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Elżbieta Barbara Zybert

Rozdział 9

kultuRa oRganIZaCyjna W bIblIoteCe

9.1. Czym jest kultura organizacyjna?

We wszystkich niemal dziedzinach życia, w funkcjonowaniu różnych insty-
tucji, także bibliotek i ośrodków informacji, powszechne jest dążenie do opty-
malizacji działań, usprawniania procesów zarządzania i odwoływanie się do 
kultury organizacyjnej, przez wielu teoretyków uznawanej za najbardziej no-
woczesną tendencję w zarządzaniu [42, s. 18] i czynnik, który decyduje, obok 
strategii i struktury, o trwaniu, rozwoju, a także upadku instytucji [38, s. 159].

Zainteresowanie kulturą organizacyjną wynika m.in. z faktu, iż w organi-
zacjach pełni ona różnorodne funkcje służące identyfikacji oraz wzmocnie-
niu założeń i wartości będących podstawą całej polityki i podejmowanych 
działań. Funkcje te sprowadzają się do integrowania zespołu oraz budowania 
świadomości wspólnoty personelu, przeżywania poczucia bezpieczeństwa  
i stabilności. Przyczyniają się też do budowania tożsamości i osobowości danej 
biblioteki, do identyfikacji ze swoją instytucją, z pielęgnowanymi w niej warto-
ściami, tradycjami i poglądami, które także decydują o jej niepowtarzalności. 
Dzięki tej wewnętrznej funkcji kultura organizacyjna oferuje wspólny język  
i aparat pojęciowy, pracownicy wyposażani są w wiedzę dotyczącą tego co jest 
w danej organizacji – bibliiotece uznawane za dobre lub złe. W efekcie two-
rzony jest jej wizerunek określający jej miejsce i znaczenie w środowisku [42,  
s. 24-25]. W swojej funkcji zewnętrznej kultura organizacyjna umożliwia tak-
że przystosowanie się do nowych sytuacji, a dzięki swojej funkcji adaptacyjnej 
zmniejsza niepewność dostarczając sposobów radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych i wypracowuje gotowe schematy zachowań [41, s. 36]. to ograni-
czanie niepewności, będące efektem badania uwarunkowań wewnętrznych  
i zewnętrznych, a więc ukazywania mocnych i słabych stron danej biblioteki 
umożliwia umiejętne i sprawne reagowanie na dokonujące się przeobraże-
nia [42, s. 24-25]. Spośród tych różnorodnych funkcji najistotniejsze wydają 
się funkcje: budowania tożsamości, ograniczania niepewności, poznawczo- 
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-informacyjna dostarczająca wiedzy o bliższym i dalszym otoczeniu biblioteki 
oraz percepcyjna służąca określaniu sposobu postrzegania organizacji i nada-
waniu znaczenia organizacyjnym aspektom życia zbiorowego [18, s. 68].

Z uwagi na fakt, że pojęcie kultury organizacyjnej potrzebne jest dla opisu 
procesów zachodzących w bibliotekach, stylów kierowania i przywództwa, at-
mosfery pracy i zwyczajów panujących w poszczególnych instytucjach warto 
na początku określić czym ona jest. Według popularnego ujęcia, sformułowa-
nego w latach 70. XX w. i uznawanego także współcześnie, jest to zmienna 
wewnętrzna, która wpływa na efektywność, zaś menedżerowie mogą nią ma-
nipulować posługując się różnymi technikami organizacyjnymi. Z takim wi-
dzeniem kultury organizacyjnej wiążą się nazwiska: Edgara Scheina, charlesa 
Handy’ego, terrence E. Deala, Allana A. Kennedy’ego, Paula Bate’a, Andrew 
Pettigrewa, Geerta Hofstedego, a z polskich autorów: czesława Sikorskiego, 
lidii Zbiegień-Maciąg, Małgorzaty czerskiej czy łukasza Sułkowskiego.

łukasz Sułkowski w swojej pracy Kulturowe procesy zarządzania [30, s. 49-
51] dokonał zestawienia i uporządkowania różnych definicji kultury organi-
zacyjnej. Zgodnie z nimi kultura organizacyjna to:

„zwyczajowy lub tradycyjny sposób myślenia i działania, który jest  • 
w pewnym stopniu podzielany przez członków organizacji i który nowi 
pracownicy muszą przynajmniej częściowo zaakceptować” – E. Jacques;
„dominujący wzorzec wartości, mitów, wierzeń, założeń, norm, ich uoso-• 
bienia w języku, symbolach, artefaktach, jak również w technologii, ce-
lach i praktykach zarządzania, uczuciach, postawach, działaniach i inte-
rakcjach” – R. likert i J. likert;
„wzór podzielanych, fundamentalnych założeń, które dana grupa stwo-• 
rzyła, rozwiązując problemy adaptacji do otoczenia i integracji we-
wnętrznej. Wzór można uznać za obowiązujący. Jest on wpajany nowym 
członkom organizacji jako prawidłowy sposób rozwiązywania proble-
mów” – E. Schein;
„wartości, normy i przekonania powszechnie akceptowane w organiza-• 
cji i stanowiące system” – H. Scheinplein;
„• Zaprogramowanie umysłów członków organizacji, a więc zespół sku-
tecznie wpajanych przez grupę wartości, norm i reguł organizacyjnych” 
– G. Hofstede;
„kultura organizacyjna może być traktowana jako klej, który spaja orga-• 
nizację przez współdzielenie wzorów znaczeń. Kultura skupia się wokół 
wartości, przekonań i oczekiwań, które są dzielone przez członków or-
ganizacji” – c. Siehl i J. Martin;
„Swoiste niepisane • reguły gry społecznej w organizacji, które pozwalają 
uczestnikom życia społecznego rozumieć organizację i identyfikować się 
z nią” – P. M. Blau;
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„Kultura jest systemem publicznie i wspólnie akceptowanych znaczeń • 
dla danej grupy w danym czasie. ten system pojęć, form, kategorii i ob-
razów pozwala interpretować ludziom ich własną sytuację” – A. M. Pet-
tigrew;
„Kultura odnosi się do wiedzy, która jest przekazywana członkom grupy, • 
aby się nią dzielić, wiedza takiego rodzaju, która służy informowaniu, 
osadzaniu, kształtowaniu i odpowiadaniu za rutynowe i nierutynowe 
działania członków danej kultury. Kultura jest wyrażona (lub konstytu-
owana) jedynie przez działania lub słowa swoich członków i musi być 
interpretowana przez pracowników organizacji. Kultura jako taka nie 
jest widziana, zaczyna być widziana jedynie przez jej interpretację” –  
J. Van Maanen;
„sieci znaczeń utkane przez ludzi w procesie organizowania” – l. • Smir-
cich;
„organizacje to środowisko obciążone kulturowo, to jest odróżniające • 
się grupy społeczne mające zestaw wspólnych porozumień dotyczących 
organizacji działań, języków i innych symbolicznych nośników wspól-
nych znaczeń” – M. R. louis;
„kultura organizacyjna zazwyczaj odnosi się do wzorca rozwoju od-• 
zwierciedlonego przez społeczne systemy wiedzy, ideologię, wartości, 
prawa i codzienne rytuały” – M. Morgan;
„kultura odnosi się do głębokich struktur organizacji, które są zakorze-• 
nione w wartościach, przekonaniach i założeniach posiadanych przez 
członków organizacji. Znaczenie ustanawiane jest przez socjalizację 
z różnymi grupami skupionymi w miejscu pracy. Interakcja odtwarza 
świat symboliczny, który daje kulturom zarówno dużą stabilność, jak  
i pewną naturę niepewności i kruchość zakorzenioną w zależności sys-
temu od poszczególnych działań” – R. Denison;
„niepisane, przestrzegane często podświadomie zasady, które wypełnia-• 
ją lukę pomiędzy tym co niepisane a tym, co się rzeczywiście w organi-
zacji dzieje” – R. Deshapande, R. Parasurman;
„organizacje nie tylko posiadają kulturę, ale również są kulturą” –  • 
J. M. Kobi, H. Wüthrich;
„ramy interpretatywne i podstawowe wartości tworzące unikalny sens • 
znaczeń w organizacji” – S. lewis [30, s. 49-51].

