcej czynników podejmowania
współpracy wyszczególniono w tab. 34.

Podsumowując zagadnienie relacji międzyorganizacyjnych, warto nad-
mienić, Ŝe umiejętność nawiązywania współpracy międzyinstytucjonalnej
doceniana była juŜ w okresie średniowiecza, kiedy to organizowano gildie ku-
pieckie i rzemieślnicze. Współczesny sposób zarządzania organizacjami,
opierający się na ekonomice wartości niematerialnych, równieŜ wymaga
aktywności w tym zakresie. Brak jasno określonej polityki państwa w sto-
sunku do funkcjonowania bibliotek spowodował zanik skoordynowanych
działań nakierowanych na budowę rozległej i efektywnej sieci tych instytucji.
Biblioteki, wobec braku wsparcia systemowego, zaczęły samodzielnie podej-
mować działania zmierzające do umacniania własnej pozycji dzięki tworze-
niu róŜnego rodzaju związków o charakterze międzyinstytucjonalnym. Z jed-
nej strony naleŜy ubolewać nad brakiem pieczy nad tymi placówkami ze
strony państwa, które deklaruje przecieŜ chęć budowania społeczeństwa wie-
dzy, z drugiej zaś – oddolne działania bibliotek wzbogaciły formy ich relacji
partnerskich, zaś liczba tych inicjatyw wskazuje na zainteresowanie bibliotek
podejmowaniem współpracy39. Przyszłość pokaŜe, czy inicjatywy te okaŜą się
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39 Przejawem omawianej aktywności są liczne konferencje poświęcone zagadnieniu
współpracy bibliotek. Wystarczy wymienić tylko najwaŜniejsze z nich, które zorganizo-
wano w ostatnich latach: „Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji”
(Kraków 1998) [57], „Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi uŜytkowników”



wystarczające i czy biblioteki nadal będą mogły skutecznie pełnić funkcję
przekaźnika i propagatora wiedzy, współpracę międzyinstytucjonalną traktu-
jąc jako narzędzie efektywniejszego zarządzania zasobami organizacyjnymi,
równieŜ niematerialnymi.

Tab. 34. Czynniki podejmowania współpracy międzyinstytucjonalnej bibliotek

Przyczyny podejmowania
współpracy

międzyinstytucjonalnej bibliotek

Procent
wskazań

Cele podejmowania współpracy
międzyinstytucjonalnej bibliotek

Procent
wskazań

kreowanie dodatkowej wartości
niemoŜliwej do osiągnięcia
samodzielnie przez bibliotekę

58% wspólne budowanie baz danych
(w tym katalogów centralnych
i bibliotek cyfrowych)

61%

partycypowanie w kosztach
przedsięwzięć

42% wymiana międzybiblioteczna 55%

moŜliwość poszerzania oferty
usługowej

39% realizowanie wspólnych
projektów badawczych (np.
współorganizowanie
konferencji, wspólne
wykonawstwo grantów)

28%

wzmacnianie innowacyjności 32% wymiana dubletów
i wydawnictw publikowanych
przez biblioteki oraz przez ich
organy prowadzące

25%

wzajemne dysponowanie bazą
lokalową, sprzętową i zasobami
ludzkimi, niezbędnymi do
realizacji niektórych projektów

25% wzajemne uŜyczanie
księgozbiorów czytelnikom
z bibliotek partnerskich

25%

wzajemne uczenie się
i budowanie nowych
kompetencji

25% wspólne dokonywanie
zamówień towarów i usług
u dostawców na
preferencyjnych warunkach
(np. wspólny zakup ksiąŜek lub
czasopism celem uzyskania
rabatu)

19%

moŜliwość pozyskiwania
nowych grup odbiorców usług
bibliotecznych

17% wymiana i szkolenia
pracowników (np. w ramach
programu Erasmus)

15%

uzyskanie przez bibliotekę
zmiany wizerunkowej

16% wspólne uŜytkowanie sprzętu
(np. skanerów w ramach
bibliotek cyfrowych)

10%
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(Warszawa 2002), „Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się po-
trzeb uŜytkowników” (Białystok-BiałowieŜa 2005) [273], „Wzorce współpracy bibliotek
naukowych w Polsce” (Szczecin 2005) [114], „Partnerzy bibliotek: model komunikacji
z otoczeniem” (Sosnowiec 2007) [164], „Regionalne sieci współpracy: strategie, narzędzia,
realizacje” (Warszawa 2010) [263], „W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowoczes-
ność” (Gdańsk 2010) [441], „Modele współpracy bibliotek publicznych: czy razem moŜemy
więcej, szybciej, lepiej?” (Warszawa 2012) [279].



Przyczyny podejmowania
współpracy

międzyinstytucjonalnej bibliotek

Procent
wskazań

Cele podejmowania współpracy
międzyinstytucjonalnej bibliotek

Procent
wskazań

tworzenie wspólnych
standardów (np. w zakresie
formatów opracowania,
technologicznych,
jakościowych)

13%

przejmowanie od partnerów
nowych rozwiązań, technologii,
nowej wiedzy lub umiejętności

12%

wspólne podejmowanie
ryzykownych decyzji

2%

moŜliwość specjalizacji
niektórych bibliotek i podziału
prac zgodnie z przyjętym
profilem

2%

Źródło: opracowanie własne.

2.10. Obsługa nowych technologii i procesów

Znaczenia nowych technologii dla rozwoju usług informacyjnych nie trzeba
udowadniać. Nowe rozwiązania techniczne przyczyniły się do zmiany struk-
tur, procesów i oferty bibliotecznej, będąc zarówno źródłem, jak i efektem in-
nowacyjności biblioteki. JednakŜe wprowadzanie do bibliotek innowacyjnych
technologii i procesów zwykle rozpatrywane jest w kategoriach finansowych
i technicznych, a więc materialnych. Tymczasem artefakty fizyczne stanowią
zaledwie bazę, na postawie której powinny być budowane dodatkowe wartoś-
ci, tworzone w oparciu o wiedzę i umiejętności związane z uŜytkowaniem
technologii40. Zatem wszelkie rozwiązania techniczne powinny być trakto-
wane jako narzędzie wspierające budowę nowych lub rozwijanie dotychcza-
sowych kompetencji biblioteki.

Pojęcie n o w y c h t e c h n o l o g i i nie powinno być zawęŜane wyłącznie
do rozwiązań z zakresu informatyki, choć te mają największe znaczenie dla
bibliotek. Wystarczy wspomnieć o komputerowych systemach bibliotecz-
nych, oprogramowaniu biurowym czy systemach komunikacji elektronicznej.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wyróŜnia aŜ osiem katego-
rii nowych rozwiązań informatycznych, które mogą uŜytkowane być przez bi-
blioteki. Są to:
1. Programy biurowe (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne).
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40 Taką wartością moŜe być np. satysfakcja uŜytkownika, który dzięki implementacji przez
bibliotekę systemu komputerowego ma moŜliwość korzystania z katalogu OPAC, bez ko-
nieczności fizycznej obecności w bibliotece.



2. Oprogramowanie do grafiki i zdjęć.
3. Oprogramowanie do tworzenia i edycji multimediów (filmów, fotorepor-

taŜy, dźwięku).
4. Oprogramowanie do tworzenia prezentacji materiałów promocyjnych

i ankiet.
5. Narzędzia ułatwiające komunikację w Internecie.
6. Narzędzia do tworzenia stron www i blogów.
7. Wirtualne dyski i narzędzia współpracy online.
8. Technologie mobilne (w tym kody QR).

Poza wspomnianymi rozwiązaniami biblioteki wprowadzają jednak sze-
reg innowacji technicznych związanych z systemami fizycznego magazyno-
wania zbiorów, usprawnianiem budowli i infrastruktury bibliotecznej oraz
wiele innych.

Najogólniej nowe technologie dzieli się na produktowe i procesowe, zaś
w kontekście etapu ich rozwoju na: technologie bazowe (szeroko rozpo-
wszechniane w danej dziedzinie/sektorze), technologie kluczowe (mające
istotne znaczenie dla sukcesu w danej dziedzinie) oraz technologie wyła-
niające się (będące dopiero w fazie rozwoju) [272, s. 155]. Wszystkie z nich
pojawiają się w działalności bibliotek. Do transferu nowych rozwiązań
technicznych lub nowych technologii moŜe dochodzić za pośrednictwem pra-
cowników biblioteki (tzw. transfer ucieleśniony w ludziach), dokumentacji,
instrukcji i zaleceń w formie piśmienniczej (tzw. transfer nieucieleśniony),
jak równieŜ dzięki pozyskiwaniu nowych sprzętów, materiałów, produktów
itp. (tzw. transfer ucieleśniony w urządzeniach) [272, s. 164]. Biblioteki jako
formę transferu technologii wybierają zwykle zakup sprzętu oraz oprogramo-
wania lub teŜ podpisują umowy licencyjne z ich producentami i dystry-
butorami.

Pisząc o nowych technologiach w kontekście zarządzania zasobami nie-
materialnymi, niekiedy uŜywa się sformułowania t e c h n o l o g i c z n e
a k t y w a n i e m a t e r i a l n e. Są to według G. Urbanka: „wiedza, prawa lub
procesy związane z technologią, będące własnością przedsiębiorstwa, które
zostały wytworzone wewnętrznie lub zostały zakupione na rynku” [411,
s. 51]. Definicja ta, mimo iŜ została sformułowana na potrzeby instytucji ko-
mercyjnych moŜe być wykorzystywana przez organizacje non profit, które po-
dobnie jak podmioty komercyjne zarządzają technologicznymi aktywami nie-
materialnymi. KaŜda bowiem biblioteka oprócz bazy sprzętowej posiada
mniejszy lub większy zasób wiedzy technicznej warunkujący skuteczność
i efektywność wykorzystania urządzeń.

Leif Edvinsson i Michael Malone, prekursorzy nurtu kapitału intelektu-
alnego, podkreślają niewłaściwe stosowanie przez organizacje nowych tech-
nologii oraz przyjmowanie przez nie jako punkt wyjścia błędnej filozofii
w tym zakresie [100, s. 80–81]. Nieprawidłowości te polegają głównie na do-
stosowywaniu organizacji do wymagań rozwiązań technologicznych – nie zaś
odwrotnie – na przystosowaniu technologii do indywidualnych potrzeb danej
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instytucji. Drugi błąd, który wskazują autorzy, to wprowadzanie nowych
technologii z uwagi na bieŜące trendy, tendencje lub modę, bez krytycznej
analizy pozwalającej na ocenę, czy dane rozwiązanie jest organizacji faktycz-
nie potrzebne. Wprowadzanie kosztochłonnej technologii, która nie jest nie-
zbędna do realizacji zaplanowanych procesów (np. zainstalowanie stanowisk
komputerowych do obsługi katalogu bibliotecznego o parametrach znacznie
przekraczających wymagania do wykonania operacji), lub zakup technologii
bez poniesienia nakładów na szkolenia pracowników (np. zainstalowanie
skanerów wysokiej klasy, których z uwagi na brak odpowiedniego przeszko-
lenia nie mogą w pełni uŜywać zatrudnieni w bibliotece pracownicy) to przy-
kłady, które świadczą, Ŝe sama technologia nie stanowi źródła sukcesu, lecz
jest zaledwie narzędziem, które powinno być odpowiednio przystosowane
i zaimplementowane w bibliotece. Jako poŜądaną praktykę autorzy wskazują
konieczność ustalenia mierzalnych celów, a następnie przeanalizowanie, czy
podjęte działania zmierzają do ich realizacji oraz czy mogą zostać wsparte
przez nowe technologie usprawniające któryś z realizowanych procesów.
Przekonującym argumentem przemawiającym za tym, Ŝe w implementacji no-
wej technologii istotnym czynnikiem nadal pozostaje człowiek wydaje się
fakt, Ŝe wprowadzenie tych samych rozwiązań technologicznych w biblio-
tekach przynosi niekiedy zupełnie róŜny efekt końcowy. Świadczy to o jako-
ści zarządzania i stopniu przygotowania bibliotekarzy do obsługi nowych
urządzeń i oprogramowania. Zatem kaŜda implementowana w bibliotece
technologia powinna zostać poddana weryfikacji pod kątem jej efektywności,
sprawności i zasadności stosowania. W tym celu niezbędne jest wprowadze-
nie obiektywnych miar oceny. Mogą to być róŜnego typu wskaźniki ilościowe
lub jakościowe. I tak w przypadku komputeryzacji procesów bibliotecznych
lub zmiany systemu bibliotecznego moŜna zastosować przykładowe wskaź-
niki pomiaru:
1. Liczba komputerów przypadających na jednego pracownika biblioteki.
2. Liczba komputerów przypadających na jednego aktywnego uŜytkownika

biblioteki.
3. Liczba komputerów w wolnym dostępie przypadających na jednego ak-

tywnego uŜytkownika biblioteki.
4. Koszty administrowania systemu na jednego pracownika/uŜytkownika

(aktywnego) biblioteki w określonym przedziale czasu.
5. Liczba nowych pracowników zatrudnionych do obsługi systemu (pracow-

ników słuŜby podstawowej i informatyków).
6. Wydajność systemu (mierzona sprawnością realizowania wybranych pro-

cesów, np. liczbą opisów bibliograficznych wprowadzanych w nowym
systemie w porównaniu do liczby opisów bibliograficznych w dotych-
czasowym systemie).

7. Procent pracowników działalności podstawowej przeszkolonej w kierun-
ku obsługi nowego systemu.
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8. Procent pracowników działalności podstawowej potrafiących obsłuŜyć
nowy system.

9. Całkowite koszty szkoleń na jednego pracownika/na jednego uŜytkow-
nika.

10. Wzrost/spadek satysfakcji uŜytkowników z obsługi w nowym systemie.
11. Wzrost/spadek wykorzystania przez uŜytkowników określonych usług bi-

bliotecznych po wprowadzeniu nowego systemu.
We współczesnym bibliotekoznawstwie dominuje pogląd o uŜyteczności

oraz licznych zaletach automatyzacji i cyfryzacji bibliotek, czego przejawem
jest organizowanie konferencji problemowych z tego zakresu (warto wspom-
nieć choćby o cyklicznie odbywającej się konferencji „Automatyzacja biblio-
tek publicznych”) oraz powoływanie sekcji tematycznych w organizacjach bi-
bliotekarskich, jak choćby Komisja Nowych Technologii SBP. Równocześnie
podkreśla się znaczenie społecznych aspektów funkcjonowania tych insty-
tucji i konieczność aktywności personelu biblioteki w świadczeniu pomocy
uŜytkownikom i budowaniu z nimi relacji [m.in. 242]. W tym znaczeniu
czynnik ludzki i czynnik techniczny są względem siebie komplementarne.

Wprowadzanie nowych technologii do bibliotek ma istotne znaczenie tak-
Ŝe i w tym sensie, iŜ powoduje zmianę „drogi ksiąŜki” oraz jest przyczyną hy-
brydowości tych instytucji, funkcjonujących coraz częściej zarówno w sferze
materialnej, jak i w świecie cyfrowym. Jako wynik implementacji nowych
rozwiązań informatycznych moŜna potraktować równieŜ zmiany w zakresie
struktury zatrudnienia oraz organizacji pracy. I tak pojawiają się nowe stano-
wiska pracy, wcześniej nieobecne w bibliotekach, jak np. bibliotekarz syste-
mowy, administrator strony www biblioteki, specjalista ds. zarządzania i udo-
stępniania baz danych, specjalista ds. informacji cyfrowej, administrator sieci
bibliotecznej, koordynator digitalizacji, specjalista ds. opracowania kompu-
terowego i baz danych oraz wiele innych. Tworzone są równieŜ zupełnie
nowe komórki organizacyjne, takie jak: oddziały komputeryzacji, pracownie
reprografii i digitalizacji, oddziały technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych, oddziały systemów komputerowych, ośrodki informatyzacji, pra-
cownie komputerowe.

Liczne badania wskazują, Ŝe stosowanie nowych rozwiązań informatycz-
nych powinno wynikać z faktycznych potrzeb instytucji i prowadzone być
z uwzględnieniem oczekiwań i moŜliwości „czynnika ludzkiego”. Według ba-
dań prezentowanych przez Annę Rakowską większość menedŜerów (58%) uwa-
Ŝa, Ŝe technologie informatyczne nie stanowią ułatwienia w ich pracy z uwagi
na dostarczanie nadmiaru informacji, i dlatego ich wprowadzanie powinno być
przemyślane, celowe i w pełni świadome [337, s. 492]. Zastosowanie nowych
technologii w bibliotekach wymaga analizy procesów i struktur, tak by przy-
jęte rozwiązania stanowiły faktyczne, a nie pozorne usprawnienie. Implemen-
tacja niesie moŜliwość podniesienia efektywności funkcjonowania biblioteki,
pod warunkiem Ŝe zostanie ona odpowiednio zsynchronizowana z potrze-
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bami organizacyjnymi i zyska akceptację społeczną personelu oraz czytel-
ników. Dlatego teŜ wiele bibliotek, mając świadomość wieloaspektowości
procesów automatyzacji, integruje je z intensywnymi szkoleniami pracowni-
ków oraz badaniami potrzeb i opinii uŜytkowników. Modelowym przykładem
zasadnego wykorzystania nowych technologii w celu usprawnienia dotych-
czasowych procesów są szkolenia w systemie e-learningowym adresowane do
czytelników i bibliotekarzy, zwiększające dostęp i poprawiające komfort nie-
których usług.

Według badań przeprowadzonych przez autorkę większość dyrektorów
uwzględnia konieczność szkoleń pracowników związanych z wprowadza-
niem nowych technologii – 44% bibliotek prowadzi takie szkolenia dla
wszystkich pracowników, 37% wyłącznie dla osób, które będą uŜytkowały
nowe rozwiązania, w 7% bibliotek pracownicy muszą samodzielnie uczyć się
obsługi, stosując w tym celu instrukcje i porady producentów, zaś 12% nie
uzyskuje pomocy zewnętrznej i uczy się w praktyce, na dostarczonym sprzę-
cie lub oprogramowaniu. Kadra kierownicza bibliotek bierze pod uwagę, iŜ
wprowadzenie nowego oprogramowania lub technologii nie słuŜy wyłącznie
usprawnieniu prostych czynności, lecz moŜe równieŜ wpłynąć na sposób re-
alizacji całego procesu. Dlatego teŜ planując zakup nowej technologii, w 56%
bibliotek dokonuje się analiz przyszłej organizacji pracy. Niestety ciągle jesz-
cze 30% dyrektorów nie wykonuje Ŝadnych planów lub symulacji, wychodząc
z załoŜenia, Ŝe nowy sposób organizacji pracy wyklaruje się juŜ po dokonaniu
implementacji, zaś 14% nowe rozwiązania techniczne traktuje wyłącznie jako
narzędzie usprawniające wykonywanie wyizolowanych czynności, nie zaś
jako czynnik, który moŜe zmienić cały proces pracy. Wydaje się, Ŝe biblioteki
stosunkowo często wprowadzają nowe technologie lub nowe rozwiązania in-
formatyczne, zwaŜywszy na mało innowacyjny profil ich działalności.
W ostatnim roku uczyniło to 45% bibliotek, w ciągu ostatnich pięciu lat –
43%, zaś w ciągu dziesięciu lub dawniej – 12%. Wprowadzenie nowych roz-
wiązań w ciągu najbliŜszego roku planuje 29% bibliotek, w ciągu pięciu lat –
46%, w dłuŜszej perspektywie – 9%, zaś w ogóle takich planów nie posiada
16% bibliotek. Na szczególną uwagę zasługują biblioteki, które charakteryzują
się biernością w zakresie działań implementacyjnych, i w ostatnim czasie nie
wprowadziły Ŝadnych nowych rozwiązań, jak równieŜ w przyszłości nie
planują takich działań. MoŜna bowiem przypuszczać, Ŝe są to instytucje
skrajnie niedofinansowane lub teŜ źle zarządzane. W obu przypadkach będą
wpływały na kreowanie negatywnej opinii na temat ogółu instytucji biblio-
tecznych.

Problematyka wprowadzania przez biblioteki zmian technologicznych za-
wiera w sobie szerokie spektrum zagadnień, które z uwagi na ramy niniejsze-
go opracowania nie mogą zostać wystarczająco dogłębnie omówione. Masowa
komputeryzacja polskich bibliotek u schyłku XX w. spowodowała, Ŝe w litera-
turze przedmiotu podjęto wiele interesujących wątków. Ciągle jednak auto-
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matyzacja pracy bibliotek oraz projektowanie procesów z nią związanych
częściej analizowane są w aspekcie technicznym niŜ traktowane jako kompe-
tencja, integrująca szereg umiejętności, doświadczeń i wiedzy, która przynosi
uŜytkownikowi biblioteki wymierną wartość dodaną. Stąd teŜ wydaje się za-
sadne podkreślanie na kaŜdym etapie wprowadzania nowych rozwiązań tech-
nicznych ich słuŜebnej roli względem personelu oraz czytelników. Dlatego teŜ
w teorii zasobowej technologia traktowana jest jako zasób materialny, zaś
umiejętność jej skutecznej implementacji i wykorzystania – jako kompetencja
organizacyjna, którą w pewnym uproszczeniu moŜna potraktować jako zasób
niematerialny.

2.11. Własności intelektualne

W ł a s n o ś c i i n t e l e k t u a l n e, jak juŜ wcześniej wskazywano, stanowią
pewną wyodrębnioną część aktywów niematerialnych podlegających ochro-
nie. Są wynikiem działalności naukowej, przemysłowej, literackiej i artys-
tycznej, stanowiąc cenny niematerialny zasób organizacji – takŜe bibliotek.
W tym znaczeniu definiowane są jako: „własność dotycząca prawa posia-
dania, uŜytkowania i dysponowania produktami wytwarzanymi przez ludzką
pomysłowość (intelekt) i obejmującą patenty, chronione znaki handlowe, pra-
wa autorskie” [309, s. 486]. Własności intelektualne uznawane są za zasób
strategiczny wielu organizacji przyczyniający się do ich rozpoznawalności,
konkurencyjności, umoŜliwiający budowanie oryginalnej oferty usługowej.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual
Property Organisation) do katalogu własności intelektualnych wpisała:
l utwory literackie, artystyczne i naukowe;
l występy artystów scenicznych;
l fonogramy i nadania;
l wynalazki we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności;
l odkrycia naukowe;
l wzory przemysłowe;
l znaki towarowe, znaki usług;
l nazwy handlowe i oznaczenia handlowe;
l ochronę przed nieuczciwą konkurencją;
l wszelkie inne prawa wynikające z aktywności intelektualnej w przemyśle,

nauce, literaturze i dziedzinach artystycznych [423, s. 3].
Biblioteki, jako instytucje mające silne konotacje ze światem nauki i kultu-

ry, mogą stanowić zarówno źródło (być inicjatorem, autorem) tych utworów,
jak teŜ nabywać prawa do ich uŜytkowania (na potrzeby własne, jak i swoich
klientów).

Z uwagi na atrybuty, którymi charakteryzują się własności intelektualne,
moŜna przeprowadzić ich podział na:

2.11. Własności intelektualne 235



l własności marketingowe (znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, exli-
brisy itp.);

l własności związane z technologią (patenty produktowe i procesowe, wzo-
ry przemysłowe);

l własności artystyczne i naukowe (dzieła literackie, naukowe, publicystycz-
ne i prawa do nich, utwory muzyczne i filmowe, plastyczne, fotografie itp.);

l własności związane z przetwarzaniem danych (prawa do oprogramowania
komputerowego, aplikacje komputerowe itp.);

l własności o charakterze architektoniczno-urbanistycznym (projekty bu-
dynków bibliotecznych, projekty zagospodarowania przestrzeni we-
wnętrznej biblioteki itp.).
W bibliotekach występują wszystkie typy wymienionych własności. Przy

czym naleŜy wyraźnie zaznaczyć, Ŝe częstotliwość ich występowania jest róŜ-
na w zaleŜności od kategorii. I tak stosunkowo często pojawiają się rozmaite
aplikacje komputerowe usprawniające pracę bibliotek, a zwłaszcza wspoma-
gające obsługę uŜytkowników, katalogowanie zbiorów, tworzenie baz danych
itp. Własności z grupy „artystycznych” to głównie twórczość artystyczna i na-
ukowa bibliotekarzy w postaci artykułów naukowych i publicystycznych, mo-
nografii naukowych, literatury pięknej, ale równieŜ krótkie formy filmowe
i muzyczne przygotowywane na zamówienie bibliotek w celu ich promocji
oraz wystawy fotografii, obrazów i innych obiektów. Do coraz częściej poja-
wiających się w działalności bibliotecznej naleŜą własności marketingowe
w postaci róŜnego typu systemów identyfikacji wizualnej41. Prawami do
własności architektoniczno-urbanistycznych dysponują biblioteki, które
zmieniały sposób zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej swoich budyn-
ków lub zlecały wykonanie nowych gmachów, czasem równieŜ wraz z zagos-
podarowaniem przestrzeni zewnętrznej, np. w postaci projektów terenów re-
kreacyjnych lub terenów zielonych itp. Nieco rzadziej występują własności
związane z technologią i własności o charakterze inŜynieryjnym, co wynika
ze specyfiki prowadzonej przez biblioteki działalności.