można zatem kulturę organizacyjną biblioteki zdefiniować jako ze-
spół utrwalonych i przestrzeganych w niej podstawowych założeń, wspól-
nych przekonań i systemów wartości a także norm społecznych, wzorów 
myślenia i działania, które wpływają na zachowania jej pracowników  
i decydują o panującym w niej klimacie organizacyjnym, korzystnym dla 
publiczności i zatrudnionego personelu, tworząc atmosferę przyjazności  
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i dostosowując się do oczekiwań klientów zewnętrznych i wewnętrznych 
biblioteki.

Na kulturę organizacyjną biblioteki, podobnie jak i każdej innej organizacji, 
wpływ ma jej środowisko bliższe i dalsze, w którym funkcjonuje. Wśród uwa-
runkowań kultury organizacyjnej zazwyczaj wymienia się typ otoczenia, typ 
organizacji, cechy organizacji i cechy uczestników organizacji. typ otoczenia 
to przede wszystkim kultura narodowa kraju, w którym działa dana biblio-
teka oraz system wartości reprezentowanych przez społeczność lokalną i re-
gionalną, przejawiający się m.in. stosunkiem do edukacji, kultury czy książki. 
typ organizacji rzutujący na kulturę organizacyjną to sytuacja rynkowa, bran-
ża, w której działa a także wykorzystywana technologia. cechy organizacji to 
jej historia, wielkość, rodzaj przywództwa, istniejący system administracji 
czy struktura organizacyjna. Natomiast spośród cech uczestników w istotny 
sposób na kulturę organizacyjną oddziałują wartości reprezentowane przez 
poszczególne jednostki, ich wiek, płeć, wykształcenie a także doświadczenie 
życiowe i zawodowe (Rys. 1).

Rysunek 1. Uwarunkowania kultury organizacyjnej

Źródło: KoŹMIńSKI Andrzej K., PIotRoWSKI Włodzimierz (red.). Zarządzanie. Teoria i praktyka. War-
szawa, 1996, s. 445.

9.2. Modele kultury organizacyjnej i ich elementy składowe

Mimo różnic występujących w zaprezentowanych definicjach kultury orga-
nizacyjnej można w nich wyróżnić wspólne elementy składowe, które pozwolą 
na jej scharakteryzowanie w danej organizacji, określą jej przejawy i mogą być 
pomocne w postrzeganiu oraz rozumieniu procesów w niej zachodzących.

typ otoczenia
kultura narodowa•	
system wartości społeczeństwa•	
system wartości społeczności •	
regionu
lokalny system wartości•	

cechy organizacji
historia•	
wielkość•	
przywództwo•	
system administracji•	
struktura•	

Kultura organizacji

typ organizacji
sytuacja rynkowa•	
produkty i technologia•	
branża•	

cechy uczestników
wartości•	
postawy•	
wykształcenie•	
płeć•	
wiek•	
doświadczenie z pracy•	
doświadczenie życiowe•	
więzi emocjonalne•	
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Wśród najbardziej popularnych modeli kultury organizacyjnej, uwzględ-
niających różne zmienne kulturowe i porządkujące jej opisywanie, wymienić 
należy model góry lodowej E. Scheina (Rys. 2) oraz model cebuli G. Hofstede 
(Rys. 3). Przydatny dla określenia wewnętrznych treści kultury organizacyjnej 
jest także zestaw elementów składowych charakteryzujących ją, przygotowa-
ny przez czesława Sikorskiego.

Model opracowany przez Edgara Scheina składa się z trzech poziomów, 
wyodrębnionych ze względu na ich trwałość i widoczność. W modelu tym wi-
dzimy jedynie zauważalne elementy góry lodowej, natomiast nie dostrzegamy 
jej fundamentów. Jednakże niewidoczne lub częściowo widoczne aspekty od-
działują na aspekty, które mają charakter widoczny.

Założenia są całkowicie niewidoczne i nieuświadamiane, często niedo-
stępne i skrywane. tkwią głęboko w świadomości członków organizacji. Jest 
to pojmowanie otoczenia, autorytety, wizja, znaczenie pracy oraz założenia 
dotyczące pracowników. normy i wartości są częściowo widoczne i uświa-
damiane. artefakty to z kolei symbole: konceptualne (np. język, anegdoty, 
legendy); behawioralne (np. zachowania, zwyczaje); materialne (np. budyn-
ki, aranżacja wnętrz, wygląd pracownika, dokumenty organizacyjne) w pełni 
widoczne dla osób z zewnątrz, choć nie zawsze przez nich właściwie i prawi-
dłowo interpretowane [16, s. 439].

Rysunek 2. Model E. Scheina: Poziomy kultury organizacyjnej

Źródło: KoŹMIńSKI Andrzej K., PIotRoWSKI Włodzimierz (red.). Zarządzanie. Teoria i praktyka. War-
szawa, 1996, s. 439.

W modelu cebuli G. Hofstedego jej jądro stanowią wartości, które są wy-
obrażeniem tego, co jest ważne w danym środowisku i danej społeczności.  
Z tego powodu są nazywane kodeksem moralnym. Są definiowane jako skłon-
ności do dokonywania określonego wyboru. Jak zauważa Hofstede wartości to 

artefakty w pełni widoczne i uświadomione

częściowo widoczne i uświadomione

całkowicie niewidoczne i nieuświadomione

normy i wartości

założenia
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wektory uczuć ze znakiem dodatnim lub ujemnym: dobry-zły, czysty-brudny, 
piękny-brzydki, naturalny-sztuczny, normalny-nienormalny, logiczny-para-
doksalny, racjonalny-irracjonalny [9, s. 44]. Ponieważ wartości przyswajane 
są w dzieciństwie, to w efekcie tego człowiek nie uświadamia sobie wielu  
z nich i tym samym nie podlegają one dyskusji [9, s. 44]. Z wartości wynikają 
normy kultury organizacyjnej, które określają rodzaje zachowań jakich można 
się spodziewać po członkach danej kultury organizacyjnej, precyzują co wol-
no, a co jest zabronione [30, s. 80], pozwalają na rozróżnienie między tym, 
czego ludzie życzyliby sobie, a tym, czego chcą faktycznie. Hofstede wyjaśnia, 
że o tym, czego ludzie chcieliby decydują względy ideologiczne, a o tym, czego 
chcieliby naprawdę względy praktyczne [9, s. 45].

Kolejną warstwą są rytuały i bohaterowie. rytuały są powtarzającymi się 
czynnościami, które wyrażają i podkreślają podstawowe wartości organizacji, 
są widoczne w ceremoniach, gestach czy sposobach witania się [9, s. 44]. bo-
haterowie to osoby współczesne lub historyczne, realne lub fikcyjne, które 
utożsamiają cechy najbardziej cenione w danej kulturze i które są wzorcami 
do naśladowania [9, s. 44].

trzecią, najbardziej widoczną warstwę, tworzą symbole, ulegające ciągłym 
zmianom i przyswajające nowe artefakty. Symbole to słowa, gesty, przedmioty, 
obrazy, a także język, żargon, sposób ubierania się, fryzura, czy oznaki statusu, 
które są rozpoznawane przez członków danej kultury. te trzy warstwy: rytu-
ały, bohaterowie i symbole tworzą szerszą kategorię określaną jako praktyki, 
które są czytelne tylko dla członków danej kultury [30, s. 80]. Hofstede pod-
kreśla, że trzonem kultury organizacyjnej jest poczucie wspólnoty praktyk, 
a nie wspólne dla wszystkich wartości, gdyż wartości członków organizacji 
zależą głównie od czynników zewnętrznych takich jak narodowość czy wiek  
a nie od przynależności organizacyjnej [30, s. 80].

Rysunek 3. Diagram cebuli G.Hofstedego

Źródło: HoFStEDE Geert. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa, 2000, s. 43.
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czesław Sikorski wydzielił w kulturze organizacyjnej trzy zasadnicze 
składniki:

Wzory myślenia, dzięki którym członkowie grupy otrzymują kryteria 1. 
oceny rozmaitych zjawisk i sytuacji.
Wzory zachowań dostarczające właściwych form reagowania na te zja-2. 
wiska i sytuacje.
Symbole, dzięki którym następuje upowszechnienie i utrwalanie wzo-3. 
rów myślenia i zachowania wśród członków grupy [25, s. 17].

Na podstawie tych trzech przykładowych modeli kultury organizacyjnej 
można wymienić następujące zmienne kulturowe, które występując w se-
kwencji: założenia – wartości – normy – postawy (symbole i artefakty) mogą 
posłużyć do scharakteryzowania kultury organizacyjnej w bibliotece. takimi 
elementarnymi składnikami kultury organizacyjnej, zaliczanymi do kanonu 
jej elementów są: podstawowe założenia, które są najbardziej ukryte i nie-
uświadomione, ale jednocześnie najtrwalsze i najtrudniejsze do rozszyfrowa-
nia. Uświadomienie sobie tych założeń jest podstawowe dla zrozumienia po-
zostałych poziomów kultury organizacyjnej. odnoszą się one do [16, s. 441]:

– Natury człowieka, jego cech charakteru i stosunku do wykonywanych za-
dań. Bibliotekarz może być postrzegany jako pracowity, odpowiedzialny, po-
szukujący odpowiedzialności, skłonny do samodzielnego podejmowania ini-
cjatywy lub też jako leniwy, stroniący od pracy, odpowiedzialności i wszelkiej 
aktywności w działaniach organizacji;

– Relacji międzyludzkich, zarówno formalnych, znajdujących odzwierciedle-
nie w strukturach organizacyjnych, jak i nieformalnych, a także w rodzaju wła-
dzy organizacyjnej (charyzmatycznej, tradycyjnej czy racjonalnej)1 istniejącej  
w danej bibliotece. czynniki te w istotny sposób wpływają na stosunki pracow-
nicze oraz na zachowania kierownictwa biblioteki i przyjęte przezeń style przy-
wódcze – zasadnicze w modelu kultury organizacyjnej danej biblioteki;

– Samej biblioteki i rodzaju dominujących cech. Zazwyczaj wyróżnia się 
dwa modele: mechanistyczny i organiczny. Model mechanistyczny cechuje 
hierarchiczna struktura kierowania, władzy i komunikowania się, wysoka 
specjalizacja funkcji, precyzyjne określanie kompetencji i odpowiedzialności, 
istnienie szczegółowych instrukcji i zarządzeń oraz powiązanie autorytetu 
formalnego z zajmowaną pozycją w hierarchii służbowej. Przykładem takiego 
modelu może być struktura biurokratyczna. Natomiast model organiczny ma 

1 Władza charyzmatyczna oparta jest na przekonaniu o szczególnych, nadzwyczajnych ce-
chach przywódcy i prawomocności ustanowionych przez niego norm. tego typu władza wią-
że się z osobą, która ją sprawuje i jest silnie „nasycona” emocjami; władza tradycyjna opiera 
się głównie na wierze w trwałość pewnego porządku i jego prawomocność. Wiąże się z dzie-
dziczeniem statusu społecznego, u jej podstaw tkwi utrwalony zwyczaj. Władza racjonalna 
(legalna) pochodzi z mianowania lub wyboru dokonanego na podstawie usankcjonowanych 
prawnie procedur i opiera się na legalnych normach prawnych [zob. 23, s. 590].
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słabo sformalizowaną i elastyczną strukturę organizacyjną, ogólnie określone 
zakresy obowiązków, występuje w nim ścisła współpraca i bezpośrednie ko-
munikowanie się pracowników, zanikanie władzy na rzecz współpracy, znacz-
na samodzielność poszczególnych działów, a także powiązanie prestiżu ludzi 
w danej instytucji z posiadaną przez nich wiedzą [3, s. 75];

– Natury otoczenia, w którym biblioteka funkcjonuje i jej relacji z tym oto-
czeniem.