Wymienione własności, jeśli zostały wytworzone w toku działalności bi-
blioteki, mogą stanowić jej wartość organizacyjną. Pozyskanie własności przy-
gotowanych przez inne podmioty wymaga uregulowania zasad i warunków
ich wykorzystywania przez bibliotekę na drodze umowy, np. licencyjnej. Li-
cencje i sublicencje stanowią jedną z często stosowanych form uŜytkowania
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41 Jako przykład moŜna wskazać system identyfikacji wizualnej Biblioteki Głównej Poli-
techniki Warszawskiej [390] oraz logotyp Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zastrze-
Ŝony jako znak chroniony [213]. ZastrzeŜony jako graficzny znak towarowy został równieŜ
„Ekonlex”, symbolizujący Wielkopolski klaster prawno-ekonomiczny, w którego skład
wchodzi Biblioteka UAM, AE i WSB [323]. Warto takŜe wspomnieć o Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, która przygotowała analizę dotyczącą aktualnego ozna-
kowania oraz potrzeb bibliotek miejskich i gminnych w zakresie identyfikacji wizualnej
[szerzej zob. 146]. Coraz częściej teŜ organizowane są róŜnego rodzaju konkursy mające na
celu wyłonienie najciekawszych projektów systemów oznakowań dla bibliotek.



własności intelektualnych. Jak mówi definicja „licencja oznacza udzielenie
przez podmiot, któremu przysługuje wyłącznie określone prawo do dobra
o charakterze niematerialnym, upowaŜnienia do korzystania z tego prawa
przez inny podmiot na uzgodnionych warunkach” [403, s. 128]. Umowa li-
cencyjna uwzględnia: strony umowy, przedmiot umowy, zakres licencji (tery-
torium i formy korzystania), odpowiedzialność za utrzymanie ochrony,
moŜliwość dochodzenia naruszeń, zakres pomocy technicznej, sposób kon-
troli uŜytkowania dóbr oraz wymiany informacji o tym uŜytkowaniu, odpo-
wiedzialność i gwarancje licencjodawcy, sposób ustalania opłaty licencyjnej
i jej wnoszenia, warunki umieszczania na produktach znaków towarowych
itp. [122, s. 221–222]. W praktyce występuje stosunkowo szeroki katalog li-
cencji. Biblioteki pełnią zarówno rolę licencjodawcy (np. w związku z two-
rzeniem róŜnego rodzaju baz danych, przygotowywaniem opracowań, eks-
pertyz i artykułów naukowych), jak i licencjobiorcy, korzystającego np.
z produktów firm zewnętrznych (m.in. programów komputerowych, syste-
mów bibliotecznych, zewnętrznych baz danych itp.).

Wbrew potocznym opiniom biblioteki mogą dysponować równieŜ wymie-
nionym w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości jako wartości niemate-
rialne i prawne know-how. Pojęcie to oznacza „określoną wiedzę o poufnym
charakterze w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organiza-
cyjnej” [403, s. 129], a więc wiedzę, która nie jest znana szerszemu ogółowi
i powszechnie dostępna, jest za to istotna dla funkcjonowania biblioteki
i świadczenia przez nią określonych usług. Ten typ zasobu charakterystyczny
jest zwłaszcza dla bibliotek naukowych, prowadzących badania naukowe42.
Pojawia się równieŜ w placówkach o charakterze publicznym, które dysponu-
ją unikatową wiedzą organizacyjną, pozyskiwaną w wyniku opracowywania
wyspecjalizowanych usług. Z uwagi na docenianie przez kierownictwo bib-
liotek znaczenia unikatowej wiedzy organizacyjnej, w praktyce bibliotekar-
skiej coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy pracownicy proszeni są o za-
chowywanie poufności w określonych kwestiach (np. dotyczących informacji
personalnych, organizacyjnych, finansowych lub wewnętrznych procedur i stan-
dardów działania). Incydentalnie pojawiają się równieŜ instytucje wymaga-
jące od nowo zatrudnianych bibliotekarzy pisemnej deklaracji w tym zakresie.

Dyrektorzy polskich bibliotek zapytani w 2014 r. o dysponowanie przez
ich instytucje prawami do własności intelektualnych wskazali, iŜ 45% pla-
cówek posiada:
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42 W 2008 r. Komisja Europejska wydała zalecenie w sprawie zarządzania własnościami in-
telektualnymi w ramach uczelni wyŜszych, zawierające m.in. Kodeks postępowania dla
uczelni wyŜszych i innych publicznych instytucji badawczych dotyczący zarządzania włas-
nością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy odnoszący się
w swoich postanowieniach do wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni – równieŜ
bibliotek. Zob. Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Unii Eu-
ropejskiej 2008/416/WE).



l własności związane z przetwarzaniem danych (prawa do oprogramowania
komputerowego, aplikacje komputerowe itp.) – dysponuje nimi 24%
bibliotek spośród ogółu, który deklarował posiadanie własności intelektu-
alnych;

l własności marketingowe (znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, sys-
temy identyfikacji wizualnej itp.) – dysponuje nimi 21% bibliotek spośród
ogółu, który deklarował posiadanie własności intelektualnych;

l własności artystyczne i naukowe (dzieła literackie, naukowe, publicys-
tyczne i prawa do nich, utwory muzyczne i filmowe, plastyczne, fotografie
itp.) – dysponuje nimi 16% bibliotek spośród ogółu, który deklarował po-
siadanie własności intelektualnych;

l własności o charakterze architektoniczno-urbanistycznym (projekty bu-
dynków bibliotecznych, projekty zagospodarowania przestrzeni wewnę-
trznej biblioteki, terenów zielonych i rekreacyjnych itp.) – dysponuje nimi
9% bibliotek spośród ogółu, który deklarował posiadanie własności inte-
lektualnych;

l własności związane z technologią (wzory handlowe, zdobnicze itp., pa-
tenty produktowe i procesowe) – dysponuje nimi 2% bibliotek spośród
ogółu, który deklarował posiadanie własności intelektualnych.
Badanie zrealizowane wśród kadry kierowniczej polskich bibliotek wyka-

zało z kolei, iŜ 41% jej przedstawicieli nie opracowało nigdy w ramach pracy
zawodowej własności intelektualnych. Pozostałe 59% przygotowywało:
własności artystyczne i naukowe (74% wskazań), własności marketingowe
(17%), własności o charakterze architektoniczno-urbanistycznym (14%),
własności związane z przetwarzaniem danych (12%) oraz własności związane
z technologią (2%).

Z uwagi na fakt, Ŝe w wielu bibliotekach prowadzone są róŜnego rodzaju
badania naukowe, moŜna załoŜyć, iŜ instytucje te stanowią potencjalnie miej-
sce, w którym mogą nie tylko być pozyskiwane wymienione wcześniej utwo-
ry, lecz równieŜ mogą powstawać one w ramach działalności własnej biblio-
teki. 20% dyrektorów bibliotek deklaruje prowadzenie w swoich placówkach
badań naukowych. W części z nich wyodrębniono nawet stanowiska pracy,
w ramach których realizowana jest wyłącznie działalność naukowa – jest to 3%
ogółu bibliotek. Zwykle na jedną bibliotekę przypada jeden taki etat. Niektóre
biblioteki posiadają równieŜ zapisy w umowach o pracę lub innych dokumen-
tach zobowiązujące pracowników do działalności naukowej i tworzenia utwo-
rów (9%). Pracownicy, którzy są zobowiązani do prowadzenia działalności
naukowej i tworzenia róŜnego rodzaju utworów, mogą niekiedy oczekiwać na
określone przywileje bądź udogodnienia (62%), takie jak: moŜliwość prowa-
dzenia badań w czasie pracy (54%), moŜliwość korzystania ze sprzętu, opro-
gramowania i pomieszczeń biblioteki (54%), dodatkowe dni wolne od pracy
na przygotowanie publikacji (8%) lub teŜ zwiększone koszty uzyskania przy-
chodu, większe uposaŜenie, moŜliwość wyjazdów na konferencje naukowe,
stałe godziny pracy itp. Biblioteki, zapewne z uwagi na problemy finansowe,
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nie są w stanie w pełnym zakresie wspierać bibliotekarzy w publikowaniu
i rozpowszechnianiu ich utworów. Wsparcie takie oferuje 42% instytucji,
najczęściej poprzez opublikowanie utworu (31%), jego dofinansowanie (9%)
lub promocję twórczości, motywowanie czy teŜ szukanie wydawcy.

Odrębną kwestię związaną z zarządzaniem przez biblioteki własnościami
intelektualnymi stanowi udostępnianie uŜytkownikom przedmiotów włas-
ności intelektualnych – a więc szeroko rozumianych zbiorów bibliotecznych
w postaci tradycyjnej lub cyfrowej. Temat ten jest szeroko komentowany
w róŜnych interpretacjach prawa autorskiego i z tego powodu nie będzie sze-
rzej omawiany w tym rozdziale. NaleŜy jednak podkreślić, iŜ z uwagi na nie-
jednomyślną wykładnię wiele kwestii budzi jeszcze wątpliwości i dlatego nie
zostały one jednomyślnie przyjęte przez środowisko.

Problematyka praw do własności intelektualnych stanowi obszerne zagad-
nienie, które zostało zaledwie zasygnalizowane w niniejszym opracowaniu
w celu wskazania, iŜ biblioteki jako społeczne instytucje kulturalno-naukowe
są odpowiedzialne za udostępnianie czytelnikom utworów objętych ochroną
prawną, korzystają z własności intelektualnych o róŜnym charakterze w toku
swojej codziennej działalności, jak równieŜ tworzą utwory, które mogą przy-
brać charakter zasobu niematerialnego. Zarządzanie zasobami niematerial-
nymi wymaga zatem uwzględnienia trzech wskazanych typów własności
intelektualnych, które budują potencjał zasobowy kaŜdej biblioteki. Zagad-
nienie ochrony tych utworów zostanie szerzej przedstawione w kolejnym
rozdziale.
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Rozdział 3

Zarządzanie niematerialnymi zasobami
organizacyjnymi

3.1. Modele zarządzania niematerialnymi zasobami
organizacyjnymi

Zasoby niematerialne z uwagi na swój specyficzny charakter – m.in. trudność
w określeniu faktycznych granic, niejednorodność, zmienność i zaleŜność od
zachowań ludzkich, wzajemne przenikanie i zazębianie poszczególnych zaso-
bów, komplementarność i współzaleŜność – wymagają kompleksowego ujęcia
w planowaniu procesów zarządzania. PoniewaŜ poszczególne zasoby orga-
nizacyjne obustronnie na siebie wpływają (ulegając wzmocnieniu lub osła-
bieniu), mówi się raczej o zarządzaniu wiązkami zasobów niematerialnych
niŜ o rozwijaniu poszczególnych, wyizolowanych od siebie, dóbr. Zarządza-
nie niematerialnymi zasobami biblioteki wymaga traktowania ich jako sys-
temu powiązań, nie zaś jako odrębnych wartości funkcjonujących w róŜnych
obszarach organizacyjnych biblioteki. Podejście to, uwzględniające współza-
leŜności występujące między zasobami, bazuje na teorii holistycznej, opraco-
wanej na początku XX w. przez Jana Smutsa, która mówi, iŜ całości nie moŜna
rozpatrywać w kontekście wartości poszczególnych składowych. Otaczający
nas świat pełni bowiem zhierarchizowaną całość, podlegającą pewnym pra-
widłowościom i regułom, których nie da się określić na podstawie pra-
widłowości i reguł, którym podlegają składniki całości. Współcześnie teoria
holistyczna wykorzystywana jest w wielu dziedzinach naukowych, w tym
równieŜ w teorii zasobowej. Uproszczony model przenikania zasobów nie-
materialnych w oparciu o teorię holistyczną przedstawiono na rys. 35.

Rys. 35. Model przenikania zasobów niematerialnych według E. Głuszek

Źródło: E. GŁUSZEK. Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wrocław, 2004, s. 246.



Wielu autorów za zasób niematerialny tworzący ramy do zarządzania pozo-
stałymi wartościami organizacyjnymi uznaje kapitał ludzki. Jest on traktowany
jako niezbędny element budowania i kształtowania pozostałych zasobów. We-
dług wspomnianego załoŜenia kapitał ludzki i wiedza współtworzą kaŜdy z za-
sobów niematerialnych. Przykładem moŜe być budowanie trwałych relacji z czy-
telnikami, do czego niezbędna jest wiedza o ich preferencjach i potrzebach, czy
tworzenie kultury organizacyjnej, które wymaga znajomości psychologii zarzą-
dzania i informacji na temat wpływu poszczególnych kultur na skuteczność
działalności biblioteki. Traktowanie wiedzy i kapitału ludzkiego jako osi wszel-
kich działań związanych z zarządzaniem niematerialnymi zasobami organi-
zacyjnymi w bibliotece powoduje konieczność skoncentrowania uwagi na
trzech płaszczyznach: pozyskiwania pracowników do biblioteki, a następnie
umiejętnego kierowania personelem i ocenianiem wyników jego pracy; trans-
feru wiedzy, a więc tworzenia relacji wewnątrz i na zewnątrz biblioteki, umoŜ-
liwiających rozwój kontaktów, oraz tworzenia pozytywnego klimatu pracy,
budowania kultury rozwoju, lojalności i bliskich związków z czytelnikami.

Ewa Głuszek zaproponowała koncepcję zarządzania zasobami niemate-
rialnymi, według której nadrzędną rolę w stosunku do innych wartości pełni
właśnie wiedza. Według autorki zasoby niematerialne wzajemnie się za-
zębiają i kaŜdą z nich naleŜy analizować w relacji do pozostałych, przy czym
zastrzega, Ŝe zaproponowany przez nią schemat wzajemnego oddziaływania
zasobów niematerialnych (rys. 36) obrazuje jedynie najwaŜniejsze powiąza-
nia, gdyŜ realnie relacje te są duŜo bardziej skomplikowane i wielopłasz-
czyznowe. Wyszczególnia ona siedem głównych typów relacji:
l relacja pomiędzy kulturą organizacyjną a wiedzą,
l relacja pomiędzy kulturą organizacyjną a reputacją,
l relacja pomiędzy kulturą organizacyjną a architekturą,
l relacja pomiędzy kulturą organizacyjną a marką,
l relacja pomiędzy marką a reputacją,
l relacja pomiędzy wiedzą a reputacją,
l relacja pomiędzy wiedzą a architekturą.

Rys. 36. Schemat wzajemnego oddziaływania zasobów niematerialnych

Źródło: E. GŁUSZEK. Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wrocław, 2004, s. 247.
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Składniki pierwszej relacji, a więc kultura organizacyjna i wiedza, trak-
towane są przez E. Głuszek jako filary zasobów niematerialnych, co wydaje się
być w pełni zasadne. Związki zachodzące między nimi mają charakter dwu-
kierunkowy, tj. kultura organizacyjna wpływa na sposób przyswajania i wy-
korzystywania wiedzy, tworzy procedury i mechanizmy jej absorpcji, z dru-
giej zaś strony wiedza kształtuje kulturę organizacyjną. Kultura organizacyjna
poprzez promowanie określonych postaw i norm kształtuje równieŜ reputa-
cję. Stanowi takŜe składnik tzw. kompetencji architektonicznych, rozumia-
nych jako zdolności do wykorzystania róŜnych kompetencji i uŜytkowania ich
na nowe sposoby dzięki umiejętności tworzenia rutynowych reguł pozyski-
wania informacji i tworzenia kanałów komunikacyjnych. Dzięki nabywaniu
nowej wiedzy zmieniają się równieŜ systemy wartości i reguły postępowania,
a więc ewoluuje kultura organizacyjna. Z kolei relacje zachodzące pomiędzy
kulturą organizacyjną a marką mają zwykle charakter jednokierunkowy, tj.
kultura organizacyjna kształtuje charakter i sposób postrzegania marki. ZaleŜ-
ność ta jest szczególnie silna w sektorze usług, w którym wartości preferowa-
ne przez personel mają ogromne znaczenie w procesie świadczenia usługi,
a szczególnie w tworzeniu jej jakości. Do wzajemnego wzmacniania się zaso-
bów niematerialnych dochodzi równieŜ w przypadku marki i reputacji. Dobra
marka przyczynia się do kształtowania pozytywnej reputacji, zaś reputacja
rzutuje na opinie o marce. Na reputację wpływa takŜe wiedza, tj. biblioteka
dysponująca wartościową wiedzą, potrafiąca działać w sposób logiczny i ko-
rzystny dla otoczenia, będzie się cieszyła korzystną reputacją. Ostatnia relacja
– pomiędzy wiedzą a architekturą – polega na zapewnieniu dostępu do wiedzy
zewnętrznej poprzez stworzenie systemu komunikacji opartego o sieć kontak-
tów. W tym rozumieniu wiedza, a w zasadzie jej rozwój, będzie zaleŜna od
architektury (sieci relacji).

Wykazane przez E. Głuszek związki wydają się najistotniejsze i zarazem
najłatwiej je uchwycić w procesie zarządzania zasobami niematerialnymi.
NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe nie są to relacje jedyne, w zaleŜności od specy-
ficznych potrzeb placówki bibliotecznej mogą być wykorzystywane pozostałe
relacje i wzajemny wpływ aktywów. Z uwagi na zakwalifikowanie przez
E. Głuszek zasobów ludzkich do wartości materialnych, nie zostały one ujęte
w omawianym modelu, podczas gdy dla działalności bibliotecznej kapitał
ludzki i jego wpływ na pozostałe składniki niematerialne ma fundamentalne
znaczenie. Pracownicy, ale i uŜytkownicy biblioteki, kształtują bowiem
wszystkie jej zasoby niematerialne. Postuluje się nawet, by wpływ ze strony
uŜytkowników systematycznie wzrastał, tworząc instytucje biblioteczne dzia-
łające w oparciu o partnerskie, bliskie relacje. Wykaz związków zapropono-
wany przez E. Głuszek warto równieŜ uzupełnić o interakcje, które wywierają
na siebie: kultura organizacyjna i przywództwo, co szerzej opisały w swoich
pracach Joanna Kamińska [171] i Wiktoria Pękaty [315], kultura organizacyjna
i strategia [142], a takŜe wpływ kadry kierowniczej biblioteki na rozwój kapi-
tału ludzkiego [218], reputację, innowacyjność i strategię biblioteki. Często
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teŜ wskazuje się na relacje pomiędzy kapitałem ludzkim a wizerunkiem i re-
putacją biblioteki [92]. Jakość obsługi jest bowiem jednym z waŜniejszych
czynników, na podstawie których kształtowane są opinie o bibliotece. Istotny
jest równieŜ wpływ komunikacji na skuteczność wdraŜania strategii oraz stra-
tegii na kapitał ludzki, reputację, innowacyjność i markę. Takich związków
występuje znacznie więcej. Zakładając wzajemne interakcje wszystkich oma-
wianych w niniejszej ksiąŜce 11 zasobów niematerialnych, moŜna przyjąć
występowanie ogółem 55 związków o róŜnej mocy i charakterze.

Według modelu zarządzania zasobami niematerialnymi stworzonego
przez E. Głuszek istotne są dwa poziomy działań: poziom operacyjny i poziom
strategiczny. Na poziomie strategicznym zasoby niematerialne traktowane są
całościowo, jako wspólna wartość podlegająca zjawisku synergii i przyczy-
niająca się do generowania wartości na rzecz całej biblioteki. W tym teŜ celu
sposób zarządzania nimi powinien zostać podporządkowany strategii biblio-
teki, jej misji i wizji. Na poziomie operacyjnym zaś zarządzanie zasobami nie-
materialnymi w większym stopniu będzie skoncentrowane na doskonaleniu
poszczególnych kompetencji. Schemat strategicznego zarządzania zasobami
niematerialnymi zaproponowany przez E. Głuszek przedstawiono na rys. 37.

Rys. 37. Schemat strategicznego zarządzania zasobami niematerialnymi według
E. Głuszek

Źródło: E. GŁUSZEK. Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wrocław, 2004, s. 277.

Autorka wyszczególniła trzy etapy zarządzania zasobami niematerialny-
mi. NaleŜą do nich:
1. Ustalenie celów dotyczących zasobów niematerialnych oraz strategii ich

rozwoju (z uwzględnieniem misji, wizji i celów strategicznych). Zdefinio-
wanie rodzajów i cech jakościowych zasobów niematerialnych poŜąda-
nych z punktu widzenia przyszłości.
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2. Pomiar stanu i jakości zasobów niematerialnych, zwłaszcza tych, które
mają największe znaczenie dla realizacji strategii za pomocą wskaźników
efektywności.

3. Przekształcenie celów strategicznych w obszarze zasobów niematerial-
nych na konkretne zadania dla komórek organizacyjnych (zespołów, sta-
nowisk itp.) w wymiarze operacyjnym [122, s. 277–282].
Model zarządzania zasobami niematerialnymi zaproponowany przez J. Lo-

wa i P. Kalafut ma nieco inny charakter. Autorzy w mniejszym stopniu sku-
piają się w nim na relacjach występujących między zasobami, koncentrując
się na sekwencyjnych etapach działań, do których zaliczyli:
1. Określenie, które zasoby niematerialne mają największe znaczenie dla or-

ganizacji.
2. Ustalenie systemu mierzenia najwaŜniejszych zasobów niematerialnych.
3. Określenie poziomu odniesienia i porównanie wyników z konkurencją.
4. Podjęcie działań zmierzających do poprawy zasobów niematerialnych.
5. Informowanie o podjętych działaniach [248, s. 194–199].

Zdaniem autorów koncepcji dla kaŜdej organizacji kluczowymi i najbar-
dziej cennymi będą inne zasoby niematerialne. Dlatego teŜ uznają za zasadne
sprecyzowanie trzech lub czterech grup wartości, które są najistotniejsze
w branŜy, w której działa organizacja. Zwracają równieŜ uwagę, iŜ z punktu
widzenia konkretnej instytucji, działu lub osoby cenne mogą być zupełnie
inne zasoby, dlatego teŜ waŜne jest prowadzenie kompleksowych badań, nie
zaś ograniczanie się do rozmów z kadrą kierowniczą. Podobne mechanizmy
moŜna zauwaŜyć w instytucjach bibliotecznych, gdzie nierzadko brak jest or-
ganizacyjnej spójności działań i wspólnych przekonań, poszczególne działy
realizują własne interesy, mają odrębne priorytety, kierownictwo niekiedy
równieŜ nie konsultuje swoich opinii z pracownikami pozostającymi w bli-
skim kontakcie z uŜytkownikami i najlepiej znającymi ich potrzeby. J. Low
i P. Kalafut za najcenniejsze zasoby niematerialne w branŜy produkcyjnej
uznali: innowacyjność, jakość zarządzania i relacje z pracownikami; w usłu-
gach finansowych: jakość zarządzania, technologię, markę i relacje z klien-
tami; natomiast w sferze usług bibliotecznych mogą to być: kapitał ludzki,
relacje z klientami, kultura organizacyjna i reputacja.

Ustalenie systemu mierzenia najwaŜniejszych zasobów niematerialnych
polega w pierwszej kolejności na zebraniu gotowych danych, które generowa-
ne są przez instytucje (nawet w zupełnie innych celach). Biblioteki bardzo
często tworzą róŜnego rodzaju statystyki, które mogą pomóc w określaniu sta-
nu tych zasobów. Przykładem są ankiety prowadzone wśród uŜytkowników,
w których oceniana jest jakość księgozbioru, obsługi, komfort pomieszczeń
itp., lub teŜ automatyczne statystyki generowane przez większość systemów
bibliotecznych, zawierające informacje na temat stanu księgozbioru, stopnia
jego wykorzystania, aktywności czytelników i wiele innych. Informacje z do-
stępnych statystyk naleŜy poszerzać o dane gromadzone pod kątem szacowa-
nia zasobów niematerialnych, które mogą być systematycznie rozbudowywane,
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w celu osiągnięcia kompleksowych wskaźników. Pomiar zasobów niemate-
rialnych, jak juŜ wielokrotnie stwierdzano, jest trudny i moŜe generować wie-
le problemów. J. Low i P. Kalafut wskazywali na pewne kategorie zasobów,
które jest szczególnie trudno mierzyć, jak np. przywództwo, które moŜna ba-
dać, posługując się opiniami w branŜy, rankingami oraz innymi subiek-
tywnymi ocenami, takimi jak np. oceny podwładnych, oceny potencjalnych
pracodawców itp. Przeciwieństwo stanowią opinie klientów, które moŜna sto-
sunkowo łatwo pozyskać, opracować i podsumować.