Drugi poziom tworzą normy społeczne i organizacyjne oraz wartoś-
ci, które dzielą się na: normy i wartości deklarowane oraz normy i wartości 
przestrzegane [16, s. 440]. odnoszą się do spraw najbardziej ważnych dla 
jednostki, grupy czy całej biblioteki, odzwierciedlają pożądane zachowania, 
ideologie, zakazy, hierarchie wartości lub stany rzeczy, cele, zadania czy mi-
sję i stanowią istotę kultury organizacyjnej [42, s. 66]. Wśród powszechnych 
w bibliotekarstwie wartości zazwyczaj wymienia się: uczciwość, lojalność, 
ukierunkowanie się na użytkownika, poświęcanie mu tyle czasu ile potrze-
buje, pomoc w rozwiązaniu jego problemu, przestrzeganie zasady równości 
wszystkich użytkowników niezależnie od ich statusu, opiekuńczy stosunek do 
osób niepełnosprawnych, do pracowników i ich kariery zawodowej, określo-
ne podejście do zachowań w warunkach pracy np. dbałość o estetykę, brak 
tolerancji dla niezdyscyplinowania, kradzieży czy pijaństwa [4, s. 322]. Bardzo 
popularną, w ostatnich czasach, wartością jest dążenie do zapewniania jakości 
nie tylko tego co jest dostarczane, ale także warunków w jakich się to odbywa 
[42, s. 66]. Miernikami do określania wysokiej jakości są: zadowolenie klien-
ta, grzeczność, uprzejmość, życzliwość, chęć niesienia pomocy, traktowanie 
klienta z szacunkiem [7, s. 11]. Jako nieprzemijające wartości i normy należy 
uznać zasady sformułowane w 1931 r. przez hinduskiego bibliotekoznawcę 
i matematyka Shiyali Ramamritha Ranganathana, zwane pięcioma prawami 
bibliotecznymi:

Książki są do użytkowania.1. 
Każdemu czytelnikowi odpowiednia książka.2. 
Każdej książce właściwy czytelnik.3. 
oszczędzaj czas czytelnika.4. 
Biblioteka jest rozwijającym się organizmem [7, s. 11].5. 

Przy czym konieczna jest adaptacja tych zasad do współczesnych realiów  
i rozszerzenie nośników przekazu informacji na inne media, nie tylko książki.

Z normami i wartościami, jako pośrednim poziomem kultury, wiąże się 
wizja, koncepcja potencjału biblioteki i wyobrażenie pożądanej przyszłości, 
które jest formułowane w kategoriach wyznaczanych celów. Inaczej mówiąc 
jest to to, co pracownicy noszą w swojej świadomości jako marzenia, plany, 
ambicje, czy aspiracje zawodowe [41, s. 87]. Wizja stanowi punkt wyjścia do 
budowania strategii w bibliotece i może przyczynić się do osiągnięcia przez 
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nią sukcesu. I choć w każdej instytucji, także w bibliotece, wizje mogą być 
różne i formułowane przez różne osoby, to zasadniczo wizja jest powiązana 
z osobą kierującą daną biblioteką i jedynie jej wizja nadaje kształt wszelkim 
poczynaniom w niej dokonywanym i decyduje o sukcesie. Przy czym, aby ją 
urzeczywistnić i by doprowadziła do spodziewanego efektu, musi być znana 
i podzielana przez wszystkich, lub dominującą większość spośród pracowni-
ków danej biblioteki.

W odróżnieniu od wizji w misji zasadniczym elementem jest jej związek  
z otoczeniem i świadczenie usług zaspokajających jego potrzeby. Misja decy-
duje o identyfikacji danej instytucji, stanowi zbiór wartości jakie łączą pra-
cowników i, wokół których skupiają się ich działania. Jest deklaracją daleko-
siężnych zamierzeń i aspiracji biblioteki, a więc jest to przełożenie wizji na 
użytek strategii [22, s. 235]. określa rodzaj prowadzonej działalności, sposoby 
podejmowanych działań, a także identyfikuje grupy użytkowników, których 
zamierza pozyskać i obsługiwać [32, s. 202].

Misja biblioteki, sformułowana i przedstawiona w postaci dokumentu 
zawierającego jej deklarację, jest zobowiązaniem do respektowania głoszo-
nych przez siebie wartości i haseł [2, s. 68]. określa rolę biblioteki w społe-
czeństwie i wyjaśnia sens jej istnienia, zawiera zbiór wartości wspólnych dla 
danej biblioteki i uznawanych przez wszystkich pracowników; jest filozofią, 
na której opiera się jej działanie, i rodzajem posłannictwa pełnionego przez 
bibliotekę. W deklaracji misji mogą się zawierać opisy świadczonych usług, 
dostarczanych produktów i wskazanie kręgu odbiorców. Jak zauważa Robert 
Miller misja „rodzi” się w trakcie instytucjonalizacji i modyfikacji wizji i tym 
samym ma na ogół węższy zakres niż wizje osobiste i przeważnie nie dotyczy 
wewnętrznych spraw organizacyjnych [21, s. 14]. W dobrej, silnej misji po-
winny zostać, zdaniem Zdzisława Gębołysia, uwzględnione cztery elementy:

cel – sens istnienia organizacji.1. 
Strategia – określenie biznesu.2. 
Standardy zachowań.3. 
Wartości – przekonania i zasady moralne [8, s. 48].4. 

Zarówno wizja, jak i misja są bardzo ważne dla funkcjonowania biblioteki, 
gdyż umożliwiają przygotowanie wymiernych działań realizowanych przez 
biblioteki w procesach planowania, uwzględniających różnorodność celów, 
wynikającą z ich hierarchii, zakresu przedmiotowego, szczebla organizacyj-
nego, na jakim są przygotowywane, czy ram czasowych [29, s. 35]; wpływają 
na image biblioteki i to, jak jest ona postrzegana przez innych [27, s. 50]. to 
właśnie wizja i misja, jako podstawowe wartości organizacyjne, są fundamen-
tem kultury organizacyjnej.

Deklarowane normy i wartości, także misja czy wizja, znajdują odzwier-
ciedlenie w różnych dokumentach bibliotecznych: statutach, regulaminach 
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bibliotecznych, deklaracji misji, wykazach praw i obowiązków bibliotekarzy 
czy użytkowników. Natomiast przestrzegane normy i wartości są trudne do 
uchwycenia, zatem znacznie trudniej jest je zaobserwować.

trzeci poziom to symbole i artefakty. Służą one przede wszystkim bu-
dowie tożsamości i wizerunku danej biblioteki, ułatwiają identyfikację, bu-
dzą emocje i popychają do określonych działań [38, s. 160], są pomocne do 
porozumiewania się w jej obrębie, sprzyjają działalności upowszechniającej 
jej usługi i zbiory [42, s. 105]. Symbole i artefakty, według koncepcji Scheina, 
można podzielić na trzy grypy: symbole konceptualne, językowe; symbole be-
hawioralne oraz symbole materialne, fizyczne.

symbole konceptualne to język: wspólne wyrażenia, skróty myślowe, 
wyrazy trudne do zrozumienia dla kogoś z zewnątrz, formuły lingwistyczne, 
hasła, zawołania, przydomki, krótkie zwroty, sposób odnoszenia się ludzi do 
siebie nawzajem. Są to również anegdoty, legendy, opowieści, narracje odno-
szące się do historii biblioteki, dotyczą szczególnie ważnych osób (realnych 
bądź wymyślonych), uczestniczących w istotnych wydarzeniach, które utrwa-
liły się mocno w pamięci członków danej społeczności. często pełnią funkcję 
wychowawczą, podkreślają to, co w danej kulturze jest uprawnione i akcepto-
wane, a także to czego tolerować nie można.

Artefaktem językowym jest również zawodowa terminologia, żargonowe 
zwroty, które stanowią „rodzaj wewnątrzzawodowej więźby” [36, s. 44]. Ilu-
stracją mogą być sformułowania związane np. z wyszukiwaniem w zbiorach 
(np. „w dwójce” – dział 2 UKD), może to być specyficzna terminologia na okre-
ślanie stanowisk bibliotekarskich i specjalności, wynikających z podstawo-
wych procedur bibliotecznych np. twórca, który na podstawie tekstów orygi-
nalnych tworzy opisy, zwane rekordami; zdobywca, który gromadzi i rejestruje 
zbiory, a wcześniej rozpoznaje rynek, czy łowca, który na prośbę użytkownika 
wyławia z tych zbiorów teksty lub informacje odpowiadające tematom zleco-
nych kwerend i zapytań [10, s. 219-220]. Innym przykładem mogą być katalo-
gerzy (osoby zajmujące się katalogowaniem), rzeczownicy (specjaliści od opra-
cowania rzeczowego), melioranci (od przeprowadzania melioracji katalogów 
czy zbiorów), kabaliści (specjaliści od języka haseł przedmiotowych KABA)  
[33, s. 63], nawigatorzy, interniści – specjaliści od poruszania się w sieciach 
komputerowych [13, s. 103].

oprócz historyjek o znanych bibliotekarzach czy dyrektorach, na potrzeby 
m.in. jubileuszy bibliotecznych, powstają okolicznościowe piosenki. Historyj-
ki, anegdoty, wierszyki czy przyśpiewki pozwalają łatwiej zapamiętać to, co  
w danej bibliotece jest ważne i sprzyjają pielęgnowaniu wartości kulturowych 
przyjętych przez konkretną instytucję. Biblioteki powinny dążyć do ich gro-
madzenia i popularyzowania, gdyż służą budowaniu tożsamości i stabilizacji 
danej placówki, identyfikacji z nią pracowników a także integracji zespołu.
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symbole behawioralne to zwyczaje i obyczaje podejmowane wspólnie 
przez uczestników danej instytucji i ujawniające się w ich zachowaniach, np.: 
w sposobach witania się, prowadzenia rozmów, redukowania i rozwiązywania 
sytuacji konfliktowych czy zwracania się pracowników do siebie. Są to także 
rytuały, nazywane inkorporacyjnymi [34, s. 658], zawierające powtarzalność 
gestów i sytuacji, związane z przyjmowaniem do pracy, szkoleniem, z we-
wnętrznym sposobem komunikowania się i public relations (maile, odprawy, 
wydawnictwa firmowe, tablice ogłoszeń). Symbole behawioralne to również 
zasady dające przyzwolenie, lub nie, na prowadzenie rozmów na określone 
tematy jak wysokość zarobków, krytykowanie przełożonych, mówienie o sła-
bościach własnej biblioteki. to czynności (określane jako obrzędy) związane 
z podnoszeniem wartości, podkreślające społeczną wartość tego dokonania 
i widoczne w formie publicznego honorowania pracowników odnoszących 
sukcesy, okolicznościowa korespondencja, czy wdrażanie programów moty-
wacyjnych.

Do tej grupy symboli należą także obrzędy integracji, które można odna-
leźć w bibliotece podczas spotkań okolicznościowych, np. uroczystości zwią-
zanych ze świętami religijnymi czy imieninami. Ich znaczenie dla funkcjono-
wania placówki jest ważne, bowiem jednoczą pracowników, zapewniają im 
wspólne przeżywanie pewnych sytuacji, włączają do społecznego systemu 
danej biblioteki a także umożliwiają chwilowe rozluźnienie różnych norm  
[34, s. 663].

oprócz symboli behawioralnych związanych z pracownikami dużą grupę 
stanowią artefakty ukierunkowane na relacje z użytkownikami, wynikające 
zarówno z wewnętrznego funkcjonowania biblioteki, np. czynności ewiden-
cyjnych (wymogi niezbędne do rejestracji, procedury usługowe czy zapisy 
w regulaminach, zawierające, niestety, liczne ograniczenia), czy działań ze-
wnętrznych: otwartości i dostępności społecznej. Warto przypomnieć, że są 
one nie tylko wyznacznikiem sprawności organizacyjnej ale także ukazują sto-
sunek do użytkowników: czy szanują ich czas i rozumieją „przewinienia”, czyli 
np. nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów. Wszystko to przekłada 
się na wizerunek danej biblioteki i stosunek użytkowników do niej. Istotnym 
elementem symboliki behawioralnej są relacje między pracownikami a użyt-
kownikami. Bibliotekarze zawsze powinni mieć życzliwy i przyjazny stosu-
nek do użytkowników, a ich zachowania powinny to potwierdzać. „Kontakty 
te powinna cechować przyjazna rzeczowość bez nadopiekuńczości, egzaltacji 
ale także bez arogancji, wyniosłości nie mówiąc już o tym, że należy unikać 
sporów z użytkownikami, nawet jeśli są one uzasadnione” [ 37, s. 133].

symbole materialne, fizyczne, są stosunkowo łatwe do zaobserwowania  
i mają istotny wpływ na ocenę danej biblioteki i pracujących tam biblioteka-
rzy. Pierwsze wrażenie, trudne do zmiany, sprawia że mamy lub nie, ochotę 
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na bliższe zapoznanie się z daną osobą czy instytucją [42, s. 98]. Jakość i este-
tyka artefaktów fizycznych informuje o wartościach przestrzeganych w danej 
bibliotece: schludności, dążeniu do porządku i komunikatywności, dbałości  
o czytelnika.

Do najpopularniejszych artefaktów fizycznych i jednocześnie najważniej-
szych elementów tożsamości wizualnej biblioteki można zaliczyć czynniki 
identyfikujące daną placówkę. Stanowią one grupę czynników zróżnicowa-
nych pod względem formy i treści. Mogą być adresowane zarówno do klien-
tów wewnętrznych – pracowników danej biblioteki (np. wszelkiego rodzaju 
materiały informacyjne), jak i zewnętrznych – użytkowników.

czynniki identyfikujące bibliotekę to, np. nazwa biblioteki, znaki i druki fir-
mowe, stemple, exlibrisy, logo biblioteczne, symbole dekoracyjne, kolory fir-
mowe, druki firmowe (papier, koperty, kartki do zapisków, bilety wizytowe, 
dokumenty handlowe, kartki z życzeniami, ulotki, reklamy), długopisy czy re-
klamówki foliowe z logo biblioteki rozdawane bezpłatnie bądź za niewielką 
odpłatnością. Do tej grupy należą również przewodniki, informatory o biblio-
tece, ulotki na temat gromadzonych zbiorów, nowych nabytków, świadczonych 
usług, organizowanych wystaw i imprez dla użytkowników oraz dostępności 
i sposobów korzystania z biblioteki (także zdalnego). Monity informujące  
o przetrzymywaniu zbiorów, będące innym przykładem materialnego symbolu, 
mogą być także czynnikiem przyciągającym lub zniechęcającym do kontaktów 
z biblioteką. Przygotowane przez biblioteki karty pocztowe powiadamiające 
w sposób grzeczny, a nawet dowcipny, o przetrzymywanych zbiorach staną się 
jednocześnie spersonifikowaną reklamą danej placówki, jeśli będą zawierały 
dodatkowe informacje o programie imprez czy świadczonych usługach.