Autorzy zalecają, aby uzyskane wyniki mierzyć i porównywać z wynikami
osiąganymi przez organizacje konkurencyjne oraz inne organizacje działające
w tej samej branŜy. Tak więc zasadne wydaje się, aby biblioteki dokonywały
analizy swojego potencjału w oparciu o inne placówki o podobnym charak-
terze – inne biblioteki, instytucje kultury, a nawet organizacje komercyjne
prowadzące działalność kulturalną i informacyjną. Takie zalecenie wynika
z faktu porównywania oferty usługowej i sposobów działalności róŜnych in-
stytucji przez klientów – uŜytkowników bibliotek, którzy na podstawie doko-
nanych spostrzeŜeń podejmują decyzję wyboru usługodawcy.

Wiedza uzyskana w wyniku prowadzenia badań porównawczych po-
winna posłuŜyć poprawie zarządzania najwaŜniejszymi zasobami niemate-
rialnymi. Osiąganie poŜądanych wyników jest moŜliwe dzięki tworzeniu kul-
tury innowacji, angaŜującej wszystkich pracowników biblioteki w proces
zmian i ulepszeń. Budowanie zasobów ułatwia ustalenie mierników i sprecy-
zowanie konkretnych celów, do realizacji których dąŜy cała instytucja. Rodzaj
mierników i cele mogą być róŜne w zaleŜności od typu biblioteki, charakteru
jej działań, przyjętej strategii, priorytetów, czy kultury organizacyjnej. Istotne
jest, aby moŜliwa była ocena, czy cele te zostały zrealizowane, tak by pracow-
nicy mogli otrzymać informację, jakie są wyniki podjętego przez nich wysiłku.

Ostatnim etapem działań w modelu zaproponowanym przez J. Lowa
i P. Kalafut jest zarządzanie informacją, a więc dzielenie się wiedzą na temat
działań dotyczących zasobów niematerialnych z pracownikami oraz otocze-
niem organizacji. W bibliotekach bardzo waŜne będzie włączanie pracowni-
ków i czytelników w proces dystrybuowania informacji. Częstym błędem jest
podejmowanie przez kierownictwo decyzji dotyczących innowacji bądź stra-
tegii działania i nieinformowanie o tym swoich pracowników. Kadra bywa
wówczas zdezorientowana, zaniepokojona wprowadzanymi zmianami, nie
rozumie ich powodów i celu, co moŜe wywołać bierny opór. Zasięganie opinii
pracowników oraz włączanie ich w proces decyzyjny znacznie zwiększa
motywację do tworzenia nowych rozwiązań. Podobnie bywa w przypadku
czytelników, którzy informowani o krokach podejmowanych przez bibliotekę
lepiej będą rozumieli jej cele i sposób organizacji pracy, co być moŜe zaowo-
cuje chęcią nawiązania bliŜszej współpracy, sygnalizowania potrzeb, pro-
pozycji nowych bądź przeprojektowania dotychczasowych usług.
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Podobny model, jak ten przyjęty przez J. Lowa i P. Kalafut, rekomenduje
w swojej pracy Anna Pietruszka-Ortyl [275, s. 105–110]. W przypadku insty-
tucji bibliotecznych powinien się on składać z następujących etapów:
1. Sformułowanie strategii biblioteki.
2. Identyfikacja i pomiar niematerialnych zasobów organizacyjnych biblio-

teki/kapitału intelektualnego.
3. Ocena zasobów niematerialnych pod kątem wpływu na realizację ogólnej

strategii biblioteki.
4. Opracowanie metod budowania, pozyskiwania, transferu i pełnego wy-

korzystywania niematerialnych zasobów organizacyjnych, posiadanych
lub poŜądanych przez bibliotekę z uwzględnieniem jej potencjału i indy-
widualnej sytuacji (finansowej, materialnej, intelektualnej, organizacyj-
nej, prawnej itd.).

5. Stworzenie w bibliotece warunków dla przyjętych metod pozyskiwania,
transferu i wykorzystywania zasobów niematerialnych (m.in. w postaci
wprowadzenia potrzebnych innowacji, szkoleń pracowników, inwestycji
w infrastrukturę, równieŜ tą informatyczną itp.).

6. Implementacja metod zarządzania zasobami niematerialnymi.
Szczegółowa analiza (ocena) zasobów niematerialnych powinna uwzględ-

niać:
l identyfikację bazy zasobów niematerialnych;
l ustalenie stopnia wykorzystania zasobów niematerialnych, którymi dy-

sponuje biblioteka, oraz ich lepszą alokację;
l zweryfikowanie, w jakim stopniu posiadane zasoby niematerialne słuŜą

realizacji celów strategicznych biblioteki;
l poddanie ocenie, które zasoby niematerialne są źródłem wartości dodanej

dla biblioteki;
l zdiagnozowanie, czy biblioteka rozwija posiadane zasoby niematerialne

oraz czy czyni to w wystarczającym zakresie.
Konsekwencją tych działań powinno być uznanie przez kierownictwo

i pracowników priorytetowej roli zasobów niematerialnych/kapitału intelek-
tualnego w zarządzaniu biblioteką, a takŜe uświadomienie przebiegu pro-
cesów i zaleŜności związanych z istnieniem tych zasobów zachodzących
w badanej organizacji.

Jak wynika z zaproponowanych modeli, proces zarządzania niemate-
rialnymi zasobami organizacyjnymi opiera się głównie na tworzeniu wa-
runków do ich rozwoju i efektywnego wykorzystania, w mniejszym stopniu
zaś polega tylko i wyłącznie na czerpaniu z posiadanych juŜ wartości. Warto
nadmienić, iŜ poziom koncentracji na zarządzaniu zasobami niematerialnymi
zaleŜny jest od branŜy i specyfiki instytucji. W ostatnich latach wyraźnie moŜ-
na zauwaŜyć wzrost zainteresowania zarządzaniem tymi wartościami w bran-
Ŝy telekomunikacyjnej, medialnej, finansowej i informatycznej, podczas gdy
w branŜach transportowej czy spoŜywczej jest on niewielki. W przypadku
instytucji bibliotecznych obserwuje się ewolucyjną zmianę paradygmatu
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myślenia. Coraz częściej biblioteki są kreowane przez zarządzających nie na
instytucje gromadzące nośniki informacji, lecz na centra zarządzające infor-
macją rozproszoną i jako takie wymagające większej koncentracji na zasobach
niematerialnych i – co waŜne – opracowywania modeli zarządzania tymi
zasobami.

3.2. Pomiar zasobów niematerialnych

Mierzenie wartości zasobów, którymi dysponuje organizacja, jest praktyką po-
wszechnie stosowaną. Zabiegi takie, prowadzone juŜ na etapie gospodarki
przemysłowej, wynikały z faktu, Ŝe o wartości większości przedsiębiorstw de-
cydowała wielkość zasobów pozostająca w ich dyspozycji. Firmy opierały swe
działania i decyzje przede wszystkim na dobrach materialnych. W ich bilan-
sach występowały wyłącznie zasoby o namacalnym charakterze, przybie-
rające postać aktywów fizycznych, które w prosty sposób moŜna było zdefi-
niować, określić i wycenić. Dopiero ewolucja w kierunku gospodarki usług
spowodowała zainteresowanie pomiarem zasobów niematerialnych. Dostrze-
Ŝono wówczas ich rolę w tworzeniu wartości organizacji. Wszelkie aktywa or-
ganizacji podzielono na cztery grupy: aktywa obrotowe (zbywane lub zuŜywa-
ne w przeciągu roku bilansowego), aktywa trwałe (wykorzystywane w okresie
dłuŜszym niŜ rok, jak np. budynki i urządzenia), inwestycje (mające charakter
akcji i róŜnego rodzaju udziałów) oraz aktywa niematerialne [100, s. 26]. Zna-
mienne okazało się zidentyfikowanie luki (przedstawionej na poniŜszym wzo-
rze), która pojawiała się w wyniku róŜnicy pomiędzy rynkową wartością or-
ganizacji (rozumianą jako bieŜąca wartość przyszłych ekonomicznych
poŜytków, wynikających z własności [327, s. 24]) a wartością aktywów mate-
rialnych. Luka ta z kaŜdym rokiem powiększa się, co świadczy o wzroście war-
tości czynników niematerialnych.

rynkowa wartość organizacji – wartość księgowa netto jej aktywów
materialnych = wartość czynników niematerialnych

W wyniku licznych analiz finansowych nierzadko okazywało się, Ŝe war-
tość zasobów materialnych firm (nieruchomości, sprzętu, zasobów finanso-
wych, oprogramowania itp.) jest niŜsza niŜ wartość zasobów niematerialnych,
nieuwzględnianych w raportach finansowych, traktowanych w gospodarce
przemysłowej w sposób drugoplanowy (rys. 38). Niektóre badania wykazy-
wały teŜ korelację pomiędzy wzrostem nakładów na zasoby niematerialne
a zwiększaniem się rynkowej wartości organizacji. Obecnie w wielu instytu-
cjach zasoby niematerialne stanowią znaczną część ich wartości, zdarza się Ŝe
wartość ta osiąga 80–90% [341, s. 461]. Badania Roberta Shapiro i Nam Pham
pokazały, Ŝe wartość rynkowa największych amerykańskich koncernów
osiągana jest właśnie dzięki zasobom o charakterze niematerialnym, a udział
wybranych zasobów niematerialnych od 1984 r. do 2005 r. wzrósł z 25% do
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64% [361]. ZauwaŜyć moŜna równieŜ systematyczny wzrost średniej wartości
aktywów niematerialnych firm komercyjnych zarówno zachodnich, jak i pol-
skich, co uwidoczniono na rys. 39 i 40. W raporcie OECD (Organizacja Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju) z 1996 r. jasno wskazano, Ŝe według szacun-
ków juŜ w połowie lat 90. XX w. ponad 50% produktu krajowego brutto (PKB)
w głównych gospodarkach OECD było oparte na wiedzy, tj. sektory związane
z przetwarzaniem wiedzy wytworzyły 50% PKB [291, s. 9]. W Polsce w 2005 r.
aktywa niematerialne stanowiły około 60% kapitalizacji spółek notowanych
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zaś w przypadku firm
związanych z branŜą informatyczną wartość ta wynosiła niekiedy nawet do
90% [409, s. 18].

Rys. 38. Udział zasobów materialnych i niematerialnych w wartości firm w latach
1950–2010 (w %)

Źródło: G. URBANEK. Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa, 2008, s. 17.

Rys. 39. Średnia wartość aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwach amerykańskich
(w milionach dolarów)

Źródło: M. SIUDAK. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa, 2001, s. 21.
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Rys. 40. Średnia wartość aktywów niematerialnych polskich przedsiębiorstw
notowanych na giełdzie (w milionach złotych)

Źródło: M. SIUDAK. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa, 2001, s. 23.

WzmoŜone zainteresowanie pomiarem wartości zasobów niematerialnych
zaczęło pojawiać się wraz ze wzrostem ich znaczenia dla rozwoju i osiągania
sukcesu organizacji. JuŜ na etapie gospodarki usług zaczęto dociekać, co jest
przyczyną osiągania przewagi wielu firm nieposiadających rozbudowanego
zaplecza materialnego. Pojawił się wówczas termin „ekonomia wiedzy” [222,
s. 73; 384], która nazywana bywa równieŜ „nową ekonomią” [411, s. 15–21],
„nową gospodarką” [320, s. 251–252] lub „gospodarką informacyjną” albo „sie-
ciową” [190, s. 12].

W latach 60. XX w. zaczęto dostrzegać, Ŝe tradycyjny sposób raportowania
wartości organizacji jest niesatysfakcjonujący i nie oddaje w pełni roli zaso-
bów oraz moŜliwości, którymi dysponują firmy. O ile dotychczasowe metody
pomiaru były wystarczające do badania stabilnych zasobów materialnych,
o tyle nietrwałe wartości związane z wiedzą i relacjami wymusiły próby
opracowywania nowych metod badawczych. Szczególne zainteresowanie
wzbudziła kwestia szacowania wartości, które wnoszą do firm ludzie, dzięki
swej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjom. Pojawiły się wówczas dylematy
natury moralnej – czy etyczne jest szacowanie wartości istoty ludzkiej? Rów-
nocześnie po raz pierwszy wyraźnie zaakcentowano, Ŝe zatrudnieni pracow-
nicy powinni być rozpatrywani w kategoriach poczynionej inwestycji, która
odpowiednio zarządzana przyniesie wymierne efekty, nie zaś w kategorii
kosztów.

Do pierwszych profesjonalnych prób pomiaru zasobów niematerialnych
moŜna zaliczyć opracowanie w Skandynawii w latach 70. XX w. modelu ra-
chunkowości zasobów ludzkich Human Resource Costing and Accounting
opracowanego w celu szacowania kosztów fluktuacji pracowników, procesów
rekrutacyjnych i szkoleniowych. Nasilanie się konkurencji oraz rozwój po-
dejść jakościowych były przyczyną kontynuacji badań i prób uzyskania odpo-
wiedzi na pytanie, które zasoby poza aktywami materialnymi stanowią fak-
tyczną wartość i które naleŜy rozwijać w celu osiągnięcia przewagi organizacji.
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Pod koniec lat 90. XX w. przeprowadzono kolejną znaczącą próbę szaco-
wania wartości aktywów niematerialnych, której dokonał Karl Erik Sveiby,
menedŜer oraz załoŜyciel tzw. Grupy Konrada. Zadaniem grupy było opraco-
wanie metody pomiaru zasobów niematerialnych organizacji oraz stworzenie
koncepcji zarządzania tymi zasobami. JuŜ w 1989 r. opublikowano raport, któ-
ry potępiał tradycyjne ujęcie rachunkowe, uwzględniające wyłącznie mate-
rialne zasoby firm [188]. Skrytykowano w nim całkowite pomijanie wartości
kapitału ludzkiego oraz wiedzy, które miały decydować o powodzeniu i sku-
teczności na rynku wielu organizacji. Wycenianie wyłącznie dóbr material-
nych uznano za działanie wybiórcze, w którym pomija się faktyczną wartość
przedsiębiorstwa. Do składników organizacji zaliczono, oprócz kapitału fi-
nansowego i zasobów materialnych, równieŜ kapitał intelektualny, który miał
składać się z kapitału związanego z jednostką (kapitał indywidualny) oraz ka-
pitału związanego z organizacją (kapitał strukturalny). W zaleŜności od typu
organizacji miały one ukierunkowywać swe działania na wybranym rodzaju
kapitału. I tak, tradycyjnie działające firmy produkcyjne zwykle koncentrują
się na kapitale finansowym i zasobach materialnych, duŜe międzynarodowe
koncerny, dysponujące wypracowanymi ujednoliconymi wzorcami działań,
starają się pomnaŜać kapitał strukturalny, zaś mniejsze organizacje, opie-
rające swą działalność na zarządzaniu wiedzą, zindywidualizowane i nie-
sformalizowane, pomnaŜają kapitał związany z jednostką.

Raport Grupy Konrada zapoczątkował nowy etap w postrzeganiu rozwoju
organizacji i ocenie jej wartości. Był impulsem do podjęcia szeroko zakrojo-
nych badań akademickich w tym zakresie oraz zmiany filozofii zarządzania
firmami komercyjnymi. Dotychczasowe miary finansowe, oparte na obli-
czaniu zysku netto oraz zysku operacyjnego, zakładające, Ŝe wartość aktywów
jest równa zdyskontowanej wartości przyszłych korzyści, które będą udziałem
właściciela tych aktywów, zaczęły być uzupełniane o pomiary o charakterze
jakościowym43. Coraz więcej organizacji, nie tylko nastawionych na zysk, za-
częło analizować swoje zasoby, dokonywać prób identyfikacji i pomiaru war-
tości niefizycznych oraz podejmować działania w kierunku ich świadomego
rozwoju. Publikowano kolejne raporty, analizy i modele, jak choćby wspo-
mniany wcześniej Monitor aktywów niematerialnych Karla Erika Sveiby’ego
[389], Navigator szwedzkiej firmy Skandia z branŜy ubezpieczeniowej opraco-
wany przez Leifa Edvinssona [99], czy Strategiczną (zrównowaŜoną) kartę
wyników Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona (w Polsce opublikowaną po
raz pierwszy w 2001 r. [175]).

Karl Erik Sveiby zwrócił uwagę na niewielką uŜyteczność mierników
finansowych w ocenie kondycji organizacji i zaproponował wykorzystywanie
zarówno mierników finansowych, jak i niefinansowych. W swoim Monitorze
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aktywów niematerialnych, który miał stanowić uzupełnienie tradycyjnej spra-
wozdawczości, zaznaczył, Ŝe na faktyczną wartość organizacji składa się war-
tość księgowa netto aktywów materialnych oraz aktywa niematerialne z trzech
grup, do których zaliczył: aktywa w obszarze kompetencji (kadry zatrudnionej
w organizacji i uŜyczającej jej swojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności),
aktywa związane ze strukturą wewnętrzną (takie jak np. kultura organizacyj-
na, wewnętrzne systemy komunikacji) oraz aktywa dotyczące struktury
zewnętrznej (takie jak relacje z klientami, dostawcami, reputacja itp.) [szerzej
por. 127]. Trzy wyodrębnione grupy aktywów miały być następnie analizowa-
ne z uwagi na moŜliwości wzrostu, rozwoju, efektywność, wydajność, stabil-
ność lub ryzyko wykorzystywania, co zilustrowano na rys. 41. Ocenia się, Ŝe
Monitor K. E. Sveiby’ego daje najlepsze rezultaty w małych i średnich organi-
zacjach, które zatrudniają w swoich strukturach wysokiej klasy specjalistów –
konsultantów, prawników, brokerów informacji itp.

Rys. 41. Monitor aktywów niematerialnych K. E. Sveiby’ego

Źródło: T. DUDYCZ. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa, 2005, s. 218.

Praca R. S. Kaplana i D. P. Nortona opublikowana w USA w 1990 r. doty-
czyła pomiaru i przedstawiania wyników organizacji z perspektywy wewnętrz-
nej. Koncentrowała się na analizie jej materialnych i niematerialnych akty-
wów w czterech wymiarach: perspektywie klientów, perspektywie finanso-
wej, perspektywie nauki i rozwoju oraz perspektywie procesów wewnętrz-
nych (rys. 42). Do kaŜdego wymiaru autorzy opracowali zestaw narzędzi
pomiarowych, cele i mapę wzajemnych zaleŜności – tzw. mapę strategii, która
miała ujawniać związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy posz-
czególnymi celami i przypisanymi im zadaniami w ramach przyjętej strategii.
UmoŜliwiało to przełoŜenie strategii na wszystkie obszary i szczeble organiza-
cji. W przeciwieństwie do K. E. Sveiby’ego, który koncentrował się na dokład-
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nej wycenie aktywów, R. S. Kaplan i D. P. Norton za kluczowe uznali powiąza-
nie ich ze strategią oraz wizją rozwoju organizacji. Starali się skupić na
perspektywie rozwoju zamiast na analizie danych historycznych, co zwykle
czyniono w tradycyjnych systemach oceny zasobów. Ich model nie mierzy
jednak wielkości zasobów niematerialnych, za co bywa krytykowany. Nie dia-
gnozuje takŜe wszystkich perspektyw organizacji, skupiając się na wymie-
nionych wcześniej czterech podstawowych.

Rys. 42. ZrównowaŜona karta wyników R. S. Kaplana i D. P. Nortona

Źródło: R. S. KAPLAN, D. P. NORTON. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management Sy-
stem. Harvard Business Review. 1996, vol. 1, s. 76.

Praca R. S. Kaplana i D. P. Nortona coraz częściej wykorzystywana jest
w bibliotekarstwie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W kraju propozycję
wykorzystania strategicznej karty wyników w systemach zarządzania jakością
zaproponowała Maria Sidor [362; 363] oraz – w szerszym ujęciu – Lidia Białoń
[34]. Na uwagę zasługuje równieŜ przyjęta w Polsce norma ISO 11620 „Infor-
macja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”, grupująca wskaź-
niki, zgodnie z koncepcją zawartą w pracy R. S. Kaplana i D. P. Nortona, w czte-
rech obszarach pomiarów, tj. Zasoby, dostęp i infrastruktura; Wykorzystanie;
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Wydajność; Potencjał i rozwój. Z zagranicznych projektów warto wymienić
działania bibliotek niemieckich, które stosowały to podejście w powiązaniu
z opracowanymi wcześniej wskaźnikami jakości [328] oraz w kontekście spraw-
ności procesu dostarczania informacji przez biblioteki akademickie [61],
a takŜe rozwiązania stosowane przez amerykańską organizację Association of
Research Libraries w celu stworzenia oceny moŜliwości rozwoju potencjału
bibliotek naukowych [231]. Próby implementacji tego podejścia dokonano
równieŜ w University of Pretoria w Republice Południowej Afryki [318], gdzie
kartę wyników R. S. Kaplana i D. P. Nortona wykorzystano do zwiększenia
wydajności działalności strategicznej Akademickiego Systemu Informacyj-
nego uczelni, w University of Virginia Library, w celu zdiagnozowania obsza-
rów wymagających ulepszenia [358; 422], oraz w Bibliotece Królewskiej w Ko-
penhadze – jako strategiczne narzędzie wiąŜące cele długookresowe biblioteki
z zadaniami bieŜącymi [207]. Próby zastosowania karty w bibliotekach poja-
wiały się równieŜ w innych krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii) i wy-
daje się, Ŝe moŜe stać się ona narzędziem, które w istotny sposób będzie
wspierało diagnostykę organizacji systemów bibliotecznych, na co pośrednio
wskazuje systematycznie rosnąca liczba opracowań z tego zakresu.

Wszystkie wymienione projekty, zarówno te, w których uczestniczyła tyl-
ko jedna instytucja, jak równieŜ te będące wynikiem większego przedsięwzię-
cia badawczego (m.in. projekt niemiecki i projekt amerykański), w zaleŜności
od potrzeb w rozmaity sposób adaptują model R. S. Kaplana i D. P. Nortona.
Podstawową róŜnicą pomiędzy pierwotnym narzędziem a rozwiązaniami im-
plementowanymi w bibliotekach jest skoncentrowanie w przypadku tych dru-
gich na perspektywie uŜytkownika – podczas gdy w modelu pierwotnym
dominowała perspektywa finansowa. Diagnozowanie obszaru związanego
z uŜytkownikami biblioteki wymaga dokonania analizy: świadczonych przez
nie usług, relacji z otoczeniem, a zwłaszcza z czytelnikami, oraz reputacji i wi-
zerunku. W celu zobrazowania róŜnic pomiędzy narzędziem dedykowanym
instytucjom komercyjnym i instytucjom bibliotecznym w tab. 35 przedstawio-
no przykładową (uproszczoną) strategiczną kartę wyników opracowaną na
potrzeby University of Virginia Library.

W opracowaniu L. Edvinssona na wartość organizacji składa się kapitał fi-
nansowy oraz kapitał intelektualny, do którego został zaliczony kapitał ludzki
i kapitał strukturalny. Kapitał strukturalny to z kolei wartości związane
z klientami oraz wewnętrzny i zewnętrzny kapitał organizacyjny, co zilus-
trowano na rys. 43. L. Edvinsson zaproponował, by za pomocą około 150
wskaźników badać pięć podstawowych obszarów organizacji, do których zali-
czył: finanse, klientów, procesy, pracowników i rozwój. Szczególny nacisk zo-
stał połoŜony na uwypuklenie zaleŜności pomiędzy przeszłością firmy (obraz
finansowy), jej stanem bieŜącym – teraźniejszością (obraz klientów i pro-
cesów) oraz przyszłością (obraz rozwoju).
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Tab. 35. ZrównowaŜona karta wyników dla University of Virginia Library

Perspektywa uŜytkownika Perspektywa finansowa

Jak moŜemy wypełnić oczekiwania
uŜytkowników?
• badanie rynku
• poziom satysfakcji uŜytkowników
• czas realizacji zamówień uŜytkowników

Jak moŜemy zabezpieczyć niezbędne
zasoby i efektywnie je wykorzystywać?
• koszty róŜnych transakcji bibliotecznych
• koszty zakupionych materiałów
• finansowanie ze środków państwowych,

prywatnych

Perspektywa procesów wewnętrznych Perspektywa rozwoju

Jak powinniśmy organizować procesy
wewnętrzne, aby sprostać potrzebom
i oczekiwaniom uŜytkowników?
• całkowity czas przygotowania do

udostępnienia nowych materiałów
bibliotecznych

• czas odpowiedzi na pytanie lub realizacji
zamówień wewnętrznych

Jak moŜemy zabezpieczyć zdolność
świadczenia usług w przyszłości?
• rezultaty szkolenia pracowników
• rekrutacja i zatrudnianie najlepszych
• wymiana sprzętu i aktualizacja

oprogramowań

Źródło: M. SIDOR. Strategiczna karta wyników jako system zarządzania jakością w bibliotekach. In
M. KOCÓJOWA (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków, 2004, s. 232.

Rys. 43. Drzewo wartości Skandii L. Edvinssona

Źródło: L. EDVINSSON, M. S. MALONE. Kapitał intelektualny. Warszawa, 2001, s. 45.

Rozwiązanie L. Edvinssona, wzorowane na karcie R. S. Kaplana i D. P. Nor-
tona, charakteryzuje się znacznie większym stopniem szczegółowości niŜ
pierwowzór, tj. posiada bardziej rozbudowaną strukturę oraz więcej wskaźni-
ków, co zapewne wynika z faktu, iŜ model ten został opracowany na potrzeby
konkretnej firmy – Skandii i uwzględniał jej charakter oraz specyfikę. Opraco-
wania K. E. Sveiby’ego oraz R. S. Kaplana i D. P. Nortona mają bardziej uniwer-
salny profil. W wyniku analizy przeprowadzonej przez L. Edvinssona Skandia
w 1991 r., jako pierwsza firma na świecie, wprowadziła do struktury organiza-
cyjnej stanowisko dyrektora ds. kapitału intelektualnego, którym został sam
L. Edvinsson, zaś w 1995 r. opublikowała, obok klasycznego raportu finanso-
wego, pierwszy oficjalny raport roczny dotyczący kapitału intelektualnego
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firmy. Na podstawie analiz wykonanych przez L. Edvinssona i wyników za-
wartych w Navigatorze powstał równieŜ program komputerowy – Dolphin,
słuŜący do bieŜącego monitorowania i oceny procesów zachodzących
w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzania symulacji [372, s. 201].

W 2001 r. The Brookings Institution, amerykańska organizacja non profit
zajmująca się prowadzeniem badań m.in. w zakresie ekonomii, gospodarki
globalnej, zarządzania i rozwoju społeczeństw, opublikowała raport Unseen
Wealth [41] będący podsumowaniem badań dotyczących pomiarów zasobów
niematerialnych, prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół (liderów
biznesu, konsultantów, księgowych, ekonomistów, prawników własności in-
telektualnej, analityków polityki), któremu przewodniczyli Margaret M. Blair
oraz Steven M. H. Wallaman. W raporcie podkreślono, Ŝe zasoby niemate-
rialne znacznie trudniej definiować, mierzyć, zarządzać nimi, oceniać i rozli-
czać niŜ zasoby materialne. Wskazano równieŜ na brak standardów identyfi-
kacji, pomiaru i ewidencjonowania zasobów niematerialnych. Zaproponowano
takŜe pewne rozwiązania metodologiczne.

DuŜy udział zasobów niematerialnych w wartości organizacji stał się ce-
chą charakterystyczną instytucji działających w społeczeństwie informacyj-
nym. Ranga tego typu zasobów została dostrzeŜona przez UE oraz OECD, które
zarekomendowały uwzględnianie wartości niektórych składników niemate-
rialnych w rocznych raportach przedsiębiorstw. W latach 1998–2001 UE uru-
chomiła międzynarodowy projekt Meritum, którego celem było m.in. stwo-
rzenie narzędzi do pomiaru inwestycji w zasoby niematerialne organizacji
[129]. Raportowanie kapitału intelektualnego stało się obowiązkiem firm
działających w Skandynawii oraz uznaną praktyką m.in. w USA, Wielkiej
Brytanii, Kanadzie, Australii czy Austrii. I tak np. duńskie Ministerstwo
Handlu i Przemysłu w dokumencie Intellectual Capital Statements regularnie
juŜ od 2000 r. rekomenduje sposób sporządzania raportu, który uwzględ-
niałby zasoby niematerialne [szerzej zob. 391, s. 50–55]. Coraz więcej organi-
zacji prowadzi równieŜ prace w kierunku stworzenia jednolitych standardów
raportowania zasobów niematerialnych. Jedną z nich jest Global Reporting
Guidlines, która opracowuje wytyczne związane ze sferą społeczną, środowis-
kową i ekonomiczną instytucji. Nie moŜna więc mówić juŜ o modzie czy ten-
dencji, lecz o krystalizowaniu się modeli zarządzania oraz próbach tworzenia
coraz doskonalszych jakościowych i ilościowych metod pomiaru.

Jak dotąd nie opracowano spójnej metody pomiaru i oceny zasobów nie-
materialnych. Prowadzone są jednak liczne próby w tym zakresie. Nie ulega
bowiem wątpliwości, Ŝe wiedza na temat posiadanych zasobów niefizycznych
jest przydatna w procesach alokacji tych aktywów i inwestowania środków fi-
nansowych. Pomaga równieŜ w skuteczniejszym zarządzaniu tymi wartoś-
ciami oraz tworzeniu strategii opartej na wykorzystaniu tego typu zasobów.
Ich pomiar i określenie, w jakim stopniu przyczyniają się do realizacji celów
organizacji, moŜe równieŜ stać się uzasadnieniem inwestycji czynionych
w kierunku zarządzania wiedzą, zarządzania relacjami i rozwijania kapitału
ludzkiego. Wszystko to znajduje swój wyraz w literaturze przedmiotu, w któ-
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rej pojawiają się argumenty przemawiające za koniecznością podejmowania
kroków zmierzających do pomiaru zasobów niematerialnych [368; 121; 424;
221; 87; 95; 388]. Trudności w ocenie zasobów niematerialnych powodują
problemy z inwestowaniem odpowiednich środków w ich rozwój, co w kon-
sekwencji moŜe prowadzić do przeszacowania lub niedoszacowania wartości
tych dóbr. Dlatego teŜ wiele instytucji próbuje dokonywać pomiaru i sprawo-
zdawczości zasobów niematerialnych, choć z uwagi na brak powszechnie
przyjętych standardów opisy te są wynikiem indywidualnych praktyk i roz-
wiązań, czego wynikiem jest brak porównywalności danych przygotowywa-
nych przez róŜne organizacje.

Rozmaite podejścia i modele pomiaru zaleŜne są od badanej branŜy, wiel-
kości organizacji, charakteru działalności i wielu róŜnych czynników. I tak
np. J. Low i P. Kalafut zbierali informacje na temat 39 typów wskaźników
niefinansowych, aby uzyskać dane na temat aktywów niematerialnych, który-
mi dysponują organizacje [248, s. 43]. Opracowali równieŜ tzw. wskaźnik two-
rzenia wartości, który jest miernikiem skuteczności działań firm w odniesie-
niu do zasobów niematerialnych [248, s. 192]. Prowadzili teŜ interesujące
doświadczenia, w ramach których inwestorzy mieli podejmować decyzje in-
westycyjne na podstawie róŜnych pakietów danych dotyczących wirtualnie
stworzonych firm. Według uzyskanych wyników aŜ 35% decyzji doświad-
czonych analityków podejmowanych było na podstawie informacji niefi-
nansowych oraz informacji o zasobach niematerialnych [248, s. 43]. W innym
badaniu ankietowani dyrektorzy zwrócili uwagę na występowanie luki po-
między czynnikami, które stanowią o powodzeniu firm, a czynnikami, które
są faktycznie badane i mierzone w ich organizacjach. Zdaniem kadry kierow-
niczej brak jest instrumentów, które umoŜliwiałyby analizę zasobów, fak-
tycznie decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa [248, s. 191]. Firma
Ernst&Young przeprowadziła podobne badania, w ramach których zapytała
grupę trzystu analityków giełdowych o czynniki niefinansowe, które biorą
pod uwagę, analizując kondycję firmy. Do pierwszej dziesiątki zaliczono:
wdroŜenie i realizację strategii, wiarygodność kierownictwa, jakość reali-
zowanej strategii, zdolność do innowacji, umiejętność pozyskiwania i za-
trzymywania utalentowanych pracowników, udział w rynku, doświadczenie
kierownictwa, kształtowanie wynagrodzenia kierownictwa zgodnie z intere-
sem akcjonariuszy, pozycję lidera w dziedzinie badań oraz jakość znaczących
procesów gospodarczych [111, s. 455; 102]. Co ciekawe, większość tych da-
nych, które przez specjalistów zostały uznane za kluczowe, nie jest uwzględ-
niana w raportach z funkcjonowania firm, gdyŜ nie są obowiązkowym ele-
mentem sprawozdawczości zarządczej. Jedynie informacje o udziałach w rynku
oraz wynagrodzeniach wymagane są przez standardy rachunkowe. Występuje
więc luka informacyjna pomiędzy publikowanymi informacjami a oczekiwa-
niami w tym zakresie44.
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Liczne badania wykazują, Ŝe rola zasobów niematerialnych jest róŜna
w zaleŜności od branŜy, w której funkcjonuje organizacja. I tak np. szacuje się,
Ŝe w branŜy telekomunikacyjnej aŜ 85% wartości rynkowej firmy wynika
z czynników niematerialnych [248, s. 193]. Opracowanie narzędzi do badania
zasobów niematerialnych jest szczególnie istotne w branŜach bazujących na
wiedzy lub związanych z przetwarzaniem i dystrybuowaniem wiedzy, do któ-
rych, jak wiadomo, zaliczane są m.in. biblioteki. Wszelkie definiowanie mier-
ników powinno jednak uwzględniać specyfikę całej branŜy, badanej instytucji
oraz dobrze odwzorowywać charakter poszczególnych działów biblioteki oraz
jej strukturę wewnętrzną (poziomą i pionową).

Badanie zasobów niematerialnych słuŜy osiąganiu trzech podstawowych
celów:
l wizualizacji, tj. ustaleniu (zdefiniowaniu i wyszczególnieniu), jakiego

typu zasobami niematerialnymi dysponuje biblioteka – z jakich skład-
ników składa się jej niematerialny majątek (miary jakościowe);

l pomiarowi, tj. dokładnemu określeniu, jak duŜy zasób poszczególnych
dóbr posiada biblioteka (miary ilościowe);

l ocenie, tj. precyzowaniu, które z posiadanych zasobów mają największe
znaczenie dla działalności biblioteki.
Przez pomiar zasobów zwykle rozumie się proces określania ich „cen-

ności” według przyjętej skali, niekoniecznie pienięŜnej [409, s. 16]. Małgo-
rzata Adamska słusznie zauwaŜyła, Ŝe pomiar zasobów niematerialnych bar-
dzo często niepotrzebnie utoŜsamiany jest z ich wyceną finansową, podczas
gdy chodzi raczej o badanie tej kategorii dóbr i tworzenie swoistego „katalogu”
zasobów niematerialnych, którymi moŜe zarządzać organizacja [7]. Marek
Świątkowski sygnalizuje z kolei, Ŝe wartości niematerialne mają najczęściej
charakter jakościowy nie zaś ilościowy, dlatego teŜ naleŜałoby ponownie ro-
zwaŜyć zasadność stosowania terminu „pomiar”, który uŜywany był wcześ-
niej w kontekście zarządzania dobrami materialnymi [397, s. 132]. RównieŜ
Agnieszka Tokaj-Krzewska wskazuje, Ŝe trudności związane z wyceną warto-
ści niefizycznych organizacji powstają przede wszystkim dlatego, Ŝe w sposób
liczbowy (przy uŜyciu schematów, algorytmów matematycznych itp.) próbuje
się wyrazić wartości, które mają charakter niemierzalny, jakościowy i ze swej
natury są trudno identyfikowalne [402, s. 302]. Dlatego teŜ Anna Pietrusz-
ka-Ortyl pisze o „wartościowaniu” tego typu zasobów [275, s. 84]. Wartość zaś
moŜna zdefiniować jako: „zespół cech rzeczy, stanowiących o jej uŜyteczności
dla określonego podmiotu. Wartościowanie rzeczy wymaga zastosowania
określonego miernika, który umoŜliwia porównanie «uŜyteczności» róŜnych
rzeczy. […] Wartościując rzeczy przy wykorzystaniu miernika pienięŜnego
mówimy o ich wycenie. Wartość jest subiektywna w tym sensie, Ŝe moŜe być
róŜna w zaleŜności od podmiotu, z punktu widzenia którego ją rozpatrujemy”
[409, s. 187–188]. Zatem wartość zasobów biblioteki będzie zupełnie inaczej
oceniana przez róŜne podmioty i dlatego jej ocena wymaga kaŜdorazowego
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ustalenia szczegółowych warunków, w jakich będzie przeprowadzana45.
Sposób przeprowadzania oceny wartości zasobów niematerialnych deter-
minuje równieŜ cel jej dokonywania.

Termin w y c e n a wiąŜe się z finansowym szacowaniem wartości organi-
zacji – jak pisze Paweł Kossecki – „wyodrębnionej pod względem ekonomicz-
nym i prawnym jednostki organizacyjnej, dysponującej określonym poten-
cjałem w postaci majątku trwałego i obrotowego oraz róŜnych wartości i cech
o charakterze niematerialnym” [190, s. 69]. Na wartość wyceny składają się za-
tem dobra fizyczne (materialne) oraz dobra o charakterze niematerialnym. Au-
tor sygnalizuje, Ŝe termin „wycena” stosowany jest przede wszystkim w sytua-
cjach zmiany stosunku własnościowego, zaś sporządzanie wyceny w innych
celach wymaga uŜycia terminu „wartość” (organizacji, biblioteki) [190, s. 70].
P. Kossecki wyróŜnił szereg celów dokonywania wyceny. W przypadku insty-
tucji bibliotecznych, które nie prowadzą tego typu szacunków (tj. wyceny fi-
nansowej), co naleŜy wyraźnie zaznaczyć, lecz wartościują swoje zasoby
w sposób jakościowy, celami tego typu działań mogą być:
l wprowadzanie systemów motywacyjnych,
l identyfikacja kreatorów wartości,
l przygotowywanie planów strategicznych.

Najogólniej moŜna przyjąć, Ŝe ocenianie wartości zasobów biblioteki mo-
Ŝe pełnić trzy podstawowe funkcje: doradczą (informacyjną), pośredniczącą
(komunikacyjną) i uzasadniającą (argumentacyjną).

Kolejny z autorów – Marek Panfil – skoncentrował się wyłącznie na mo-
tywach pomiarów własności intelektualnych, wyodrębniając trzy grupy:
l pomiar własności intelektualnych w celu poprawy zarządzania wewnętrz-

nego,
l pomiar własności intelektualnych w celu raportowania zewnętrznego,
l pomiar własności intelektualnych w celu realizacji potrzeb transakcyj-

nych i statutowych (np. na Ŝądanie organów nadzorujących, w wyniku
orzeczeń administracyjnych) [303, s. 315].
Wszystkie wymienione motywy przeprowadzania pomiaru własności in-

telektualnej występują w bibliotekach w zakresie ograniczonym proporcjonal-
nie do stopnia wykorzystywania i posiadania tego typu aktywów.

Odrębną kategorię stanowią ekonomiczne metody wyceny, wśród których
Marek Siudak wymienił następujące grupy:
l metody oparte na wycenie aktywów,
l metody oparte na wycenie zdolności do generowania zysków,
l metody rynkowe,
l metody mieszane [368, s. 40]
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45 W zaleŜności od przyjętych zasad dokonywania oceny wartości literatura wymienia róŜ-
ne rodzaje wartości zasobów niematerialnych, tj. godziwą wartość rynkową, wartość ryn-
kową, wartość akwizycyjną, wartość uŜytkowania, wartość inwestycyjną, wartość właści-
ciela, wartość ubezpieczenia, wartość zabezpieczenia i wartość waloru, choć większość
z nich ma ograniczone zastosowanie w bibliotekarstwie [por. 409, s. 188–189].



Co ciekawe, w zaleŜności od zastosowanej metodologii moŜna spodziewać
się róŜnych wyników, co budzi zastanowienie nad celowością stosowania nie-
ustandaryzowanych metod wyceny. Mateusz Melich, który dokonał podob-
nego podziału jak M. Siudak, wyszczególniając metody majątkowe, porów-
nawcze, mieszane i dochodowe, zwrócił uwagę, Ŝe róŜne metody wyceny
stosowane są w ramach dwóch nurtów: majątkowego i zasobowego [269,
s. 143]. Nurt majątkowy polega na szacowaniu wartości wszystkich zasobów,
które posiada organizacja, a więc zarówno składników fizycznych, jak i niefi-
zycznych. Z kolei nurt dochodowy związany jest z szacowaniem zysków, któ-
re organizacja moŜe osiągnąć w toku swojej działalności, inaczej mówiąc –
ocenia się jej zdolność do generowania dochodów. Literatura ekonomiczna
podaje ponadto szereg innych narzędzi, które jednak nie będą szerzej opisy-
wane w tym miejscu [m.in. 285; 190; 370; 101].

W teorii i praktyce podejmowane są liczne próby wyceny finansowej i po-
miaru zasobów niematerialnych, choć na ogół dotyczą one wartości niema-
terialnych i prawnych [411; 406; 396; 327; 190; 228; 184]. Robert Reilly oraz
Robert Schweihs zauwaŜyli, Ŝe z punktu widzenia wyceny oraz analizy eko-
nomicznej aktywa niematerialne powinny spełniać następujące warunki:
l powinno być moŜliwe uchwycenie ich specyficznego charakteru oraz do-

konanie identyfikacji i opisu;
l powinny posiadać status prawny i podlegać ochronie z tego tytułu;
l powinny stanowić własność transferowalną;
l ich byt powinien zostać potwierdzony materialnym dowodem istnienia,

takim jak np. wydruk, płyta CD, fotografia itp.;
l powinny podlegać moŜliwości kontroli w czasie – a więc stworzenia

w konkretnym czasie oraz likwidacji w wyznaczonym momencie [344,
s. 5].
Tylko nieliczne zasoby niematerialne, którymi dysponują biblioteki, speł-

niają te warunki. MoŜna z pewnym uproszczeniem przyjąć, Ŝe są to własności
niematerialne (tj. utwory intelektualne, patenty, licencje itp.), których wyko-
rzystanie w instytucjach bibliotecznych jest mocno ograniczone i wiąŜe się ra-
czej z funkcją licencjobiorcy biblioteki niŜ licencjodawcy.

Wycena moŜe mieć charakter globalny i dotyczyć wartości kapitału inte-
lektualnego, moŜe określać ogólną wartość kapitału intelektualnego jako su-
mę wartości jego składowych lub teŜ określać indywidualną wartość poszcze-
gólnych aktywów niematerialnych [411, s. 103]. Sam pomiar zaś moŜe mieć
charakter ilościowy, jakościowy lub mieszany oraz być przeprowadzany
w sposób ciągły i przybierać kształt stałego monitorowania kondycji biblio-
teki, systematycznie wspierającego proces zarządczy, lub teŜ mieć charakter
punktowy, tj. sprawdzający poziom zasobów w danym momencie lub okresie
[297, s. 95]. Dane z pomiarów ciągłych słuŜą zazwyczaj wewnętrznym po-
trzebom biblioteki, w przeciwieństwie do danych uzyskiwanych w wyniku
pomiaru punktowego, które adresowane są do interesariuszy zewnętrznych,
np. do uczelni, w ramach której działa biblioteka naukowa, urzędu miejskiego
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lub wojewódzkiego, któremu podlega biblioteka miejska, gminna lub wo-
jewódzka.

Do tradycyjnych metod wyceny stosowanych powszechnie przez firmy
komercyjne zalicza się m.in. metodę zdyskontowanych przepływów gotów-
kowych. Podejście to zakłada, Ŝe faktyczna wartość aktywów jest równa zdys-
kontowanej wartości przyszłych korzyści organizacji (właściciela). Do oceny
korzyści stosowane są takie miary, jak zyski, dywidendy, przepływy gotów-
kowe i inne. Wielu autorów (m.in. Jerzy Baruk [30], Dorota Dobija [88; 87],
Leif Edvinsson i Michael Malone [100], Artur Paździor [308], Monika Mar-
cinkowska [256, s. 63] oraz Karl Erik Sveiby [389]) rekomenduje stosowanie
modelu wyceny zasobów niematerialnych, w którym od wartości rynkowej or-
ganizacji (rozumianej jako bieŜąca wartość przyszłych przepływów gotów-
kowych, zmodyfikowana o czynniki związane z psychologią rynków) odej-
mowana jest wartość księgowa niezamortyzowanych aktywów materialnych.
Metoda ta wymaga jednak uszczegółowienia i udoskonalenia, na co wskazują
równieŜ wspomniani autorzy, poniewaŜ róŜnica będąca wynikiem wartości
rynkowej i zasobów materialnych nie zawsze musi być równa sumie zasobów
niematerialnych. I tak np. G. Urbanek proponuje zastąpienie uproszczonego
wzoru:

wartość rynkowa = wartość księgowa + kapitał intelektualny

wzorem:

wartość rynkowa = wartość księgowa + kapitał intelektualny + struktura
rynku

G. Urbanek wspomniany problem tłumaczy fluktuacjami na rynkach kapi-
tałowych, które powodują zmiany w wycenie rynkowej bez związku z wyceną
zasobów niematerialnych [411, s. 90, 106]. Wartość rynkowa moŜe bowiem
zostać zaburzona z powodu szeregu przyczyn, jak np. niestabilność ekono-
miczna, spekulacje, wzmoŜony popyt. W skrajnych sytuacjach, gdy wartość
księgowa jest wyŜsza od wartości rynkowej, metoda ta wskaŜe na ujemną war-
tość zasobów niematerialnych, co oczywiście nie moŜe mieć miejsca. Problem
stanowią równieŜ niejednolite standardy rachunkowości obowiązujące
w róŜnych krajach i odmienne praktyki księgowe (np. w zakresie wysokości
odpisów amortyzacyjnych), które mogą spowodować nadawanie róŜnej war-
tości księgowej tym samym aktywom. W celu zlikwidowania róŜnicy pomię-
dzy wartością księgową a wartością rynkową wprowadzono pojęcie tzw. war-
tości godziwej, która ma odzwierciedlać faktyczną wartość zasobów. Przyjęcie
takiej zasady wyceny i odejście od ustalania kosztu historycznego zasobu
bywa krytykowane z uwagi na brak wiarygodności pomiaru, subiektywizm
oraz utracenie waloru bezstronności i obiektywności, którym charaktery-
zowały się zawsze metody księgowe. Dlatego teŜ wysuwane są postulaty, aby
tradycyjne sprawozdania finansowe uzupełniać odrębnymi raportami, które
w sposób opisowy będą informowały o posiadanych zasobach niematerial-
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nych lub teŜ sprawozdawczość rachunkową uzupełniać o dodatkowe mier-
niki jakościowe dotyczące tych zasobów.

Kontynuując rozwaŜania dotyczące metod wyceny, trzeba zauwaŜyć, Ŝe
większość modeli wyceny opiera się na czynnikach ekonomicznych, podczas
gdy na wartość organizacji wpływają równieŜ i inne czynniki (demograficzne,
psychologiczne, technologiczne, społeczne i inne), szczególnie istotne w przy-
padku instytucji bibliotecznych, w których wartość ekonomiczna ma drugo-
rzędne znaczenie za wartością społeczną, kulturową czy psychologiczną.

Zarówno w działalności naukowej, jak i praktyce zarządczej dostępny jest
szeroki wybór modeli słuŜących sporządzaniu wyceny. Problem stanowi jed-
nak ich wybiórczy charakter, stąd teŜ Ŝadna z opracowanych jak dotąd metod
nie uzyskała statusu standardu lub choćby powszechnie przyjętego rozwiąza-
nia. Nieustannie trwają próby opracowania takiego narzędzia pomiaru, które
uwzględniałoby specyficzny charakter róŜnego typu instytucji (równieŜ in-
stytucji non profit, w tym instytucji kultury i nauki) i pozwoliłoby na osza-
cowanie nie tylko własności intelektualnych, ale równieŜ innych zasobów
niematerialnych.