Fizycznym symbolem kultury organizacyjnej biblioteki są także biblioteka-
rze: ich wygląd, czy sposób ubierania się. Schludny strój i zadbany wygląd są 
informacją, że praca traktowana jest równie porządnie, a bibliotekarze potra-
fią zadbać nie tylko o siebie, ale i o innych. choć stereotypowy wizerunek bi-
bliotekarza (bibliotekarki), mało atrakcyjnej myszki w koczku i w okularach, 
w szarym zakurzonym fartuszku nie pokrywa się z tym rzeczywistym i sys-
tematycznie ulega poprawie, co potwierdzają aktualne badania prowadzone 
przez studentów bibliotekoznawstwa2, to trudno go zmienić, zwłaszcza wśród 
tych, którzy z bibliotek nie korzystają a powtarzają to, co kiedyś zasłyszeli czy 
dawno widzieli. Pisząc o wyglądzie pracownika biblioteki warto także zwrócić 
uwagę na inny aspekt, który powinien być ważnym elementem stroju: identy-
fikatory z imieniem i nazwiskiem. Dzięki temu pracownik obsługujący użyt-
kownika nie będzie anonimowy, wiadomo do kogo można zwrócić się ponow-

2 Np. A. Januszkiewicz. Współczesny stereotyp bibliotekarza na przykładzie Polski i Czech 
[11].
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nie o pomoc, ale także może ograniczyć liczbę niewłaściwych zachowań dzięki 
identyfikacji ich wykonawców.

Najbardziej typowymi atrybutami fizycznymi są oczywiście wygląd we-
wnętrzny i zewnętrzny budynku biblioteki, a także jej wystrój: meble, sprzęt, 
oświetlenie, tablice informacyjne zewnętrzne i wewnętrzne przy drzwiach 
dyrekcji czy przy poszczególnych działach. Niedopuszczalne są oznaki wpły-
wające niekorzystnie na wizerunek i postrzeganie biblioteki takie jak bała-
gan, zaśmiecona przestrzeń, porozrzucana prasa czy przepalone żarówki  
[37, s. 132-133].

Budynki biblioteczne przez lata miały monumentalny charakter, jakby 
były przeznaczone na świątynie pracy i nauki. Wraz z upowszechnieniem się 
koncepcji Raya oldenburga, według której biblioteka stanowi trzecie miejsce, 
ulega zmianie ten fizyczny symbol kultury organizacyjnej. Przeobrażeniom 
podlega organizacja przestrzenna i funkcjonalna biblioteki, wydzielane są 
miejsca do zabawy, nauki i przeznaczone na różnego rodzaju aktywności 
twórcze. Powszechne jest eliminowanie barier architektonicznych, tego istot-
nego czynnika, który obrazuje głębsze, niewidoczne poziomy kultury organi-
zacyjnej odzwierciedlające stosunek do niepełnosprawnych użytkowników. 
Biblioteka staje się neutralną przestrzenią, gdzie gromadzone są różnorodne 
zbiory, powszechny jest sprzęt zapewniający dostęp do Internetu, w której 
użytkownik odpoczywa, spędza wolny czas, rozwija swoje pasje czy spotyka 
się z przyjaciółmi.

charakterystycznym artefaktem materialnym są meble, które mogą być 
bardzo różne i zgodnie z aktualnymi tendencjami dopasowywane są do peł-
nionych funkcji; służą rekreacji, pracy twórczej czy nauce. W bibliotekach, 
zwłaszcza dla młodych użytkowników, ściany ozdabiane są pracami dzieci, 
mądrymi cytatami, zdjęciami z różnych imprez, a pomieszczenia biblioteczne 
zmieniają się czasem w galerie sztuki prezentujące twórczość plastyczną swo-
ich użytkowników lub zaproszonych gości. Artefaktami fizycznymi są także 
składniki wystroju wnętrza: kwiaty, elementy dekoracyjne itp. Wszystko to 
może sprawić, że pomieszczenia stają się przytulne i zachęcające do spędze-
nia w nim czasu. Symbolem fizycznym kultury organizacyjnej danej biblioteki 
mogą być wydawane przez nią czasopisma, broszurki czy ulotki przybliżające 
ważne i ciekawe problemy związane ze zbiorami, usługami czy wydarzeniami 
organizowanymi w jej pomieszczeniach.

Kultura organizacyjna bywa utożsamiana z klimatem organizacyjnym, 
który Bogusz Mikuła definiuje jako zbiór subiektywnie postrzeganych przez 
pracowników organizacji jej cech charakterystycznych, odczucia przyjaźni lub 
wrogości, ciepła lub chłodu, otwartości lub nieufności, wsparcia lub jego bra-
ku, innowacji lub stagnacji, zaangażowania lub pasywności, nieustępliwości 
lub ustępstw, które oddziałują na zachowania organizacyjne pracowników. 
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Dlatego też klimat organizacyjny może kształtować motywację pracowników 
biblioteki i efektywność ich pracy, być odzwierciedleniem ich satysfakcji, oso-
bowości, uzyskiwanych sukcesów oraz korzyści, jak również odbiciem organi-
zacji pracy [20, s. 36].

9.3. Wymiary kultury organizacyjnej

Przy charakteryzowaniu kultury organizacyjnej danej biblioteki brane są 
pod uwagę określone cechy kulturowe zwane wymiarami, dające się zmierzyć 
i pozwalające określić pozycję danej kultury wobec innych kultur [9, s. 51]. 
Jak podaje czesław Sikorski lista tych cech w zasadzie jest niewyczerpana [25,  
s. 17]. Wymiary te odnoszą się do stopnia ich nasilenia i prezentowane są zwy-
kle w postaci skali możliwości pomiędzy krańcowymi wzorami [25, s. 17].

Najpopularniejsze są typologie bazujące na jednej zmiennej, jednowymia-
rowe, „w których określoną cechę uważa się za kryterium kluczowe i wyróż-
nia na tej podstawie dwa alternatywne typy kultur” [25, s. 17]. Kultury jed-
nowymiarowe charakteryzują się prostymi dychotomiami lokującymi kulturę 
na kontinuum natężenia jednej określonej cechy (np. pozytywne-negatywne, 
introwertyczna-ekstrawertyczna, zachowawcza-innowacyjna, męska-kobie-
ca, biurokratyczna-pragmatyczna, elitarna-egalitarna, czy silna-słaba) [30,  
s. 83]. Natomiast wielowymiarowe typologie kultur zorientowane są na ba-
danie zależności pomiędzy efektywnością organizacji a innymi zmiennymi 
wewnętrznymi. Wykorzystują różne kryteria odnoszące się do działalności 
instytucji, np. poziomu ryzyka działalności czy szybkości poznawania wyni-
ków działania [30, s. 95].