Wymienione modele wyceny nie znalazły jak dotąd szerszego zastosowa-
nia w bibliotekach z uwagi na niefinansowe cele ich działalności, choć Ewa
Głowacka argumentuje, Ŝe „potrzeba określania oraz przedstawiania spo-
łeczeństwu wartości ekonomicznej usług i produktów bibliotek zawsze była
istotna. Tym bardziej w obecnych czasach, charakteryzujących się powaŜny-
mi redukcjami finansowania placówek bibliotecznych, dąŜenie do uświada-
miania decydentom i ogółowi społeczeństwa ekonomicznych korzyści pły-
nących z usług bibliotek staje się koniecznością” [119, s. 217]. W związku
z takim podejściem zwłaszcza w literaturze zagranicznej moŜna zauwaŜyć
wzrastające zainteresowanie obliczaniem zwrotu z inwestycji, czyli tak zwa-
nym wskaźnikiem ROI (ang. return on investment – zwrot z inwestycji), który
stosowany jest w celu zmierzenia efektywności działania biblioteki, a dokład-
nie oceny jej wartości ekonomicznej dla społeczeństwa [119; 177; 282; 316].

Dla porządku warto wymienić przykładowe modele sumarycznej wyceny
zasobów niematerialnych, które pojawiają się w literaturze ekonomicznej. Są
to wskaźnik Tobin Q (opracowany przez ekonomistę Jamesa Tobina); metoda
skalkulowanej wartości niematerialnej – ang. Calculated Intangible Value
(opracowana przez NCI Research), czy metoda zysków z kapitału wiedzy –
ang. Knowledge Capital Earnings (opracowana przez Barucha Leva). Metody
wyceny pojedynczych aktywów niematerialnych dzielone są na metody kosz-
towe (zasadzające się na załoŜeniu, Ŝe inwestor jest skłonny wydać na inwes-
tycję sumę zgodną z kosztem uzyskania składnika majątku), rynkowe (opiera-
jące się na regulacji cen w wyniku równowagi popytu i podaŜy), dochodowe
(polegające na obliczaniu wartości zasobów niematerialnych na podstawie
bieŜącej wartości spodziewanych ekonomicznych korzyści z ich posiadania)

262 3. Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi



oraz oparte na opcjach realnych, które oznaczają dodatkową wartość organiza-
cji wynikającą z przyszłych perspektyw rozwojowych46.

Wśród aktualnych trendów w dziedzinie zarządzania wartością organiza-
cji naleŜy równieŜ wspomnieć metodę zarządzania wartością – ang. Value Ba-
sed Management, która polega na kombinacji zarządzania strategicznego oraz
zarządzania finansami, w celu uzyskania korzystnej pozycji w otoczeniu
i uzyskania przewagi, a w konsekwencji jak największej wartości organizacji.
Wartość organizacji w tej metodzie postrzegana jest poprzez pryzmat jej kom-
petencji do uzyskiwania przewagi i budowania jak największej wartości ryn-
kowej, w przeciwieństwie do metod wyceniających wartość instytucji na
podstawie zasobów fizycznych, które ta posiada [por. 95, s. 29–36].

Coraz większe zainteresowanie wzbudza równieŜ model ValueReporting
opracowany przez firmę PricewaterhouseCoopers [111, s. 473–481], polega-
jący na raportowaniu stanu organizacji w czterech podstawowych płasz-
czyznach:

Obszaru zewnętrznego:
1. Charakterystyka rynku (otoczenie konkurencyjne, środowisko regulacyj-

ne, środowisko makroekonomiczne).
Obszaru wewnętrznego:

2. Strategia wartości (cele i zadania, struktura organizacyjna, nadzór).
3. Działalność kreująca wartość (innowacyjność, marki, klienci, sieć dostaw-

ców, zasoby ludzkie, reputacja).
4. Wyniki finansowe (wyniki ekonomiczne, pozycja finansowa, zarządzanie

ryzykiem, analiza segmentowa).
Z punktu widzenia pomiaru zasobów niematerialnych biblioteki naj-

istotniejszy jest obszar „działalności kreującej wartość”, do którego została za-
kwalifikowana większość z zasobów niematerialnych. Równie przydatne
w procesach zarządzania biblioteką mogą jednak okazać się i inne płaszczyz-
ny, jak np. charakterystyka sektora oraz strategia wartości. Model po odpowie-
dnim przeprojektowaniu moŜe okazać się przydatnym narzędziem słuŜącym
do diagnostyki sytuacji strategicznej biblioteki, uwzględniającym pomiar
zasobów niematerialnych.

NaleŜy nadmienić, Ŝe wiele modeli i schematów szacowania wartości or-
ganizacji, które są dostępne w literaturze, dotyczy instytucji komercyjnych
i ma raczej charakter teoretyczny, choć podkreśla się juŜ, iŜ podobne miary
powinny być przygotowywane równieŜ dla instytucji niekomercyjnych [100,
s. 136]. Dostępne narzędzia pomiaru koncentrują się raczej na szacowaniu sta-
nu tych zasobów aniŜeli na ich wycenie ekonomicznej. Doświadczenia prak-
tyczne w zakresie pomiaru zasobów, zwłaszcza tych niematerialnych, są bar-
dzo ograniczone. Stąd teŜ brak jakichkolwiek powszechnie akceptowanych
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46 Szerzej na temat problemów wyceny zasobów niematerialnych pisał w swojej pracy
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konał Andrzej Zbroja [461].



i uznawanych standardów w tym zakresie. Tradycyjne raportowanie stanu or-
ganizacji, uwzględniające w bilansie przede wszystkim wartości materialne
oraz prawa do własności intelektualnych (patenty, licencje, prawa autorskie),
powoduje pojawianie się rozbieŜności pomiędzy wyceną wynikającą ze spra-
wozdań finansowych a wyceną, której dokonuje rynek. Rzadkością są kalku-
lacje o zbliŜonej wartości. Wątpliwości budzi równieŜ fakt, iŜ większość metod
pomiaru skoncentrowana jest na analizie dotychczasowego stanu instytucji,
podczas gdy w przypadku zasobów niematerialnych istotny jest pomiar ukie-
runkowany na przyszłość, a więc ocena moŜliwości rozwoju organizacji
w oparciu o posiadane niematerialne zasoby organizacyjne.

Jeszcze więcej trudności budzi pomiar i szacowanie wartości organizacji
o charakterze non profit. Z racji swego niekomercyjnego sposobu działania,
a więc i braku obrotu takimi podmiotami, panuje niekiedy opinia, Ŝe są to
działania zbędne. Tymczasem oszacowanie wartości instytucji kultury i nau-
ki, takich jak np. biblioteki, mogłoby się stać punktem wyjścia do pokazania
ich potencjału i ogromnej roli, którą pełnią w społeczeństwie. Działania takie
powinny stanowić równieŜ wprowadzenie do skuteczniejszego zarządzania
własnymi zasobami i przyczynić się do świadomego rozwoju tych placówek.

Stosowanie w bibliotekach rozmaitych metod pomiaru niematerialnych
zasobów organizacyjnych moŜe w praktyce słuŜyć dwojakim celom. Po pierw-
sze, wspiera ono podejmowanie wewnętrznych decyzji zarządczych, a więc
ma charakter wewnętrznego systemu informacyjnego. Po drugie, dopełnia ra-
portowanie stanu biblioteki dla celów zewnętrznych, a więc skierowane jest
na zewnętrznych interesariuszy, zainteresowanych kondycją instytucji,
powiązanych z nią w sposób organizacyjny, finansowy, społeczny lub jaki-
kolwiek inny. Pomiar niematerialnych zasobów organizacyjnych biblioteki
moŜe jednak wiązać się z szeregiem problemów i zostać obarczony róŜnymi
błędami, które wynikają z takich przyczyn, jak:
l brak świadomości, które zasoby niematerialne mają kluczowe znaczenie

dla funkcjonowania biblioteki, a które mają znaczenie marginalne, i w kon-
sekwencji przeprowadzenie zbyt szczegółowego pomiaru, uwzględnia-
jącego nieistotne wskaźniki;

l stosowanie róŜnych narzędzi pomiaru utrudniających weryfikację i po-
równywanie danych (np. otrzymanych z róŜnych wydziałów lub filii bi-
blioteki);

l niewystarczające zdefiniowanie problemów badawczych oraz jednostek
pomiaru;

l trudności w uchwyceniu związków przyczynowo-skutkowych zacho-
dzących między zasobami;

l wykorzystanie w badaniach nadmiernie uproszczonego lub nadmiernie
rozbudowanego modelu pomiaru, nieadekwatnego do rangi i rozmiaru ba-
danego zjawiska oraz charakteru biblioteki;

l trudność w opracowaniu obiektywnych narzędzi pomiaru dla zjawisk
istotnych z punktu widzenia biblioteki;
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l duŜa niestabilność badanego obiektu;
l manipulowanie uzyskanymi danymi w celu osiągnięcia poŜądanego

efektu, np. poprawy reputacji czy uzyskania pozytywnej opinii;
l czasochłonność i kosztochłonność pomiarów.

3.3. Ochrona zasobów niematerialnych

Zasoby niematerialne to, jak juŜ wcześniej wspominano, specyficzna forma
wartości, która nastręcza szereg problemów związanych z identyfikacją, po-
miarem, ale równieŜ ochroną. O ile rynek aktywów materialnych jest usta-
bilizowany, a zasady nim rządzące transparentne i niebudzące wątpliwości
(wszak kaŜdy bibliotekarz zna mechanizmy zakupu ksiąŜki, sprzętów lub
urządzeń niezbędnych w pracy biblioteki), to rynek zasobów niematerialnych
jest wysoce niedoskonały. Wynika to z faktu, iŜ większość z nich nie ma jas-
nego statusu prawnego (statusu własności) i trudno jest jednoznacznie stwier-
dzić, kto jest ich właścicielem w sensie formalnoprawnym. Stąd teŜ większość
transakcji na rynku aktywów niematerialnych ogranicza się do własności in-
telektualnych, a więc do praw autorskich, wynalazków, wzorów uŜytkowych,
znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów zdobniczych itp.
Odrębną grupę zagadnień stanowi ochrona i bezpieczeństwo informacji47.

Przyjmuje się, Ŝe ochrona zasobów niematerialnych wymaga stworzenia
koncepcji bezpieczeństwa zintegrowanej z poziomami zarządzania całej or-
ganizacji. KaŜdy szczebel zarządzania wymaga bowiem podjęcia odmiennych
kroków. Na szczeblu najwyŜszym powinna zostać zdefiniowana ogólna wizja
ochrony, która będzie uszczegółowiona na szczeblach niŜszych. Według jed-
nego z modeli poziom strategiczny odpowiada filozofii bezpieczeństwa. Na-
stępnie filozofia ta definiowana jest przez zasady bezpieczeństwa i politykę
bezpieczeństwa, która z kolei realizowana jest za pomocą procedur
wynikających z praktyki działania (zob. rys. 44).

Ochrona wszelkich rodzajów dóbr, którymi dysponuje biblioteka, jest
moŜliwa pod warunkiem zaistnienia odpowiednich warunków:
1. Istnieje moŜliwość jasnego zdefiniowania zasobu, tj. identyfikacji i opisu

(określenia jego charakteru, granic, wielkości, stworzenia wyceny itp.).
2. MoŜna stwierdzić, kto jest właścicielem lub dysponentem konkretnego za-

sobu.
3. Istnieją regulacje prawne określające sposoby ochrony.

W przypadku zasobów niematerialnych istnieje powaŜny problem
w spełnieniu wszystkich tych warunków.
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Rys. 44. Hierarchia działań związana z ochroną zasobów niematerialnych

Źródło: C. OLSZAK, E. ZIEMBA (red.). Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa, 2007,
s. 412.

Ogół zasobów niematerialnych moŜna podzielić na wartości, dla których
moŜliwe jest stworzenie formalnych praw własności, oraz na takie, które po-
mimo Ŝe są wykorzystywane przez konkretną instytucję nie naleŜą do niej
w sensie formalnoprawnym (biblioteka nie posiada do nich formalnych praw
własności). Do pierwszej grupy zaliczyć moŜna m.in.:
l przedmioty prawa autorskiego (utwory wyraŜone słowem, symbolami ma-

tematycznymi, znakami graficznymi: literackie, publicystyczne, nauko-
we, kartograficzne oraz programy komputerowe; utwory plastyczne,
fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, ar-
chitektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-mu-
zyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimicz-
ne, audiowizualne (w tym filmowe);

l wynalazki;
l wzory uŜytkowe;
l znaki towarowe;
l wzory przemysłowe;
l wzory zdobnicze;
l bazy danych.

Do grupy zasobów niematerialnych niebędących własnością biblioteki
moŜna zaś zaliczyć m.in.:
l umiejętności pracowników;
l wiedzę i umiejętności całej organizacji;
l kulturę organizacyjną;
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l reputację;
l elastyczność i innowacyjność;
l komunikację i relacje.

Zasoby niebędące własnością organizacji nie mogą być przedmiotem ob-
rotu handlowego i dlatego nie moŜna ich nabyć na rynku, naleŜy je więc wy-
twarzać poprzez róŜne działania.

Wiesław Kotarba dokonał podobnego, choć nie toŜsamego, podziału dóbr,
z uwagi na kryterium istnienia ich ochrony, wyróŜniając dobra niechronione,
inaczej wolne lub ogólnodostępne, oraz dobra podlegające ochronie. Do
pierwszej grupy zaliczył „wszystko to, co stanowi wiedzę powszechnie znaną,
wiedzę prezentowaną w róŜnego rodzaju podręcznikach, wykładaną w szko-
łach itp. [oraz] dobra, które wcześniej podlegały ochronie, lecz ochrona ta
z określonych przyczyn ustała, np. z powodu upłynięcia okresu ochrony, czy
uniewaŜnienia udzielonej ochrony” [195, s. 17]. Dobra podlegające ochronie
podzielił na te, których ochrona wymaga określonych procedur, oraz takie,
których ochrona zapewniana jest w momencie powstania dobra i nie wymaga
spełniana jakichkolwiek formalności.

PoniewaŜ trudno jest analizować ochronę zasobów niematerialnych, do
których biblioteka nie posiada formalnych praw własności, a jedynie (w sen-
sie prawnym) je uŜytkuje, co moŜe uczynić kaŜda instytucja i osoba prywatna,
dalsze rozwaŜania skoncentrują się zatem na dobrach, których ochrona zo-
stała przewidziana w przepisach prawa, a więc przede wszystkim na twór-
czości chronionej prawem autorskim i prawem przemysłowym. Na rys. 45
przedstawiono podział zasobów niematerialnych z uwagi na formę ich praw-
nej ochrony.

Rys. 45. Klasyfikacja zasobów niematerialnych ze względu na formę ochrony prawnej

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze uregulowania prawne z tego zakresu pojawiły się juŜ w XIX w.,
kiedy to w 1883 r. podpisano Konwencję paryską dotyczącą ochrony praw
własności przemysłowej oraz w 1886 r. – Konwencję berneńską odnoszącą się
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do kwestii praw autorskich. W Polsce analogiczne uregulowania pojawiły się
w latach 20. XX w. Pierwszą ustawę o prawie autorskim uchwalono w 1926 r.,
zaś rozporządzenie dotyczące ochrony wynalazków i wzorów uŜytkowych
funkcjonowało juŜ od 1924 r. Przepisy te systematycznie aktualizowano i uzu-
pełniano, równieŜ o zapisy w innych aktach prawnych, jak np. kwestia pierw-
szeństwa publikacji prac dyplomowych studentów, która została uwzględ-
niona w ustawie o szkolnictwie wyŜszym (ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyŜszym, Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Współcześnie zagadnienia ochrony utworów regulowane są przede
wszystkim dwiema ustawami:
l ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz
l ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.

2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
Ponadto funkcjonują konwencje międzynarodowe, związane przede

wszystkim z zatwierdzaniem przez Polskę prawa Unii Europejskiej. Podobnie
jak rodzime regulacje moŜna podzielić je na trzy grupy:
l regulacje dotyczące ochrony dóbr niematerialnych z zakresu własności in-

telektualnej (prawo autorskie);
l regulacje dotyczące dóbr niematerialnych z zakresu własności przemys-

łowej (prawo przemysłowe);
l regulacje dotyczące dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektu-

alnej i własności przemysłowej.
Do pierwszej grupy moŜna zaliczyć:

l Konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia
9 września 1886 r.

l Powszechną konwencję o prawie autorskim z dnia 24 lipca 1971 r.
l Międzynarodową konwencję o ochronie wykonawców, producentów

fonogramów oraz organizacji nadawczych z dnia 26 października 1961 r.
l Traktat WIPO z dnia 20 grudnia 1996 r. o prawie autorskim.

W skład grupy drugiej wchodzą:
l Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca

1883 r.
l Porozumienie nicejskie z dnia 15 czerwca 1957 r. dotyczące międzyna-

rodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków.
l Porozumienie strasburskie z dnia 24 marca 1971 r. dotyczące międzyna-

rodowej klasyfikacji patentowej.
l Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia

14 kwietnia 1891 r.
l Układ o współpracy patentowej z dnia 19 czerwca 1993 r.

Regulacje dotyczące zarówno prawa autorskiego, jak i prawa przemys-
łowego to m.in.:
l Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektu-

alnej z dnia 14 lipca 1967 r.
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l Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektu-
alnej (TRIPS) z dnia 15 kwietnia 1994 r.48

W polskim prawie występuje znacznie szerszy katalog uregulowań zwią-
zanych z ochroną zasobów niematerialnych róŜnego typu. Nie wywierają jed-
nak one znacznego wpływu na funkcjonowanie bibliotek, jak ma to miejsce
w przypadku wymienionych wcześniej ustaw, dlatego teŜ nie będą szerzej
analizowane w niniejszej ksiąŜce.

W świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem jest
kaŜdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony
w jakiejkolwiek postaci, niezaleŜnie od wartości, przeznaczenia i sposobu
wyraŜenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wy-
raŜone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literac-
kie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architekto-
niczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-
-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimicz-
ne, audiowizualne (w tym filmowe). Utwory są chronione prawem autorskim,
pod warunkiem Ŝe spełniają wymóg oryginalności oraz posiadają indywidual-
ny charakter, są więc niepowtarzalne oraz nie mają charakteru odtwórczego –
nie są kopiami, powieleniem czyjejś koncepcji lub formy. Spod ochrony pra-
wa autorskiego zostały wyłączone: akty normatywne i ich urzędowe projekty,
urzędowe dokumenty, materiały, znaki, symbole, opublikowane opisy paten-
towe lub ochronne oraz proste informacje prasowe. Tak więc ochronie nie
będą podlegały biblioteczne regulaminy czy dokumentacja powstała w toku
funkcjonowania tych instytucji.

Ustawa – Prawo własności przemysłowej definiuje ochronę m.in. wyna-
lazków, wzorów uŜytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towa-
rowych. Wyłączone spod ochrony ustawy zostały projekty racjonalizatorskie
oraz know-how, a takŜe: odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne;
wytwory o charakterze jedynie estetycznym; plany, zasady i metody doty-
czące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry; wytwory, których
niemoŜliwość wykorzystania moŜe być wykazana w świetle powszechnie
przyjętych i uznanych zasad nauki; programy do maszyn cyfrowych; przed-
stawienia informacji.

Omawiane regulacje w sposób wyraźny rozróŜniają dwa rodzaje praw
związanych z utworami: autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa
majątkowe. Prawa osobiste oznaczają niezbywalną i wieczystą więź twórcy
z utworem i gwarantują mu prawo do: oznaczenia utworu swoim nazwiskiem
lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności
treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierw-
szym udostępnieniu utworu publiczności oraz do nadzoru nad sposobem
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korzystania z utworu (art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych). Prawa majątkowe są ograniczone w czasie i róŜnią się długością okresu
ochronnego, w zaleŜności od rodzaju chronionego utworu. Czas trwania praw
majątkowych dla róŜnych rodzajów dóbr niematerialnych przedstawiono
w tab. 36.

Tab. 36. Czas trwania praw majątkowych na dobrach niematerialnych

Rodzaj dobra niematerialnego Okres trwania
ochrony

Zdarzenie wyznaczające
początek ochrony

D
ob

ra
z

za
kr

es
u

w
ła

sn
oś

ci
in

te
le

kt
u

al
n

ej

utwory 70 lat co do zasady koniec roku,
w którym zmarł twórca

artystyczne wykonania 50 lat koniec roku, w którym
artystyczne wykonanie
utrwalono

fonogramy i wideogramy 50 lat koniec roku, w którym
fonogram lub wideogram
został sporządzony

nadania programów
radiowych lub
telewizyjnych

50 lat koniec roku pierwszego
nadania programu

pierwsze wydania 25 lat data pierwszej publikacji lub
rozpowszechnienia

wydania naukowe lub
krytyczne

30 lat data publikacji

bazy danych, chronione na
zasadach szczególnych

15 lat koniec roku, w którym baza
została sporządzona

D
ob

ra
z

za
kr

es
u

w
ła

sn
oś

ci
p

rz
em

ys
ło

w
ej

wynalazki 20 lat dokonanie zgłoszenia
w Urzędzie Patentowym

wzory uŜytkowe 10 lat dokonanie zgłoszenia
w Urzędzie Patentowym

wzory przemysłowe 25 lat
(z podziałem na
5-letnie okresy)

dokonanie zgłoszenia
w Urzędzie Patentowym

topografie układów
scalonych

10 lat koniec roku, w którym
układ, zawierający
topografię, został
wprowadzony do obrotu lub
roku, w którym dokonano jej
zgłoszenia w Urzędzie
Patentowym

znaki towarowe 10 lat (z
moŜliwością
przedłuŜenia na
dalsze 10-letnie
okresy)

dokonanie zgłoszenia
w Urzędzie Patentowym

Źródło: R. GOLAT. Dobra niematerialne. Bydgoszcz; Warszawa, 2006, s. 84.
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Według art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej w razie do-
konania wynalazku, wzoru uŜytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku
wykonywania przez twórcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy
albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo
prawa ochronne na wzór uŜytkowy, jak równieŜ prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego przysługują pracodawcy lub zamawiającemu, chyba Ŝe strony
ustaliły inaczej.

Podobną zasadą kieruje się ustawodawca w przypadku twórczości chro-
nionej prawem autorskim. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
w art. 12 mówi, Ŝe jeŜeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pra-
codawca, którego pracownik stworzył utwór w konsekwencji wykonywania
obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia
utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy
o pracę i zgodnego zamiaru stron. RównieŜ jeŜeli pracodawca, w okresie
dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do jego rozpowszechniania,
twórca moŜe wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na roz-
powszechnienie utworu z tym skutkiem, Ŝe po jego bezskutecznym upływie
prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym
utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba Ŝe umowa stanowi inaczej.
Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania
utworu. JeŜeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu
pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Pomimo iŜ biblioteki nie są instytucjami powołanymi w celu tworzenia
utworów niematerialnych, nie moŜna wykluczyć, iŜ taka działalność w ra-
mach ich funkcjonowania ma miejsce. Nierzadko bibliotekarze publikują
w formie drukowanej lub elektronicznej materiały dydaktyczne wykorzy-
stywane w pracy zawodowej, instrukcje i katalogi, artykuły naukowe lub
większe prace badawcze. Wówczas zastosowanie mają cytowane uprzednio
przepisy. Ochrona wynikająca z ustawy Prawo własności przemysłowej jest
rzadkością, co wynika z natury pracy bibliotecznej, a więc braku twórczości
o przemysłowym i handlowym charakterze, choć nie moŜna jej całkowicie
wykluczyć (co zresztą potwierdzają badania przeprowadzone przez autorkę,
które wykazały, iŜ ok. 2% polskich bibliotek poprzez róŜne działania wytwa-
rza utwory o charakterze przemysłowo-handlowym).

Takie uregulowania prawne mają na celu ochronę interesów pracodawcy,
który stwarza pracownikowi warunki do tworzenia utworu. Bibliotekarz moŜe
zatem realizować działalność twórczą w godzinach swojej pracy, korzystając
ze sprzętów, pomieszczeń, oprogramowania i urządzeń pracodawcy, opiera-
jąc swe badania na bibliotecznym księgozbiorze. Przykładem są prace badaw-
cze dotyczące zabytkowych kolekcji, obejmujące zarówno renowację prze-
prowadzaną w bibliotece, jak i badania historyczne. Ale równieŜ karty pracy
z dziećmi tworzone przez bibliotekarza szkolnego w toku lekcji bibliotecz-
nych, opublikowane następnie w odrębnym wydawnictwie, mogą zostać po-
traktowane jako twórczość wynikająca ze stosunku pracy. Przykładów moŜna
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prezentować wiele. Warto zaznaczyć, Ŝe intensywność działań naukowych
i twórczych uzaleŜniona jest poniekąd od charakteru biblioteki oraz roli ba-
dań i publikowania utworów w jej załoŜeniach statutowych. W części biblio-
tek działalność naukowa oraz szeroko rozumiana twórczość ma charakter nie-
jako dodatkowy, uboczny, i nie jest zaliczana do podstawowej działalności
jednostki. Natomiast biblioteki o charakterze naukowym (a więc biblioteki
będące jednostką organizacyjną instytucji naukowej, np. szkół wyŜszych,
a takŜe biblioteki, które uzyskały taki status w wyniku rozporządzenia Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie
sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz
ustalenia ich wykazu, Dz.U. z 2012 r. poz. 390)49 zobowiązane są wręcz do
prowadzenia róŜnego rodzaju badań i analiz, stąd teŜ w wielu z nich pojawiają
się stanowiska pracy, w ramach których realizowane są zadania związane
z tworzeniem róŜnego rodzaju utworów.

Ochrona zasobów niematerialnych w bibliotekach przebiega podobnie jak
w innych instytucjach komercyjnych i niekomercyjnych, z pewnymi jednak
wyjątkami. Działalność bibliotek szkół wyŜszych podlega regulacjom przewi-
dzianym w ustawie o szkolnictwie wyŜszym (ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyŜszym, Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
Według prawa autorskiego uczelnie wyŜsze w Polsce, a więc i biblioteki
działające w ramach tych uczelni, korzystają z dwóch rodzajów uprawnień:
z prawa do pierwszeństwa publikacji pracowników oraz prawa do nieodpłat-
nego korzystania z treści naukowych zawartych w utworze. Regulacje te doty-
czą wszystkich pracowników zatrudnionych na uczelni, niezaleŜnie od kate-
gorii zaszeregowania. Tak więc twórczość bibliotekarzy traktowana będzie
w podobny sposób jak twórczość pracowników naukowych. W art. 14 ustawa
przewiduje, Ŝe jeŜeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji
naukowej przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pra-
cownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków wy-
nikających ze stosunku pracy. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia,
zaś pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeŜeli w ciągu sześciu miesięcy od
dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo
jeŜeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opubliko-
wany. Instytucja naukowa moŜe równieŜ bez odrębnego wynagrodzenia ko-
rzystać z materiału naukowego zawartego w utworze stworzonym przez pra-
cownika oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeŜeli to wynika
z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.
Trzeba nadmienić, Ŝe uczelnia wyŜsza moŜe w ramach wewnętrznego regula-
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minu zrzec się części praw przysługujących jej na mocy ustawy. I tak np. na
Uniwersytecie Jagiellońskim prawa do dóbr własności przemysłowej przy-
sługują pracodawcy, pracownik posiada jednak prawo do swobodnego publi-
kowania wyników badań naukowych50.

W przypadku bibliotek uczelni wyŜszych finansujących prace badawcze
ze środków publicznych obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn.
zm.). W art. 16 zapisano zasady praw do własności intelektualnych, które
mówią, Ŝe w razie dokonania wynalazku, wzoru uŜytkowego lub wzoru prze-
mysłowego w wyniku prac lub zadań finansowanych przez Ministra, prawo
do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór uŜytko-
wy, jak równieŜ prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje pod-
miotowi, któremu Minister przyznał środki finansowe na naukę, chyba Ŝe
umowa między Ministrem a podmiotem otrzymującym środki finansowe na
naukę albo decyzja o przyznaniu środków stanowią inaczej. Tak więc prawa
do twórczości będą przysługiwały w takiej sytuacji uczelni wyŜszej, w której
funkcjonuje biblioteka.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadziła pojęcie
u t w o r u p r a c o w n i c z e g o. Utwór taki powstaje w wyniku wykonywania
obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Jak pisze ustawodawca: „pra-
codawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonania obowiąz-
ków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa
majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego za-
miaru stron” (art. 12 ust. 1). Tak więc jeśli zostały spełnione opisane warunki,
autorskie prawa majątkowe pozostają w dyspozycji pracodawcy, natomiast
autorskie prawa osobiste przynaleŜą twórcy utworu, nie podlegając zrzecze-
niu się ani zbyciu. Wobec powyŜszego pracownik biblioteki zatrudniony
m.in. w celu przygotowywania utworów (np. twórczych opracowań doty-
czących kolekcji bibliotecznej) ma prawo do sygnowania utworu własnym
nazwiskiem, natomiast pracodawca moŜe rościć sobie prawa do czerpania
zysków finansowych z tytułu powstania utworu. NaleŜy zwrócić równieŜ
uwagę na tzw. graniczne wytwory intelektu, takie jak np. zestawienia biblio-
graficzne, które często opracowywane są w bibliotekach, a które z uwagi na
niski poziom twórczości mogą nie zostać uznane za utwory w rozumieniu pra-
wa autorskiego.

Na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych biblioteki
uzyskały specjalne uprawnienia w zakresie moŜliwości wykorzystywania
dóbr niematerialnych (utworów) stworzonych przez inne podmioty (twór-
ców). Ustawa w art. 28 przewiduje bowiem, Ŝe biblioteki, archiwa i szkoły
mogą:
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l udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzem-
plarze utworów rozpowszechnionych;

l sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych
utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbio-
rów;

l udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednic-
twem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na
terenie tych jednostek.
W celu wzmoŜenia ochrony własności niematerialnych wynikającej z wy-

mienionych wcześniej uregulowań prawnych, w praktyce księgowej przyjęto
moŜliwość stosowania róŜnego typu dokumentów ewidencyjnych. Wśród
dowodów wewnętrznych słuŜących ewidencji zmiany stanu własności
wartości niematerialnych i prawnych wymienia się:
l dowód przyjęcia własności niematerialnej i prawnej nabytej w drodze

kupna (wystawiany na podstawie faktury, umowy kupna-sprzedaŜy, aktu
notarialnego, umowy licencyjnej itp.);

l dowód nieodpłatnego przekazania własności niematerialnej i prawnej
(wystawiany na podstawie faktury, protokołu wyceny, protokołu zdaw-
czo-odbiorczego itp.);

l dowód likwidacji własności niematerialnej i prawnej (wystawiany na pod-
stawie protokołu komisji likwidacyjnej);

l dowód zmiany miejsca uŜytkowania własności niematerialnej i prawnej
(wystawiany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) [por. 336,
s. 131–141].
Biblioteka ma prawo zrezygnować z wystawiania dowodów wewnętrz-

nych w zakresie prowadzonej ewidencji.
W ramach ochrony twórczości o charakterze niematerialnym przewidzia-

no sankcje karne w przypadku naruszenia praw wyłącznych do tychŜe
utworów. Warto nadmienić, Ŝe charakter praw ochronnych jest róŜny w przy-
padku twórczości intelektualnej i twórczości przemysłowej. Ochrona twór-
czości o charakterze intelektualnym (utwory wyszczególnione w ramach usta-
wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) ma charakter normatywny
i przysługuje twórcy od momentu rozpoczęcia prac nad utworem. Natomiast
prawa ochronne do twórczości o charakterze przemysłowym mają charakter
rejestracyjny, co oznacza, Ŝe utwór podlega ochronie dopiero od momentu za-
rejestrowania w przeznaczonym do tego urzędzie (w Polsce jest to Urząd Pa-
tentowy RP). W zaleŜności od skali naruszenia oraz charakteru działań (naru-
szenie świadome lub nieświadome, dokonane w celach komercyjnych lub
niekomercyjnych) ustawodawca przewidział róŜne wymiary kar, począwszy
od zaniechania naruszenia i przeproszenia autora, poprzez wydanie autorowi
zysków osiągniętych ze sprzedaŜy utworu, aŜ po zapłacenie potrójnej wartości
wynagrodzenia za utwór z chwili jego dochodzenia (art. 79 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku twórczości o charakterze
przemysłowym, na mocy ustawy – Prawo własności przemysłowej (art. 290
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oraz 294), uprawniony moŜe Ŝądać od osoby, która, nie będąc do tego upraw-
niona, zgłosiła wynalazek lub uzyskała patent, wydania uzyskanych bezpod-
stawnie korzyści i naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub teŜ twórca
moŜe dochodzić roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku
przed sądem okręgowym.

W prawie autorskim i prawie przemysłowym wyszczególniono znacznie
szerszy katalog uprawnień, zasad i sankcji, dotyczących twórczości niema-
terialnej, które jednak nie będą szczegółowo rozpatrywane w niniejszej ksiąŜ-
ce. Szczegółową interpretację prawną omawianych zagadnień moŜna bowiem
odnaleźć w pracach Aldony Dereń [81], Rafała Golata [125], Grzegorza Mich-
niewicza [270], Joanny Sieńczyło-Chlabicz [364] oraz Bolesława Kurzępy
i ElŜbiety Kurzępy [227].

Jak juŜ wcześniej wspomniano, ochrona prawna moŜliwa jest w stosunku
do wąskiej grupy zasobów niematerialnych biblioteki i ogranicza się w zasadzie
do tzw. własności intelektualnych. Biblioteka moŜe wprowadzać procedury
mające za zadanie wspieranie ochrony pozostałych zasobów niematerialnych,
są to jednak działania pracochłonne, mało skuteczne i w konsekwencji rzadko
spotykane w praktyce bibliotekarskiej.

3.4. Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi
w polskich bibliotekach – wyniki badań

Zagadnienie źródeł powodzenia organizacji w branŜy, a więc uzyskiwania
przewagi konkurencyjnej, analizowane jest od dawna. MoŜna przyjąć załoŜe-
nie, Ŝe takie dociekania istniały od momentu rozprzestrzenienia się handlu.
Badania naukowe w tym zakresie szerzej zaczęto prowadzić w XX w., kiedy to
szkoła pozycjonowania, upatrująca sukcesów organizacji w wykorzystywaniu
przez nią tzw. okazji rynkowych, a więc szans pojawiających się w otoczeniu,
zaczęła być wypierana przez podejście zasobowe. Studia przypadków i ana-
lizy rynkowe pokazały znaczące róŜnice między organizacjami funkcjonu-
jącymi w tej samej branŜy [232; 134]. Pomimo zbliŜonych warunków
zewnętrznych (ten sam rynek, klienci, usługi, produkty itp.) firmy realizowały
odmienne strategie, oferowały inną jakość produktów i usług, prowadziły
róŜną politykę personalną. Wcześniej zakładano, Ŝe tak odmienny kształt
organizacji wynika z róŜnej specyfiki i odmienności branŜ, w których organi-
zacje funkcjonują. Dopiero podejście zasobowe jasno wskazało na korelacje
pomiędzy zasobami i umiejętnościami posiadanymi przez organizację a sku-
tecznością ich działalności.

W organizacji bibliotek do tej pory dominowało podejście, w którym przy-
czyny sukcesu instytucji i satysfakcji uŜytkowników upatrywano w bogatych
zbiorach bibliotecznych. Wraz z rozwojem technologii i pojawieniem się do-
kumentów elektronicznych uwagę skoncentrowano na samym dostępie do in-
formacji. Kwestia fizycznej lokalizacji źródła (a więc zasobu materialnego)
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stała się sprawą drugorzędną. W polskim bibliotekoznawstwie od końca lat
90. moŜna zaobserwować wzmoŜone badania w zakresie metod zarządzania
instytucjami bibliotecznymi oraz roli zasobów niematerialnych w kształtowa-
niu poziomu usług bibliotecznych. Ciągle jednak brak kompleksowych analiz
integrujących poszczególne wartości, które uwzględniałyby ich sumaryczny
wpływ na skuteczność działalności bibliotek.

W celu wykazania wpływu zasobów niematerialnych na działalność bi-
blioteki naleŜałoby postawić następujące pytania:
l Czy biblioteki doceniają rolę zasobów niematerialnych?
l Czy kontrolują, którymi zasobami dysponują?
l Czy dokonywana jest hierarchizacja tych zasobów oraz próby określania

ich wartości?
l Czy prowadzone są działania w celu budowania, świadomego rozwoju

i efektywnego wykorzystywania zasobów niematerialnych?
l Czy rodzaj zasobów, którymi dysponują biblioteki, wpływa na sposób

zarządzania oraz planowanie i realizowanie strategii?
Badanie zasobów niematerialnych moŜe być oparte na analizie czynni-

kowej tworzonej na podstawie wskaźników jakościowych. Na przykład czyn-
nik „sojusze” moŜe obejmować następujące wskaźniki:
l liczbę sojuszy;
l liczbę partnerów w tych sojuszach;
l liczbę umów marketingowych biblioteki itp.

W literaturze występują rozmaite miary słuŜące do identyfikacji zasobów
niematerialnych. Wybór jednej z nich powinien wynikać z potrzeb konkretnej
instytucji, specyfiki jej działalności, moŜliwości diagnostycznych oraz celów,
którym ma słuŜyć pomiar. MoŜliwe jest równieŜ dostosowanie dostępnych
metodologii do indywidualnych uwarunkowań i stworzenie narzędzia przy-
stosowanego do badanej jednostki. Samodzielne opracowanie modelu po-
miaru, ze względu na liczne bariery organizacyjne i finansowe, wydaje się
moŜliwe tylko w przypadku większych bibliotek naukowych. Modelowe ana-
lizy czynnikowe zaproponowali jak dotąd m.in. Göran Roos [349], Leif
Edvinsson i Michael S. Malone [100], oraz Jay Liebowitz i Ching Y. Suen [245].
Nie wszyscy autorzy skupiali się jednak na konkretnym typie organizacji,
podczas gdy w literaturze coraz częściej wskazuje się na konieczność precy-
zyjnego wyboru metody pomiaru, która nie uwzględniałaby zbędnych (nie-
znaczących) dla danej organizacji czynników, lecz byłaby dopasowana do
unikalnych procesów i zaleŜności mających miejsce w danej instytucji. Jako
nieprawidłowość powodującą zbędne koszty i utratę czasu uznaje się pomiar
wszystkich (a nie kluczowych) aspektów funkcjonowania organizacji. DąŜe-
nie do kontrolowania wszystkich czynników, nawet tych o marginalnym
znaczeniu, moŜe skutkować tworzeniem się chaosu informacyjnego [121,
s. 68].

Do czynników, które mogą się okazać istotne z punktu widzenia działal-
ności bibliotecznej. moŜna zaliczyć:
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1. Czynniki związane z uŜytkownikami:
l bazy danych związane z uŜytkownikami (np. bazy systemu biblio-

tecznego, bazy CRM i inne);
l podstawowe dane związane z uŜytkownikami biblioteki (m.in. liczba

uŜytkowników, liczba nowych uŜytkowników w określonym prze-
dziale czasu, liczba uŜytkowników przypadająca na jednego biblio-
tekarza, liczba utraconych uŜytkowników w określonym przedziale
czasu, liczba wypoŜyczeń na jednego uŜytkownika w określonym
przedziale czasu, liczba aktywnych uŜytkowników, średnia liczba
tzw. usług dodatkowych, z których korzysta uŜytkownik51);

l rodzaje relacji z uŜytkownikami (w tym: poziom satysfakcji uŜytkow-
ników, lojalność uŜytkowników, stopień zaspokojenia potrzeb uŜyt-
kowników, okres aktywności uŜytkownika52, długość trwania relacji53,
częstotliwość interakcji54, regularność interakcji55, jakość zachodzą-
cych relacji56, stopień zaangaŜowania uŜytkownika w kolejne inter-
akcje z biblioteką57, poziom zaufania uŜytkownika do biblioteki58,
przeciętny czas związku uŜytkownika z biblioteką, umiejętność po-
sługiwania się przez uŜytkowników określonymi narzędziami59,
przeciętna inwestycja w szkolenie uŜytkownika60);

l kanały dystrybucji.
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51 Usługi dodatkowe, tj. niezwiązane z udostępnianiem zbiorów i informacji, np. udział
w pokazach, kursach, spotkaniach i in. organizowanych przez bibliotekę.
52 Zakłada się, Ŝe kaŜdy uŜytkownik biblioteki pozostaje naprzemiennie w relacji aktywnej
lub pasywnej. Po okresie wzmoŜonej aktywności moŜe nastąpić tzw. okres pasywny, pod-
czas którego czytelnik nie ma kontaktu z biblioteką. Częstotliwość oraz długość wy-
stępowania tych okresów określa jakość relacji uŜytkownik–biblioteka.
53 Długość trwania relacji jest jednym z czynników pomagających w określeniu stopnia lo-
jalności uŜytkownika biblioteki. Relacje dłuŜsze są charakterystyczne dla uŜytkowników lo-
jalnych, relacje krótkie i nieregularne – dla uŜytkowników tzw. sporadycznych.
54 Tak zwane intensywne kontakty czytelnika z biblioteką mogą być wynikiem jego lojalno-
ści do instytucji lub teŜ konsekwencją wzmoŜonej okresowej potrzeby informacyjnej, np.
w trakcie sesji egzaminacyjnej, pisania dysertacji przez pracownika naukowego, prowa-
dzenia badań naukowych itp. O intensywności relacji mówią m.in. dane dotyczące liczby
wizyt uŜytkownika w bibliotece w określonym przedziale czasu oraz liczby wejść na stronę
biblioteki i częstotliwości korzystania z usług elektronicznych.
55 Regularne kontakty czytelnika z biblioteką w dłuŜszym okresie wskazują na satysfakcję
z oferowanych usług lub teŜ wynikają z braku moŜliwości wyboru innej instytucji świad-
czącej podobne usługi (np. w mniejszych miejscowościach, dysponujących jedną biblioteką).
56 Relacje mogą mieć powierzchowny charakter lub teŜ być źródłem wewnętrznej satys-
fakcji czytelnika, co równieŜ wpływa na jego lojalność do biblioteki.
57 UŜytkownicy zaangaŜowani mają większą wartość dla biblioteki niŜ uŜytkownicy prefe-
rujący powierzchowne relacje. Bibliotekarze powinni dąŜyć do przekształcania relacji po-
wierzchownych w relacje zaangaŜowane.
58 Zaufanie uŜytkownika do instytucji odzwierciedla stan jej reputacji i publiczny wizerunek.
59 Umiejętności uŜytkowników związane z wykorzystaniem konkretnych usług biblio-
tecznych (np. kompetencje w zakresie wykorzystania elektronicznych baz danych, katalo-
gów itp.) często wynikają z jakości relacji uŜytkownik–bibliotekarz oraz czasu przeznaczo-
nego na szkolenia indywidualne i grupowe.
60 Rozumiana zarówno jako inwestycja finansowa, jak i nakłady czasu oraz pracy.



2. Czynniki związane z kapitałem ludzkim:
l liczba zatrudnionych pracowników;
l struktura pracowników według wykształcenia (pracownicy słuŜby

podstawowej i personel pomocniczy);
l średni wiek zatrudnionego;
l średni staŜ pracy zatrudnionych;
l przeciętny czas trwania zatrudnienia;
l liczba pracowników słuŜby podstawowej (z uwzględnieniem biblio-

tekarzy dyplomowanych i pracowników ze stopniem i tytułem na-
ukowym);

l procent kadry kierowniczej;
l procent pracowników z duŜym doświadczeniem;
l stabilność zatrudnienia (liczba pracowników którzy osiągnęli dłuŜ-

szy staŜ pracy od średniego/liczba pracowników × 100);
l liczba zwolnionych pracowników (z inicjatywy kierownictwa, z ini-

cjatywy pracownika);
l wskaźnik fluktuacji kadry (liczba zwolnionych pracowników/liczba

wszystkich pracowników × 100);
l wskaźnik ruchliwości pracowniczej (liczba pracowników zatrudnio-

nych i zwolnionych/liczba pracowników × 100);
l liczba dni zwolnień od pracy wykorzystywanych przez pracowników

w wyniku choroby (zwolnienia lekarskie);
l udział pracowników w szkoleniach, kursach, konferencjach, stu-

diach (w tym środki przeznaczane na tę działalność, liczba godzin
szkoleń przypadająca na jednego pracownika, łączna liczba szkoleń,
liczba pracowników posiadających zaplanowaną ścieŜkę kariery);

l struktura kadry w zaleŜności od posiadanych kompetencji (np. ję-
zykowych, organizacyjnych, IT itp.);

l koszty podnoszenia kwalifikacji pracownika (kolejne stopnie awan-
su, uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego itp.);

l indeks satysfakcji pracownika.
3. Czynniki organizacyjne (strukturalne):

l wykorzystywane oprogramowanie komputerowe, sieci informatycz-
ne, bazy danych, biblioteki cyfrowe i komputerowe systemy biblio-
teczne;

l udział w sieciach, konsorcjach, klastrach itp.;
l wykorzystywane systemy i metody zarządzania (w tym wdroŜone

systemy zarządzania jakością, np. certyfikaty ISO);
l posiadane aktywa intelektualne (m.in. prawa autorskie, patenty, li-

cencje, bazy wiedzy itp.);
l inwestycje w działalność rozwojową (w tym naukową);
l inwestycje w działalność organizacyjną i marketingową;
l inwestycje w rozwój usług;
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l liczba godzin spędzanych na działalności organizacyjnej (zebrania,
narady itp.);

l koszty administracyjne;
l czas trwania współpracy z dostawcami/hurtownikami.

W celu przeprowadzenia pomiaru zasobów niematerialnych biblioteki,
a zwłaszcza jej kapitału intelektualnego, moŜna zastosować model zapropono-
wany na gruncie polskim przez Agnieszkę Sopińską i Piotra Wachowiaka
[375; 376]. Stanowi on niejako rozwinięcie czynników przedstawionych wcześ-
niej. Model ten opiera się na technice oceny punktowej waŜonej połączonej
z profilem oceny i umoŜliwia zebranie informacji niezbędnych w procesie
zarządzania zasobami biblioteki. Uzyskane wyniki autorzy proponują po-
równać z wynikami osiąganymi przez inne instytucje w danym sektorze. Na
kolejne etapy działań składają się:
1. Określenie listy kryteriów, które będą stanowiły ocenę rozwiązań danego

problemu, oraz ustalenie ich wagi (w sposób szacunkowy lub za pomocą
metod eksperckich).

2. Określenie skali oceny, ustalając zakres punktów przyporządkowanych
w trakcie oceny, które moŜe uzyskać kaŜde rozwiązanie za stopień speł-
nienia danego kryterium (najczęściej 1 do 5 punktów lub 1 do 3 punktów).

3. Przeprowadzenie oceny, w jakim stopniu kaŜde rozwiązanie spełnia kry-
teria oceny, a takŜe obliczenie ocen punktowych waŜonych dla poszcze-
gólnych kryteriów poprzez pomnoŜenie wag kryterium przez liczbę punk-
tów przypisanych dla danego rozwiązania.

4. Stworzenie oceny syntetycznej w postaci sumy ocen punktowych waŜo-
nych wszystkich kryteriów oraz wybór rozwiązania, które otrzymało
największą liczbę punktów [375].
Ocenę punktową mają uzupełniać profile oceny, a więc technika, która po-

lega na przeprowadzaniu ocen cząstkowych na podstawie zestawów kryte-
riów, a następnie graficznym ich przedstawieniu (np. w postaci wykresu, na
którym linia prosta łamana łączy punkty ocen cząstkowych). Przykładowy ze-
staw kryteriów, w oparciu o model kapitału intelektualnego L. Edvinssona,
opracowany przez A. Sopińską i P. Wachowiaka zaprezentowano w tab. 37.

Tab. 37. Model pomiaru kapitału intelektualnego biblioteki według metody A. Sopińskiej
i P. Wachowiaka

Kryteria Opis Waga

Kryteria związane z kapitałem ludzkim

Czas przeznaczony na
szkolenie jednego pracownika
(z podziałem na dyrekcję
biblioteki, kadrę kierowniczą
i bibliotekarzy liniowych)

Szkolenia bibliotekarzy wpływają na
zwiększenie kapitału intelektualnego
biblioteki. Liczba godzin lub dni
przeprowadzonych szkoleń moŜe wskazać, czy
bibliotekarze są wystarczająco często
kierowani na róŜne formy dokształcania.

3 pkt
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Kryteria Opis Waga

Środki finansowe
przeznaczone na podnoszenie
kwalifikacji bibliotekarzy
(w tym szkolenia, kursy,
konferencji itp.), z podziałem
na grupy pracowników

DąŜenie do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych personelu biblioteki powinno
być poparte zabezpieczeniem na ten cel
odpowiednich środków finansowych.
Wymaganie od pracowników biblioteki
wyłącznego finansowania róŜnych form
dokształcania moŜe, w dłuŜszej perspektywie
czasowej, wpływać na zahamowanie rozwoju
oraz powodować destrukcyjną atmosferę pracy.