Wymiary kulturowe zazwyczaj biorą pod uwagę podstawowe relacje spo-
łeczne w systemie organizacyjnym, w których występują cechy charakteryzu-
jące stosunki władzy organizacyjnej, współdziałania ludzi w organizacji czy 
odniesienie członków organizacji do jej otoczenia. Za najbardziej popular-
ny system wymiarów kulturowych uważa się system zaproponowany przez  
G. Hofstedego, w którym wyróżnia się pięć wymiarów [9, s. 376]. Piąty wy-
miar (orientacja długo – i krótkoterminowa, konfucjański dynamizm) może 
być przydatny dla badań porównawczych, dotyczących kultur narodowych, 
natomiast dla potrzeb badania i określania kultury organizacyjnej, wydaje się 
mało przydatny. Do charakteryzowania kultury organizacyjnej w bibliotece 
użyteczne będą cztery spośród nich: kolektywizm i indywidualizm, dystans 
władzy, kobiecość i męskość oraz unikanie niepewności.

kolektywizm i indywidualizm związany jest ze stopniem przeciwstawia-
nia pragnienia osobistej wolności potrzebie więzi społecznych. Przy domi-
nacji indywidualizmu każdy pracownik żyje dla siebie, dba o swoje interesy, 
dąży do niezależności, ma prawo do własnego życia i nikt nie powinien w nie 
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ingerować. Szczególnie cenione jest poczucie autonomii ról organizacyjnych. 
Zgodnie z tym biblioteka powinna skupić się na motywacjach i kompetencjach 
jednostek a nie zespołów [31, s. 12]. Miernikiem osiągania sukcesu jest samo-
realizacja i umacnianie własnego znaczenia. G. Hofstede podkreśla, że z indy-
widualizmem związane są: czas wolny od pracy (by móc się zająć sprawami 
osobistymi), wolność – a więc swoboda w wyborze odpowiedniego stylu pra-
cy, wyzwanie – bo tylko praca będąca sprawdzianem umiejętności daje satys-
fakcję [9, s. 98].

Przy identyfikacji kolektywistycznej grupa postrzegana jest jako pod-
stawowy element zbiorowości. Dobro grupy społecznej oraz współpraca są 
ważniejsze od dobra indywidualnego i uznawane są za wartości nadrzędne. 
Występuje tu silna identyfikacja z grupą, do której jednostka przynależy;  
z nią wiąże się emocjonalnie i tejże grupie/instytucji podporządkowuje swoje 
życie prywatne. Więzy społeczne są w przypadku identyfikacji grupowej silne 
i występuje mniejsza orientacja na samego siebie. Motywowane i nagradzane 
są przede wszystkim zespoły, nie jednostki. często ustalane są nieformalne 
kolektywne standardy realizacji zadań, których zarówno nieosiąganie, jak  
i przekraczanie traktowane, jest jako naruszenie solidarności grupowej i skut-
kuje nakładaniem pewnych sankcji społecznych [31, s. 12]. Z kolektywizmem 
związane są: szkolenia (ważna jest praca zapewniająca możliwości podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych), warunki pracy (które powinny być optymalne) 
oraz wykorzystywanie umiejętności i potencjału pracowników [9, s. 98].

dystans władzy (hierarchiczność – równość, od małego do dużego dy-
stansu) to „zakres oczekiwań i akceptacji dla nierównego rozkładu władzy, 
wyrażany przez mniej wpływowych (podwładnych) członków organizacji”  
[9, s. 67]. Wiąże się ze stosunkiem do zjawiska nierówności i określa prze-
strzeń emocjonalną oddzielającą podwładnych od przełożonych [9, s. 63]. Gdy 
dystans władzy jest mały ludzie traktują się jak równi i sprzeciwiają się wszel-
kim dysproporcjom w dostępie do władzy, a przywileje i oznaki statusu budzą 
wątpliwości [9, s. 78]. Ma miejsce stały kontakt zwierzchnika z podwładnymi, 
obie strony mają równe prawa i preferowane jest myślenie egalitarne. Dystans 
emocjonalny między podwładnymi a przełożonymi jest relatywnie niewielki, 
podwładni nie mają problemu ze zwracaniem się do przełożonych i wyraża-
niem sprzeciwu, widoczne są też przyjacielskie formy komunikacji [9, s. 67].

Struktura organizacyjna stanowiąca odzwierciedlenie tej elementarnej 
równości powinna być zdecentralizowana, posiadać płaską strukturę oraz 
maksymalnie ograniczać liczbę szczebli kierowania; nie jest także wskazane 
znaczące różnicowanie uprawnień, przywilejów i korzyści wśród pracowni-
ków [31, s. 12]. W przypadku kultury o małym dystansie władzy jednostronna 
zależność podwładnych od przełożonych jest zastąpiona współzależnością, 
charakteryzującą się decentralizacją uprawnień decyzyjnych i silną potrzebą 
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konsultacji z podwładnymi przed podjęciem ostatecznej decyzji, pracownicy 
preferują samokontrolę i samoocenę.

W przypadku dużego dystansu władzy pracownicy uważają hierarchię za 
naturalną i aprobują brak równości między ludźmi. Władza ma przywileje,  
a podwładnym nie można za bardzo ufać, gdyż zagrażają oni celom instytucji 
[41, s. 70]. towarzyszy temu duży dystans emocjonalny; podwładni nie zwra-
cają się do przełożonych i nie wyrażają swego sprzeciwu w sposób bezpośred-
ni. Inicjatywa należy głównie do przełożonych. Ma miejsce silna centralizacja  
i hierarchia, rozbudowywanie pionowych elementów struktury organizacyj-
nej jest odzwierciedleniem podstawowych nierówności między pracownika-
mi na dole i górze struktury władzy. Duża waga przykładana jest do kontroli 
pracowników. Symbole widoczne przy tym wymiarze to oficjalny i służbowy 
sposób zwracania się pracowników do siebie, używanie tytułów czy demon-
strowanie swojej władzy poprzez wielkość swojego biura.

kobiecość i męskość to dostrzeganie u siebie cech uznanych za kobiece 
lub męskie. Nie oznacza to wcale, iż cecha ta jest zarezerwowana dla przed-
stawiciela danej płci. Niektóre kobiety mogą sobie przyswoić cechy typowo 
męskie, a pojedynczy mężczyźni mogą się zachowywać w sposób typowo ko-
biecy. Męskie cechy to: aktywność, agresywność, asertywność, nastawienie na 
rywalizację i sukces materialny, konkurencję i zdobywanie. Praca w grupach 
traktowana jest jako nieatrakcyjna, zaś konkurencja o stanowiska i pozycje 
organizacyjne uważana jest za pożyteczną i naturalną.