1 pkt

Udział wysoko
wykwalifikowanych
pracowników (z wyŜszym
wykształceniem kierunkowym
lub specjalistycznym,
bibliotekarzy dyplomowanych
itp.) w strukturze zatrudnienia
biblioteki

Posiadanie przez pracowników szerokiej
wiedzy merytorycznej i kwalifikacji
zawodowych wpływa na budowanie kapitału
intelektualnego biblioteki. Przeprowadzenie
analizy w poszczególnych działach pozwoli na
wskazanie ewentualnych braków lub
„nadwyŜek” w tym zakresie.

3 pkt

Wiek zatrudnionych
pracowników (z podziałem na
dyrekcję biblioteki, kadrę
kierowniczą i bibliotekarzy
liniowych)

Kryterium to pozwala ustalić ewentualne
zagroŜenia wynikające z utraty pracowników,
np. odchodzących na emeryturę lub na róŜne
formy urlopów i zwolnień, oraz wskazać
obszary, w których zatrudnieni bibliotekarze
nie posiadają wystarczającego doświadczenia
zawodowego.

2 pkt

Długość zatrudnienia
pracowników w bibliotece
(z podziałem na dyrekcję
biblioteki, kadrę kierowniczą
i bibliotekarzy liniowych)

Kryterium to pozwala zdiagnozować
potencjalne zagroŜenia wynikające ze zbyt
małego doświadczenia kadry lub jej wypalenia
zawodowego.

1 pkt

Fluktuacja roczna kadry
(z podziałem na dyrekcję
biblioteki, kadrę kierowniczą
i bibliotekarzy liniowych)

Pozwala wskazać, czy zatrudniony
w bibliotece zespół jest względnie stabilny
i moŜe budować względnie trwały kapitał
intelektualny.

3 pkt

Odsetek pracowników
(z podziałem na kadrę
kierowniczą i bibliotekarzy
liniowych) objętych systemem
mentoringu lub coachingu

Mentoring i coaching to metody pozwalające
na rozwijanie potencjału tkwiącego
w pracownikach, poszerzanie ich kompetencji
i umoŜliwianie lepszego zrozumienia
procesów zachodzących w bibliotece (często
dzięki relacjom mistrz–uczeń).

3 pkt

Liczba inicjatyw
przypadających (zgłaszanych)
w określonym przedziale
czasu (np. w ciągu roku) na
jednego pracownika
(z podziałem na kadrę
kierowniczą i bibliotekarzy
liniowych)

Poziom innowacyjności pracowników
świadczy zarówno o klimacie organizacyjnym
panującym w bibliotece, jak i o kompetencjach
zatrudnionych w niej bibliotekarzy. Cenne jest,
gdy projekty zmian wysuwane są zarówno przez
kadrę kierowniczą, jak i bibliotekarzy pełniących
najniŜsze funkcje w strukturze organizacyjnej,
najlepiej znających warsztat pracy.

2 pkt

Odsetek zrealizowanych
inicjatyw przypadających na
jednego pracownika

Wysoka innowacyjność zespołu oraz
wdraŜanie zaproponowanych pomysłów
świadczy o wykorzystywaniu potencjału
tkwiącego w pracownikach biblioteki.

1 pkt
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Kryteria Opis Waga

Znajomość wśród kadry
kierowniczej i pracowników
liniowych misji, wizji
i strategii przyjętych przez
bibliotekę

Odsetek pracowników, którzy potrafią wskazać
główny zrąb strategii i misję biblioteki,
świadczy o celowości podejmowanych przez
nich na co dzień decyzji oraz prawidłowości
działania. Bez ich znajomości pracownicy nie
znają priorytetów działalności i skupiają się
wyłącznie na realizacji bieŜących czynności.

2 pkt

Doświadczenie kierownicze MoŜna je mierzyć średnią liczbą stanowisk
kierowniczych, które obejmowała wcześniej
aktualna kadra kierownicza, w przeliczeniu na
jednego pracownika biblioteki na stanowisku
kierowniczym. Doświadczenie na
stanowiskach kierowniczych wiąŜe się bowiem
z pomnaŜaniem kapitału intelektualnego.

2 pkt

Biegłość w obsłudze
komputera (z podziałem na
dyrekcję biblioteki, kadrę
kierowniczą i bibliotekarzy
liniowych)

Jest podstawą skutecznej pracy w kaŜdym
typie biblioteki. Miarą tego kryterium moŜe
być liczba szkoleń komputerowych
przypadających na jednego pracownika
biblioteki, liczba godzin spędzonych na
szkoleniach lub teŜ odsetek pracowników,
którzy ukończyli przynajmniej jeden kurs
komputerowy (z podziałem na
ogólnorozwojowe i biblioteczne).

2 pkt

Znajomość wśród
pracowników biblioteki
języków obcych (z podziałem
na dyrekcję biblioteki, kadrę
kierowniczą i bibliotekarzy
liniowych)

Kompetencje zespołu w tym zakresie są
warunkiem sprawnej obsługi uŜytkowników
oraz rozwoju samej biblioteki. MoŜna je
szacować, ustalając odsetek pracowników
biblioteki, którzy posiadają biegłą znajomość
minimum jednego języka obcego (w mowie
i piśmie).

1 pkt

Komunikacja wewnętrzna Współpraca i komunikacja w układzie
poziomym jest warunkiem dynamicznego
działania biblioteki. Ograniczanie się
wyłącznie do kanałów formalnych znacznie
ogranicza jej rozwój i izoluje pracowników.

3 pkt

Kryteria związane z kapitałem organizacyjnym

Sposób sformułowania
strategii rozwoju biblioteki

Strategia powinna mieć postać dokumentu
pisemnego, omawiającego cele strategiczne
biblioteki oraz sposoby ich realizacji.
Transparentne cele działania wytyczają ramy
ułatwiające codzienną pracę i wskazują
priorytety działań.

3 pkt

Poziom komputeryzacji
biblioteki

Stopień komputeryzacji biblioteki i dostęp do
narzędzi elektronicznych wpływa na szybkość
i jakość świadczonych uŜytkownikowi usług
oraz na efektywność, skuteczność
i ekonomiczność działań bibliotekarzy.
Uwzględnić naleŜy zarówno oprogramowanie
dedykowane bibliotekom. jak równieŜ
programy niespecjalistyczne wspierające
działalność biblioteczną.

3 pkt
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Kryteria Opis Waga

Typ struktury organizacyjnej Typ struktury organizacyjnej wpływa na
elastyczność działań biblioteki. Struktury
pionowe i silnie sformalizowane mogą
stanowić przeszkodę w przypadku niektórych
niestandardowych funkcji i zadań bibliotek.

2 pkt

Stopień standaryzacji
(z podziałem na standaryzację
ogólnoorganizacyjną
i standardy w zakresie
czynności stricte
bibliotecznych)

Nadmierna standaryzacja moŜe utrudniać
realizację niektórych zadań i blokować
innowacyjność. Standaryzacja niedostateczna,
zwłaszcza w zakresie tradycyjnych czynności
bibliotekarskich (np. katalogowania),
powoduje chaos i utrudnia harmonijne
świadczenie usług.

3 pkt

System motywowania
i premiowania pracowników

Prawidłowo skonstruowany wzmaga
motywację i innowacyjność, wymiernie
przyczyniając się do budowy kapitału
organizacyjnego biblioteki. System
opracowany błędnie lub jego brak powoduje
marazm lub zachowania dysfunkcyjne,
tworząc patologie organizacyjne.

3 pkt

Charakter kultury
organizacyjnej

Kultura organizacyjna biblioteki moŜe
wspierać budowanie zasobów niematerialnych
lub teŜ przyczyniać się do zachowawczej
postawy pracowników, nastawionej na
realizowanie wyłącznie własnych korzyści
osobistych. Znaczny wpływ na kreowanie
kultury organizacyjnej ma dyrekcja i kadra
kierownicza biblioteki.

3 pkt

Kryteria związane z uŜytkownikami biblioteki

Formy kontaktu
z uŜytkownikami

Im więcej kanałów kontaktu oferuje biblioteka,
tym bardziej wzrasta zaufanie i satysfakcja
uŜytkowników korzystających z jej usług.

2 pkt

Dostępność dla uŜytkowników
(z podziałem na moŜliwość
kontaktu w budynku biblioteki
i kontaktu zdalnego)

Łatwy kontakt z bibliotekarzem (bezpośredni
lub pośredni) zachęca do wyboru usług danej
biblioteki. Kryterium dostępności moŜna
mierzyć liczbą godzin w ciągu doby/tygodnia
lub liczbą dni w ciągu tygodnia, w których
moŜna skontaktować się z pracownikiem
biblioteki.

2 pkt

Procentowy udział nowo
pozyskanych uŜytkowników
w ogólnej liczbie
uŜytkowników biblioteki
w ciągu roku

Przy załoŜeniu, Ŝe podstawowym celem
działalności biblioteki jest świadczenie usług
na rzecz uŜytkowników, odsetek nowych
uŜytkowników pokazuje skuteczność
działalności biblioteki oraz jej kondycję
w otoczeniu.

3 pkt

Procentowy udział utraconych
uŜytkowników w ogólnej
liczbie uŜytkowników
biblioteki w ciągu roku

Wysoki odsetek utraconych uŜytkowników
oraz niski odsetek pozyskanych uŜytkowników
stanowią sygnał alarmowy, skłaniający do
przeprowadzenia wnikliwej analizy
funkcjonowania wszystkich obszarów
funkcjonowania biblioteki.

3 pkt
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Tab. 37. Model pomiaru kapitału intelektualnego biblioteki według metody A. Sopińskiej
i P. Wachowiaka (cd.)



Kryteria Opis Waga

Formy współpracy
z uŜytkownikami biblioteki

Kryterium to ma za zadanie ustalić, jaki
charakter ma współpraca z uŜytkownikami
biblioteki: czy opiera się ona wyłącznie na
jednorazowej realizacji usługi informacyjnej,
czy teŜ biblioteka działa wielokierunkowo,
starając się nawiązać trwalsze więzi
z odbiorcami swoich usług i zwiększać poziom
ich lojalności.

2 pkt

Poziom satysfakcji
uŜytkowników biblioteki

Kryterium satysfakcji uŜytkowników jest
jednym z najistotniejszych w funkcjonowaniu
biblioteki, gdyŜ zadowolenie z uzyskanych
usług warunkuje zwykle kolejne odwiedziny
w placówce. Satysfakcja uŜytkowników
stanowi swego rodzaju całościową ocenę
ogólnej kondycji biblioteki w oczach jej
klientów.

3 pkt

Innowacyjność oferty
usługowej biblioteki

Jest to kryterium mające za zadanie ustalić, jak
często biblioteka w określonym przedziale
czasu (np. w ciągu ostatnich 5 lat)
wprowadzała nowe usługi. Liczba nowych
usług pokazuje, czy biblioteka stara się być
atrakcyjna w oczach uŜytkowników oraz czy
aktywnie kreuje swoją ofertę usługową
dedykowaną róŜnym grupom odbiorców.

3 pkt

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. SOPIŃSKA, P. WACHOWIAK. Istota kapitału intelek-
tualnego przedsiębiorstwa – model pomiaru [w:] R. BOROWIECKI, M. KWIECIŃSKI (red.).
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków, 2003, s. 101–129.

Autorzy metody uznali, Ŝe elementami, które stanowią podstawę rozwoju
organizacji, są reprezentowane w tabeli następujące obszary:
l stale aktualizowana i utrwalana wiedza,
l efektywna komunikacja,
l innowacyjność,
l szeroka wiedza na temat klientów (uŜytkowników biblioteki),
l trwałe relacje z klientami,
l szeroki wybór i wysoka jakość usług,
l kompetentni, zaangaŜowani i efektywni pracownicy.

Przyjęli równieŜ, Ŝe warunkiem uznania organizacji za posiadającą wyso-
ki kapitał intelektualny jest spełnienie przez nią minimum trzech kryteriów,
które uzyskały najwyŜszą wagę w trzech, wymienionych w tabeli obszarach,
tj. obszarze kapitału ludzkiego, obszarze kapitału organizacyjnego oraz ob-
szarze kapitału klientów.

Wybór metodologii zarządzania zasobami niematerialnymi biblioteki za-
leŜny jest od wielu czynników, m.in. od jej profilu, wielkości, przyjętych do tej
pory metod gromadzenia informacji, stosowanych narzędzi zarządzania, kom-
petencji kadry kierowniczej i pracowników w zakresie stosowania narzędzi
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badawczych i wielu innych. Istotne jest, by zebrane dane umoŜliwiały raczej
ocenę perspektyw i kierunków przyszłego rozwoju biblioteki, aniŜeli ilustro-
wały dotychczasowy profil i sposób jej działania obrazowany danymi histo-
rycznymi. Podejmowane analizy mają wspierać budowanie strategii rozwoju,
odpowiadając na pytanie, jakim zespołem środków trwałych, zasobów nie-
materialnych i kompetencji dysponuje biblioteka i w jaki sposób moŜe z nich
skorzystać, zwiększając efektywność swoich działań.

W celu przedstawienia niektórych aspektów zarządzania niematerialnymi
zasobami organizacyjnymi polskich bibliotek autorka w 2014 r. przeprowa-
dziła badania ankietowe wśród dyrektorów i kadry kierowniczej tych insty-
tucji. Objęły one ogółem 375 osób (190 dyrektorów głównych i 185 kierowni-
ków), z bibliotek publicznych, naukowych, akademickich, pedagogicznych
i fachowych/technicznych, małych (do 10 zatrudnionych osób), średnich (od
11 do 50 zatrudnionych osób) oraz duŜych (powyŜej 50 zatrudnionych osób).
Z uwagi na ograniczoną liczbę personelu i prostą strukturę organizacyjną oraz
ograniczony profil zadań pominięto biblioteki szkolne. Badanie zostały
zrealizowane drogą ankiety elektronicznej w pierwszy kwartale 2014 r.

Głównym celem przeprowadzonego badania było określenie, które z za-
sobów niematerialnych bibliotek są najwyŜej cenione i uznawane za naj-
istotniejsze przez kadrę kierowniczą. Wyodrębnienie takich wartości moŜe
bowiem wskazać, na które aspekty działalności bibliotek kładziony jest naj-
większy nacisk oraz w którym kierunku koncentrują się wysiłki zarządcze
kadry kierowniczej. Ponadto zbadano opinie, przekonania i praktyki zarząd-
cze związane z poszczególnymi zasobami niematerialnymi.

Respondenci oceniali w skali pięciopunktowej takie wartości, zasoby
i kompetencje, jak:
1. Kapitał ludzki (wiedza, kompetencje, umiejętności pracowników).
2. Kompetencje przywódcze dyrekcji i kierownictwa biblioteki.
3. Strategię działalności.
4. Kulturę organizacyjną.
5. Umiejętność komunikowania się i relacje pomiędzy pracownikami.
6. Umiejętność komunikowania się i relacje z otoczeniem biblioteki,

a zwłaszcza z jej uŜytkownikami.
7. Reputację biblioteki (w tym jej wizerunek i toŜsamość).
8. Markę lub marki, które buduje biblioteka.
9. Innowacyjność biblioteki i zdolność do dostosowywania się do zmian

i oczekiwań otoczenia.
10. Umiejętność współpracy biblioteki z innymi instytucjami, np. w ramach

sieci i konsorcjów.
11. Umiejętność wykorzystywania i obsługi nowych rozwiązań technicznych,

zdolność do wprowadzania nowych technologii w bibliotece.
12. Zdolność do tworzenia i pozyskiwania własności intelektualnych (praw

autorskich, licencji, znaków ochronnych itp.).
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Zadaniem ankietowanych było wskazanie, które wartości/zasoby niema-
terialne uwaŜają za najwaŜniejsze w działalności bibliotek i decydujące o suk-
cesie tych instytucji w otoczeniu (szczegółowy rozkład odpowiedzi zilustro-
wano w tab. 38 i 39). Za najwaŜniejsze czynniki konkurencyjności dyrektorzy
bibliotek uznali te związane bezpośrednio z kompetencjami i relacjami, a więc
kapitał ludzki (4,9) oraz umiejętność komunikowania się i nawiązywania re-
lacji z otoczeniem (4,9). NajniŜej oceniona została zdolność do tworzenia i po-
zyskiwania przez pracowników bibliotek tzw. własności intelektualnych (3,6)
oraz umiejętność kreowania marki (4,0). Dokonanie podziału na typ biblioteki
nie wykazało szczególnych róŜnic – dyrektorzy bibliotek publicznych naj-
wyŜej cenią kapitał ludzki (4,9) i umiejętność komunikacji zewnętrznej (4,9),
podobnie jak dyrektorzy bibliotek akademickich (4,9; 4,9) i bibliotek peda-
gogicznych (5,0; 4,6). Warto podkreślić, Ŝe wszystkie zasoby niematerialne zo-
stały ocenione bardzo wysoko, gdyŜ tylko jeden z nich otrzymał ocenę mniej-
szą niŜ 4, co moŜe wskazywać na ich wysoką rangę w hierarchii zasobów
organizacyjnych. ZbliŜone wyniki uzyskano w badaniu kierowników.

Tab. 38. Ranga zasobów niematerialnych w opinii kadry kierowniczej bibliotek

Rodzaj zasobu (wartości, kompetencji)

Średnia ocena
według dyrektorów

bibliotek
(w skali 1–5)

Średnia ocena
według kierownictwa

średniego szczebla
bibliotek

(w skali 1–5)

Kapitał ludzki 4,9 4,9

Kompetencje przywódcze dyrekcji
i kierownictwa biblioteki

4,3 4,5

Strategie działalności 4,3 4,5

Kultura organizacyjna 4,4 4,4

Umiejętność komunikowania się i relacje
pomiędzy pracownikami

4,7 4,6

Umiejętność komunikowania się i relacje
z otoczeniem biblioteki

4,9 4,7

Reputacja biblioteki 4,6 4,3

Marka biblioteki 4,0 4,0

Innowacyjność biblioteki 4,5 4,6

Umiejętność współpracy biblioteki
z innymi instytucjami

4,2 4,1

Umiejętność wykorzystywania i obsługi
nowych rozwiązań technicznych, zdolność
do wprowadzania nowych technologii
w bibliotece

4,4 4,4

Zdolność do tworzenia i pozyskiwania
własności intelektualnych

3,6 3,7

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 39. Ranga zasobów niematerialnych w opinii kadry kierowniczej bibliotek
z podziałem na typ biblioteki

Rodzaj zasobu (wartości,
kompetencji)

Średnia ocena
według kadry
kierowniczej

bibliotek
publicznych
(w skali 1–5)

Średnia ocena
według kadry
kierowniczej

bibliotek
naukowych

i akademickich
(w skali 1–5)

Średnia ocena
według kadry
kierowniczej

bibliotek
pedagogicznych

(w skali 1–5)

Kapitał ludzki 4,9 4,9 5,0

Kompetencje przywódcze dyrekcji
i kierownictwa biblioteki

4,5 4,0 4,5

Strategie działalności 4,4 4,1 4,3

Kultura organizacyjna 4,4 4,4 4,2

Umiejętność komunikowania się
i relacje pomiędzy pracownikami

4,7 4,7 4,5

Umiejętność komunikowania się
i relacje z otoczeniem biblioteki

4,9 4,9 4,6

Reputacja biblioteki 4,7 4,3 4,5

Marka biblioteki 4,1 3,7 3,9

Innowacyjność biblioteki 4,5 4,4 4,6

Umiejętność współpracy
biblioteki z innymi instytucjami

4,2 4,0 4,1

Umiejętność wykorzystywania
i obsługi nowych rozwiązań
technicznych, zdolność do
wprowadzania nowych
technologii w bibliotece

4,4 4,4 4,4

Zdolność do tworzenia
i pozyskiwania własności
intelektualnych

3,6 3,6 3,5

Źródło: opracowanie własne.

Jak juŜ wcześniej wspomniano, zasoby niematerialne zajmują wysoką
pozycję w hierarchii zasobów organizacyjnych bibliotek. Zdaniem 67% dy-
rektorów i 79% kierowników zasoby niematerialne są istotne na równi z za-
sobami materialnymi, takimi jak zbiory, urządzenia, budynki itp. W przeko-
naniu 26% dyrektorów i 20% kierowników są najwaŜniejsze, poniewaŜ
przyczyniają się do tworzenia nowych ciekawych usług bibliotecznych, za-
pewniają bibliotekom zainteresowanie otoczenia oraz umoŜliwiają dostęp do
rozproszonych w sieciach informacji. Jedynie 6% dyrektorów i 1% kierowni-
ków podziela pogląd, iŜ w pracy bibliotecznej najwaŜniejsze jest gromadzenie
zbiorów. Wyraźnie widać więc odejście od modelu biblioteki wyłącznie roz-
budowującej księgozbiór na rzecz biblioteki świadczącej usługi i udostęp-
niającej informacje, bardzo często rozproszone i dostępne w sposób zdalny.
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Zainteresowanie bibliotekarzy zasobami niematerialnymi przejawia się
w prowadzeniu róŜnorodnych działań w celu budowania, świadomego roz-
woju i efektywnego wykorzystywania tych zasobów, co deklaruje blisko
połowa (43%) dyrektorów badanych bibliotek.

Pomimo uznania wysokiej wartości zasobów niematerialnych działania
związane z ich badaniem i pomiarem są jeszcze ciągle ograniczone. Deklaruje
je zaledwie 22% dyrektorów, z czego 62% dokonuje hierarchizacji tych za-
sobów lub podejmuje próby określenia ich wartości, zaś 11% bibliotek posia-
da dokumenty zawierające kompleksowe informacje (raporty) na temat posia-
danych zasobów niematerialnych. Wśród dokumentów tych wymieniane są:
plany rozwoju biblioteki, róŜnego rodzaju sprawozdania, analizy, dokumenta-
cje kontroli zarządczej, akta osobowe pracowników, raporty ewaluacyjne oraz
wyniki badań satysfakcji uŜytkowników.

Na koniec warto przedstawić opinie dyrektorów bibliotek związane z za-
rządzaniem poszczególnymi zasobami niematerialnymi, które w pewnym
stopniu zostały omówione juŜ w rozdziale drugim. W tab. 40 zaprezentowano
procentowy rozkład odpowiedzi respondentów związanych z opisanymi
wcześniej jedenastoma wartościami.

Tab. 40. Niematerialne zasoby organizacyjne w opinii dyrektorów bibliotek i praktyce
zarządczej (wyniki badania z 2014 r. w wyborze)

Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

Czy w Pana/Pani bibliotece został
wdroŜony formalny system
motywacyjny?

tak 22%

nie 78%

Czy w Pana/Pani bibliotece został
wdroŜony formalny system
rozwoju karier/szkoleń
pracowników?

tak 23%

nie 77%

Czy w Pana/Pani bibliotece
podejmowane są działania mające
na celu dodatkowe związanie
pracowników z instytucją (np.
uwzględnianie sytuacji rodzinnej
podczas ustalania formy
świadczenia pracy, delegowanie
uprawnień pracownikom niŜszego
szczebla)?

tak 52%

nie 48%

Czy w Pana/Pani bibliotece osoby
otrzymujące nominację na
stanowisko kierownicze
przechodzą szkolenie w zakresie
umiejętności menedŜerskich?

tak 15%

nie 85%
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Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

Czy w Pana/Pani bibliotece od osób
kandydujących na stanowiska
kierownicze wymaga się
posiadania kompetencji
menedŜerskich poświadczonych
dyplomem ukończenia studiów,
kursów lub szkoleń?

tak 25%

nie 75%

Czy w Pana/Pani bibliotece
funkcjonuje system sprawowania
opieki nad nowo zatrudnionymi
pracownikami polegający na
przypisaniu im osoby
mentora/opiekuna?

tak 58%

nie 42%

Czy w Pana/Pani bibliotece
funkcjonuje system polegający na
delegowaniu pracowników na
róŜne stanowiska pracy celem
zdobycia doświadczenia
zawodowego?

tak 36%

nie 64%

Ile lat sprawuje Pan/Pani aktualne
stanowisko kierownicze?

średnio 5, 6 lat n/d

Czy ma Pan/Pani wykształcenie
menedŜerskie?

tak 28%

nie 72%

Czy przed objęciem tego
stanowiska miał Pan/Pani jakieś
doświadczenie w zakresie
kierowania zespołami?

tak 33%

nie 67%

Jakie cechy powinien posiadać
dyrektor biblioteki?

umiejętność pracy w zespole,
umiejętność kierowania ludźmi,
umiejętności komunikowania się
i prowadzenia negocjacji, fachową
wiedzę, otwartość na nowe
rozwiązania organizacyjne
i techniczne, innowacyjność,
kreatywność, umiejętność
budowania strategii biblioteki,
pracowitość, zdolność
podejmowania szybkich decyzji
i pracy pod presją czasu [szerzej
zob. opis w podrozdziale 2.2]

n/d

Jakich cech brakuje Panu/Pani jako
dyrektorowi biblioteki?

Ŝadnych 21%

asertywności, przebojowości
i stanowczości, braku
wykształcenia menedŜerskiego
oraz atrybutów kojarzonych
z wizjonerskim przywódcą,
liderem, takich jak: przebojowość,
autorytet i umiejętność wpływania
na swoich pracowników oraz
środowisko zewnętrzne

n/d
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Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

Czy kiedy poszukiwał Pan/Pani
pracy w zawodzie bibliotekarza
miało dla Pana/Pani znaczenie, kto
pełni funkcję dyrektora biblioteki
i jaką kulturę organizacyjną
promuje?

tak 26%

nie 74%

Czy w Pana/Pani bibliotece
realizowana jest aktualnie jakaś
strategia?

tak 48%

nie 18%

trudno powiedzieć 34%

W jaki sposób budowane są
strategie działalności Pana/Pani
biblioteki?
[pytanie dot. wyłącznie bibliotek,
w których zadeklarowano
realizowanie jakiejś strategii]

działamy intuicyjnie, kaŜdy sam
wie co ma robić i jakie są cele
biblioteki

25%

wszystkie biblioteki realizują
podobne strategie, nie ma więc
powodu, by róŜnicować je
i formułować w jakiś szczególny
sposób

8%

strategia powstaje w wyniku
przeprowadzenia analizy potrzeb
otoczenia i potencjału biblioteki

67%

Czy pracownicy są informowani
o nowo przyjętych strategiach?
[pytanie dot. wyłącznie bibliotek,
w których zadeklarowano
realizowanie jakiejś strategii]

nie, nie ma takiej potrzeby 10%

informowani są tylko kierownicy 3%

tak, poprzez formalne dokumenty 10%

tak, za pośrednictwem
przełoŜonych

21%

tak, w ramach zebrań 55%

w inny sposób (w ramach
nieformalnych rozmów,
pracownicy współtworzą strategię)

1%

Jak określiłby Pan/Pani strategię
aktualnie realizowaną przez
Pana/Pani bibliotekę?
[pytanie dot. wyłącznie bibliotek,
w których zadeklarowano
realizowanie jakiejś strategii]

strategia ofensywna 42%

strategia stabilizacji 57%

strategia defensywna 1%

Czy kiedykolwiek w Pana/Pani
bibliotece prowadzone były
badania:

kultury organizacyjnej biblioteki 10%

klimatu organizacyjnego 8%

opinii pracowników na temat
jakości pracy

23%

nie prowadziliśmy Ŝadnych
z powyŜszych badań

59%

Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe relacje
biblioteki z otoczeniem są
wystarczające?

tak, relacje naszej biblioteki
z otoczeniem, a zwłaszcza
z czytelnikami, są silne
i pozytywne

40%
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Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

relacje naszej biblioteki z jej
otoczeniem, a zwłaszcza
z czytelnikami, kształtują się na
zadowalającym poziomie, choć
warto by je wzmocnić

58%

relacje naszej biblioteki
z otoczeniem i jej czytelnikami
zamierają

2%

Czy widzi Pan/Pani jakąś
moŜliwość utrwalenia relacji
czytelników z biblioteką?

nie, nic nie zatrzyma trendu
„odpływu” czytelników od
bibliotek

3%

tak, dzięki dostosowaniu oferty
usługowej do potrzeb
uŜytkowników

50%

tak, poprzez bardziej indywidualne
podejście do uŜytkownika

15%

tak, poprzez stworzenie zupełnie
nowych usług, np. kursów,
szkoleń, kawiarnio-czytelni itp.

11%

tak, poprzez rozwinięcie
komunikacji elektronicznej

3%

tak, poprzez wprowadzenie
pewnych wymogów w szkołach
i uczelniach obligujących dzieci
i młodzieŜ do skorzystania z usług
bibliotek

6%

tak, poprzez nawiązanie relacji
z nowymi grupami dotąd mało
aktywnych lub wykluczonych
uŜytkowników (np. aktywizacja
seniorów, aktywizacja „trudnej”
młodzieŜy)

12%

Czy jest Pan/Pani zadowolony ze
swoich relacji ze
współpracownikami?

tak 65%

nie 10%

trudno powiedzieć 25%

Kiedy ostatnio w Pana/Pani
bibliotece prowadzono badania
opinii na temat jej
reputacji/wizerunku (wśród
bibliotekarzy, czytelników lub
innych grup otoczenia)?

w ciągu ostatniego roku 21%

w ciągu ostatnich pięciu lat 30%

dawniej niŜ pięć lat temu 5%

nigdy 25%

nie pamiętam 19%

Kto w Pana/Pani bibliotece jest
czynnie odpowiedzialny za
kształtowanie reputacji biblioteki?
[pytanie wielokrotnego wyboru]

dyrektor/kierownik 52%

dział PR/marketingu 3%

specjalnie powołany zespół 3%

wszyscy kierownicy działów 24%
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Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

specjalnie oddelegowany
pracownik

3%

nie ma takiej osoby 27%

Jak często Pana/Pani biblioteka
prowadzi badania potrzeb i/lub
preferencji uŜytkowników?

minimum raz na rok 32%

minimum raz na pięć lat 24%

rzadziej niŜ co pięć lat 5%

nie pamiętam 9%

nie prowadzi takich badań 29%

Jak ogólnie oceniłby Pan/Pani
zawód bibliotekarza?

bardzo dobrze 24%

dobrze 53%

przeciętnie 20%

źle 3%

bardzo źle 0%

Proszę ocenić zawód bibliotekarza
pod kątem wybranych cech w skali
od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę
najwyŜszą

atmosfera pracy – 3,9 n/d

atrakcyjność wykonywanych
obowiązków – 3,8

n/d

poczucie stabilizacji – 3,7 n/d

moŜliwość podejmowania wyzwań
– 3,7

n/d

moŜliwość rozwoju zawodowego –
3,6

n/d

innowacyjność – 3,5 n/d

reputacja zawodu wśród
znajomych i rodziny – 3,0

n/d

moŜliwość „zrobienia kariery” – 2,7 n/d

wysokość zarobków – 2,2 n/d

Proszę wymienić trzy
cechy/sytuacje/zachowania, które
Pana/Pani zdaniem wpływają na
negatywną reputację bibliotek

brak dostosowania oferty
usługowej do potrzeb czytelników,
wyizolowanie bibliotek i brak
współpracy z otoczeniem, opór
wobec zmian, ograniczone środki
finansowe blokujące rozwój
infrastruktury i księgozbioru,
niewłaściwe postawy lub brak
kompetencji personelu

n/d

Proszę wymienić trzy
cechy/sytuacje/zachowania, które
Pana/Pani zdaniem wpływają na
negatywną reputację bibliotekarzy

niskie kwalifikacje, brak kultury
osobistej i niechlujny ubiór,
lenistwo, negatywne nastawienie
do czytelników, brak
innowacyjności

n/d
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Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

Czy Pana/Pani biblioteka posiada
jakąś wyodrębnioną (nazwaną,
określoną graficznie itp.) markę
biblioteczną?

tak 24%

nie 76%

Proszę wskazać jak Pan/Pani
ocenia innowacyjność swojej
biblioteki na tle innych bibliotek:

jesteśmy zdecydowanie bardziej
innowacyjni niŜ inne biblioteki

19%

mamy podobny poziom
innowacyjności jak inne biblioteki

70%

jesteśmy mniej innowacyjni niŜ
inne biblioteki

11%

Czy w Pana/Pani bibliotece działa
system inicjujący wprowadzanie
innowacji (zgłaszanych np. przez
bibliotekarzy lub czytelników)?

tak, mamy formalny system
zarządzania innowacjami

1%

tak, mamy nieformalny system
zarządzania innowacjami

37%

nie mamy systemu zarządzania
innowacjami

62%

Kiedy ostatnio w Pana/Pani
bibliotece zostały wprowadzone
jakieś innowacje?

w ciągu ostatniego roku 60%

w ciągu pięciu lat 26%

w ciągu dziesięciu lat 3%

nie pamiętam, kiedy ostatnio
wprowadzono innowacje

11%

Czego dotyczyły wprowadzone
innowacje?
[pytanie wielokrotnego wyboru]

wprowadzenia nowych usług 68%

doskonalenia usług
dotychczasowych

52%

doskonalenia struktury
wewnętrznej biblioteki lub zmian
organizacyjnych

28%

zmian technicznych 52%

działalności
marketingowej/promocyjnej
biblioteki

33%

Kto jest głównym źródłem
innowacji w Pana/Pani bibliotece?

organ prowadzący bibliotekę (np.
uczelnia wyŜsza, szkoła, władze
lokalne)

6%

kierownictwo biblioteki 58%

pracownicy biblioteki 30%

uŜytkownicy 6%

Jakie są przyczyny blokujące
innowacje w Pana/Pani bibliotece?

bariery ekonomiczne 66%

bariery psychospołeczne
wynikające z braku motywacji
i świadomości konieczności zmian

9%

292 3. Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi



Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

bariery oportunistyczne związane
z postawą konformistyczną,
w której działalność zawodowa
pracowników ogranicza się
wyłącznie do wymaganych
aktywności

9%

bariery organizacyjne
przejawiające się brakiem
odpowiednich struktur i metod
zarządzania, a takŜe skostniałą
kulturą organizacyjną

3%

bariery techniczne wynikające
z braku odpowiednich środków
technicznych, tj. sprzętu,
oprogramowania, urządzeń itp.

8%

bariery informacyjne, będące
efektem braku fachowej wiedzy
oraz informacji na temat otoczenia
biblioteki i potrzeb jej
uŜytkowników

3%

bariery prawne, powstałe na skutek
obowiązujących przepisów i norm

3%

Proszę wskazać na czynniki
mogące zwiększyć innowacyjność
bibliotek

zwiększenie skali finansowania
nowych projektów

69%

zwiększenie dostępu do wiedzy
w zakresie innowacji
wprowadzanych przez bardziej
nowoczesne biblioteki

9%

zacieśnienie współpracy
z Instytutami Bibliotekoznawstwa
w zakresie projektowania
innowacji

1%

zwiększenie nacisków ze strony
czytelników i otoczenia

5%

lepsze przeszkolenie bibliotekarzy
umoŜliwiające im projektowanie
innowacji

6%

zwiększenie moŜliwości wyjazdów
i staŜy zagranicznych dla
bibliotekarzy

1%

współpraca z instytucjami
z innych branŜ pozwalająca na
poszerzanie doświadczeń

2%

zacieśnienie współpracy bibliotek
w ramach sieci, klastrów,
konsorcjów itp.

5%

inne 2%
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Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

Czy Pana/Pani biblioteka działa
w ramach jakiś formalnych
porozumień
międzyinstytucjonalnych?

tak 45%

nie 55%

Jakiego typu są to porozumienia?
[pytanie wielokrotnego wyboru,
dot. wyłącznie bibliotek
deklarujących działalność
w ramach porozumień
międzyinstytucjonalnych]

sieci 38%

konsorcja 49%

alianse strategiczne 15%

stowarzyszenia 28%

klastry 6%

federacje 12%

Proszę podać liczbę instytucji,
z którymi na stałe współpracuje
Pana/Pani biblioteka w ramach
wymienionych wcześniej form
[pytanie dot. wyłącznie bibliotek,
w których zadeklarowano
działalność w ramach porozumień
międzyinstytucjonalnych]

przeciętnie 25 n/d

Z jakimi organizacjami
współpracuje biblioteka w ramach
tych porozumień?
[pytanie wielokrotnego wyboru,
dot. wyłącznie bibliotek, w których
zadeklarowano działalność
w ramach porozumień
międzyinstytucjonalnych]

z innymi bibliotekami 87%

z instytucjami kultury 46%

z instytucjami nauki 39%

z dostawcami 33%

z innymi instytucjami
komercyjnymi niebędącymi
dostawcami dla biblioteki

20%

z innymi (towarzystwa regionalne,
szkoły, parafie, chóry, ochotnicza
straŜ poŜarna, organizacje
pozarządowe, areszty śledcze)

1%

Jakie są przyczyny podejmowania
współpracy instytucjonalnej przez
Pana/Pani bibliotekę?
[pytanie wielokrotnego wyboru,
dot. wyłącznie bibliotek, w których
zadeklarowano działalność
w ramach porozumień
międzyinstytucjonalnych]

kreowanie dodatkowej wartości
niemoŜliwej do osiągnięcia
samodzielnie przez bibliotekę

58%

wzmacnianie innowacyjności 32%

partycypowanie w kosztach
przedsięwzięć

42%

wzajemne dysponowanie bazą
lokalową, sprzętową i zasobami
ludzkimi, niezbędnymi do
realizacji niektórych projektów

25%

wspólne podejmowanie
ryzykownych decyzji

2%

wzajemne uczenie się i budowanie
nowych kompetencji

25%
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Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

przejmowanie od partnerów
nowych rozwiązań, technologii,
nowej wiedzy lub umiejętności

12%

tworzenie wspólnych standardów
(np. w zakresie formatów
opracowania, technologicznych,
jakościowych)

13%

moŜliwość specjalizacji niektórych
bibliotek i podziału prac zgodnie
z przyjętym profilem

2%

moŜliwość poszerzania oferty
usługowej

39%

moŜliwość pozyskiwania nowych
grup odbiorców usług
bibliotecznych

17%

uzyskanie przez bibliotekę zmiany
wizerunkowej

16%

Czy jest Pan/pani zadowolony z tej
współpracy?
[pytanie wielokrotnego wyboru,
dot. wyłącznie bibliotek, w których
zadeklarowano działalność
w ramach porozumień
międzyinstytucjonalnych]

tak 86%

nie 2%

trudno powiedzieć 13%

Jakie są cele podejmowanej przez
Pana/Pani bibliotekę współpracy
międzyinstytucjonalnej?
[pytanie wielokrotnego wyboru,
dot. wyłącznie bibliotek, w których
zadeklarowano działalność
w ramach porozumień
międzyinstytucjonalnych]

wspólne budowanie baz danych (w
tym katalogów centralnych
i bibliotek cyfrowych)

61%

wymiana dubletów i wydawnictw
publikowanych przez biblioteki
oraz przez ich organy prowadzące

25%

wymiana międzybiblioteczna 55%

wzajemne uŜyczanie
księgozbiorów czytelnikom
z bibliotek partnerskich

25%

wymiana i szkolenia pracowników
(np. w ramach programu Erasmus)

15%

wspólne uŜytkowanie sprzętu (np.
skanerów w ramach bibliotek
cyfrowych)

10%

realizowanie wspólnych projektów
badawczych (np.
współorganizowanie konferencji,
wspólne wykonawstwo grantów)

28%

wspólne dokonywanie zamówień
towarów i usług u dostawców na
preferencyjnych warunkach (np.
wspólny zakup ksiąŜek lub
czasopism celem uzyskania rabatu)

19%
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Pytanie Odpowiedź Rozkład
procentowy

Czy wprowadzając w bibliotece
jakąś nową technologię (nowy
sprzęt, nowe oprogramowanie),
planują Państwo system szkoleń?

tak, szkolimy wszystkich
pracowników

44%

tak, szkolimy tych pracowników,
którzy będą bezpośrednio
uŜytkowali nowe rozwiązania

37%

nie, pracownicy uczą się
samodzielnie, korzystając
z instrukcji i porad producentów

7%

nie, pracownicy uczą się poprzez
praktykę na dostarczonym sprzęcie
lub oprogramowaniu

12%

Czy planując zakup nowej
technologii, planują Państwo, jak
będzie wyglądał proces lub usługa
związana z tą technologią po jej
wprowadzeniu (jak się zmieni)?

tak, poniewaŜ nowe rozwiązania
techniczne wymagają zmiany
organizacji pracy

56%

nie, poniewaŜ wszystko okaŜe się
na bieŜąco

30%

nie, poniewaŜ to tylko narzędzia
usprawniające niektóre czynności
i nie mają wpływu na sam proces
pracy

14%

Kiedy ostatnio wprowadzali
państwo do biblioteki jakąś nową
technologię lub nowe rozwiązanie
informatyczne?

w ciągu ostatniego roku 45%

w ciągu ostatnich pięciu lat 43%

w ciągu ostatnich dziesięciu lat 7%

nie pamiętam 5%

Czy planują Państwo
wprowadzenie jakiejś nowej
technologii?

tak, w przeciągu roku 29%

tak, w przeciągu pięciu lat 46%

tak, lecz nie w ciągu najbliŜszych
pięciu lat

9%

nie planujemy 16%

Czy Pana/Pani biblioteka (włącznie
z filiami i oddziałami) posiada lub
posiadała prawa do jakichś
własności intelektualnych?
[pytanie wielokrotnego wyboru]

tak, biblioteka posiada/ła własności
marketingowe (znaki towarowe,
nazwy handlowe, logo, systemy
identyfikacji wizualnej itp.)

21%

tak, biblioteka posiada/ła własności
związane z technologią (patenty
produktowe i procesowe, wzory
przemysłowe itp.)

2%

tak, biblioteka posiada/ła własności
artystyczne i naukowe (dzieła
literackie, naukowe,
publicystyczne i prawa do nich,
utwory muzyczne i filmowe,
plastyczne, fotografie itp.) [bez
księgozbioru biblioteki]

16%
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tak, biblioteka posiada/ła własności
związane z przetwarzaniem
danych (prawa do oprogramowania
komputerowego, aplikacje
komputerowe itp.)

24%

tak, biblioteka posiada/ła własności
o charakterze
architektoniczno-urbanistycznym
(projekty budynków
bibliotecznych, projekty
zagospodarowania przestrzeni
wewnętrznej biblioteki, terenów
zielonych i rekreacyjnych
biblioteki itp.)

9%

biblioteka nie posiada/ła Ŝadnych
własności intelektualnych

55%

Czy w Pana/Pani bibliotece
prowadzone są badania naukowe?

tak 20%

nie 80%

Czy w Pana/Pani bibliotece
wyodrębniono stanowiska pracy,
w ramach których realizowana jest
wyłącznie działalność naukowa?

tak 3%

nie 97%

Ile jest takich stanowisk?
[pytanie dot. wyłącznie bibliotek,
w których zadeklarowano
posiadanie stanowisk, w ramach
których realizowana jest wyłącznie
działalność naukowa?

przeciętnie 1 n/d

Czy w Pana/Pani bibliotece są
pracownicy, w których umowie
o pracę lub w innych dokumentach
widnieje zapis o obowiązku
prowadzenia działalności
naukowej i/lub tworzenia
utworów?

tak 9%

nie 91%

Czy pracownicy zobowiązani do
prowadzenia działalności
naukowej i tworzenia tzw.
utworów (ksiąŜek, artykułów,
opracowań itp.) mają z tego tytułu
jakieś dodatkowe przywileje?

tak 62%

nie 38%

Jakie są to przywileje?
[pytanie wielokrotnego wyboru]

moŜliwość prowadzenia badań
w czasie pracy

54%

moŜliwość korzystania ze sprzętu,
oprogramowania i pomieszczeń
biblioteki

54%

dodatkowe dni wolne od pracy na
przygotowanie publikacji

8%
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Inne (zwiększone koszty uzyskania
przychodu, większe uposaŜenie,
moŜliwość wyjazdów na
konferencje naukowe, stałe
godziny pracy itp.)

3%

Czy Pana/Pani biblioteka wspiera
bibliotekarzy w publikowaniu lub
rozpowszechnieniu ich utworów?

nie, bibliotekarze sami muszą
opublikować lub rozpowszechnić
swój utwór

58%

tak, poprzez wsparcie finansowe 9%

tak, poprzez opublikowanie
utworu

31%

w inny sposób (np. poprzez
promocję twórczości,
motywowanie, szukanie wydawcy)

2%

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania pokazują, iŜ zainteresowanie zasobami niema-
terialnymi i moŜliwościami ich wykorzystywania w działalności bibliotecznej
rośnie. Zmienia się sposób postrzegania bibliotek, które z instytucji statycz-
nych stają się organizacjami coraz intensywniej współpracującymi z otocze-
niem. Zasoby i kompetencje, do tej pory kojarzone wyłącznie z komercyjnymi
przedsiębiorstwami, coraz częściej cenione są wśród kadry kierowniczej bib-
liotek. Zarządzanie reputacją, marką, kompetencje w zakresie nawiązywania
współpracy, budowania relacji, tworzenia strategii czy zarządzania perso-
nelem okazują się istotnymi czynnikami w kreowaniu pozycji bibliotek na
rynku usług informacyjnych, edukacyjnych i rozrywkowych. Zasoby te będą
zatem wymagały opracowania profesjonalnych narzędzi diagnozy, pomiaru
i zarządzania, mających systemowy, a nie okazjonalny i przypadkowy cha-
rakter, jak często ma to miejsce dzisiaj.
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Zakończenie

W sytuacji permanentnie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego, spo-
łecznego i kulturowego dąŜenia do wprowadzania zmian w sposobach orga-
nizacji pracy pojawiają się równieŜ w przypadku bibliotek. Nowe trendy
związane z wdraŜaniem elastycznych struktur, maksymalizacją satysfakcji
uŜytkowników i ciągłym podnoszeniem jakości stają się powoli codziennością
w pracy menedŜerów bibliotek. Coraz częściej atrakcyjność tych instytucji po-
strzegana jest jako zdolność do wprowadzania szybkich i efektywnych zmian,
które są odpowiedzią na oczekiwania dynamicznego otoczenia. Szeroko za-
krojona innowacyjność będąca wynikiem współpracy ze środowiskiem jest
moŜliwa w wyniku budowania i umiejętnego wykorzystywania niemate-
rialnych zasobów organizacyjnych. Te „ukryte” zasoby stanowią nierzadko
o przyszłości biblioteki. Dlatego tak cenne wydają się kompetencje związane
z oceną i pomiarem niematerialnych zasobów organizacyjnych, które dzięki
ukazaniu pełniejszego obrazu stanu biblioteki w istotny sposób mogą wpły-
nąć na podejmowanie róŜnego rodzaju decyzji zarządczych. Wiedza na temat
niematerialnych wartości biblioteki umoŜliwia lepsze planowanie przyszłych
inwestycji, identyfikowanie kluczowych dla funkcjonowania tej instytucji ob-
szarów oraz tych aspektów pracy, które wymagają natychmiastowych zmian.

Teoria zasobowa moŜe być dziś dla bibliotek swego rodzaju fundamen-
tem, który będzie stanowił podstawę ich filozofii działania. Nie naleŜy jednak
ignorować nowych trendów, niestety nie zawsze korzystnych dla instytucji
pozabiznesowych, które coraz częściej mają charakter ekonomizujący, nie zaś
humanizujący. Wielu badaczy zastanawia się, jaki kierunek przybierze rozwój
zarządzania, i czy tendencje otoczenia będą korzystne dla bibliotek oraz
innych instytucji kultury.

W ksiąŜce, opierając się na studiach literaturowych i badaniach własnych,
starano się wykazać zasadność stosowania podejścia zasobowego w zarządza-
niu bibliotekami w polskich realiach funkcjonowania tych instytucji. Wyka-
zano pewne aspekty wykorzystywania niematerialnych zasobów organizacyj-
nych w bibliotekach polskich. Starano się podkreślić specyfikę zarządzania
tymi placówkami oraz konieczność dostosowania do ich potrzeb teorii zaso-
bowej i jej narzędzi; specyfiki wynikającej z odmienności bibliotek względem
instytucji komercyjnych, w których środowisku początkowo została sformu-
łowana wspomniana teoria zasobowa.

Udowodnienie tezy o słuszności wykorzystania twierdzeń szkoły zaso-
bowej w zarządzaniu bibliotekami wymagało przedstawienia istoty zasobów
niematerialnych oraz analizy ich roli w kształtowaniu kluczowych kompeten-
cji oraz budowaniu stabilnej pozycji biblioteki w otoczeniu. Podjęto równieŜ
zagadnienia związane z pomiarem tych zasobów oraz ich ochroną.



Niniejsza ksiąŜka z całą pewnością nie wyczerpuje katalogu zagadnień
związanych z wykorzystaniem teorii zasobowej na potrzeby instytucji biblio-
tecznych. Dalszych analiz wymagają bowiem metody identyfikacji zasobów,
narzędzia pomiaru oraz metody zarządzania. JednakŜe wydaje się, Ŝe pod-
stawowa teza badawcza, zakładająca zasadność wykorzystywania teorii za-
sobowej na potrzeby polskich bibliotek, została uargumentowana i moŜe
stanowić punkt wyjścia do dalszych działań badawczych.
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