Wymiar określany jako kobiecy kojarzony jest z dobrą atmosferą pracy, 
wzajemnym zaufaniem i pomocą, a sprawujący władzę mężczyźni i kobiety 
mający te cechy są łagodni, wrażliwi i ciepli. Pracuje się po to aby żyć, a służba 
innym jest motywacją do działania, natomiast przy dominacji cech męskich 
żyje się po to aby pracować [17, s. 534]. W bibliotece, w której dominują ce-
chy kobiece można zauważyć bardziej tolerancyjne nastawienie wobec jed-
nostek nieprzystosowanych, innych, podczas gdy mężczyźni mają tendencję 
do tworzenia bardziej zwartych zespołów i wytwarzania silniejszych więzów 
niż kobiety [16, s. 446]. Wymiar kobiecy oznacza także mniej sztywny po-
dział ról społecznych ze względu na płeć, ale także rasę, narodowość czy wiek  
[24, s. 27].

Unikanie niepewności to wymiar określający stopień zagrożenia odczu-
wany przez członków danej kultury w obliczu sytuacji nowych, nieznanych 
lub niepewnych, a także wrażliwość na zmiany oraz organizacyjne sposoby 
reagowania na te zjawiska. tolerancja niepewności to sposób radzenia sobie 
z niepewnością. Niepewność to nieadekwatna wiedza o zdarzeniu, najczęściej 
nowym, nieznanym i nieprzewidywalnym, o czynnikach go kształtujących 
oraz jego rezultatach, które wymagają podjęcia jakiegoś działania lub rozwią-
zania problemu [26, s. 43].
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Wysoki stopień niepewności to niska tolerancja niepewności (a więc duży 
stopień unikania niepewności), natomiast niski stopień niepewności to wy-
soka tolerancja niepewności [31, s. 12]. Wysoki stopień niepewności znaczy, 
że przyszłość jest zagrożona, występują konflikty czy nietolerancja. łączy się 
to z dążeniem do redukowania niepewności, działaniem w warunkach ma-
łego ryzyka, stawianiem na utrzymanie status quo oraz podkreślaniem sta-
bilizacyjnej roli biblioteki [31, s. 12]. Słabe unikanie niepewności (wysoka 
tolerancja niepewności) jest przejawem niewielkiego niepokoju. Niski sto-
pień niepewności oznacza bezpieczeństwo, brak stresów, wiarę w przyszłość. 
ludzie sprawiają wrażenie cichych, bezproblemowych, obojętnych, leniwych  
[9, s. 184], są bardziej otwarci na nowe pomysły i mają większą skłonność do 
podejmowania ryzyka, nie dążą do utrzymania status quo lecz są gotowi do 
przyjmowania zewnętrznych zmian i dokonywania przekształceń [31, s. 12]. 
Głównymi motywatorami do pracy w sytuacji małego niepokoju są osiągnię-
cia i uznanie. Stopień unikania niepewności związany jest m.in. ze stosunkiem 
do dokonujących się zmian.

9.4. Rola kultury organizacyjnej w przystosowywaniu  
się bibliotek do zmian w ich otoczeniu

Wokół bibliotek różnych sieci zarówno naukowych, publicznych jak i szkol-
nych dokonują się różnorodne przeobrażenia, które wymuszają na nich zmianę 
dotychczasowych form postępowania i organizacji. Przeobrażenia w środowi-
sku zewnętrznym pociągają za sobą transformacje wewnątrz bibliotek. Można 
także powiedzieć, że konieczność przeprowadzania zmian dostosowujących 
do nowych oczekiwań i zaspokajania pojawiających się potrzeb jest paradyg-
matem współczesnego bibliotekarstwa i czynnikiem decydującym o sukcesie, 
lub jego braku, a nawet o przetrwaniu danej biblioteki. Przeobrażenia doko-
nujące się w bibliotekach odnoszą się do ludzi (zmiany w poziomie kwalifi-
kacji, postawach, motywacjach i oczekiwaniach, zmiany w relacjach miedzy 
ludźmi), struktury organizacji (zmiana toku pracy, zmiana podziału pracy, 
hierarchii i rozpiętości kierowania, decentralizacja, zmiana stopnia sforma-
lizowania), technologii (zmiana wyposażenia technicznego, zmiana procedur 
i metod działania) [12, s. 39]. Ważnym wydarzeniem w otoczeniu bibliotek, 
mającym konsekwencje dla ich organizacji i działalności było sformułowanie  
i przyjęcie przez oNZ w dniach 25-27 września 2015 r. celów Zrównowa-
żonego Rozwoju (SDG)3, obejmujących lata 2016-2030. Właściwie każdy  

3 cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie. cel 2: 
Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze odżywianie, 
promować zrównoważone rolnictwo. cel 3: Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować do-
brobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku. cel 4: Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą  
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z 17 wytyczonych celów w sposób bezpośredni (np. umożliwienie ustawicz-
nego kształcenia) czy pośredni (poprzez zapewnianie dostępu do informacji, 
społeczną inkluzję), wyznacza bibliotekom nowe zadania na rzecz poprawy 
jakości życia ludzi i wymusza zmiany wynikające z konieczności zaspokaja-
nia potrzeb środowiska i jego mieszkańców oraz udziału bibliotek w zmniej-
szaniu przepaści cyfrowej między mieszkańcami w różnych środowiskach  
i umożliwieniu im pełnego uczestnictwa w świecie online. Stąd pojawiają się 
nowe oczekiwania pod adresem bibliotek, zgodnie z którymi powinny one 
być placówkami kultury, wiedzy i rozrywki, lokalnymi centrami w tym zakre-
sie. Wymogiem staje się zapewnianie jak najszerszego dostępu do zbiorów, 
tradycyjnych i elektronicznych, większe wykorzystanie nowych technologii, 
informacji oraz większe niż dotychczas uczestnictwo w kształceniu kompe-
tencji informacyjnych. By to osiągnąć konieczna jest zmiana założeń i warto-
ści kulturowych uznawanych przez biblioteki, ukierunkowanie na budowanie 
zaufania i kapitału społecznego oraz doskonalenie wartości sprzyjających za-
rządzaniu godnościowemu. oznacza to także zmianę podejścia do użytkowni-
ka, poszerzanie kompetencji pracowników bibliotek, no i oczywiście, zmianę 
wizerunku biblioteki, pokazującego ją jako instytucję otwartą i służącą społe-
czeństwu. Jak wspomniano wcześniej kultura organizacyjna pełni funkcję po-
zwalającą na przystosowanie się do przeobrażeń zachodzących w otoczeniu 
danej organizacji i redukcję oporów wobec nich.

Spadek czytelnictwa i atrakcyjności bibliotek wymusza także poszukiwa-
nie nowych rozwiązań organizacyjnych i świadczenie nowych usług, które po-
zwoliłyby bibliotekom odzyskać swoje znaczenie i miejsce w życiu społeczeń-
stwa, by stały się przestrzenią, która zachęcałaby do własnych doświadczeń 

edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie. cel 5: osią-
gnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt. cel 6: Zapewnić dostępność wody 
dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną. cel 
7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przy-
stępnej cenie. cel 8: Promować trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne  
i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. cel 9: Budować infrastruk-
turę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną i zrównoważoną industrializację oraz 
wspierać innowacje. cel 10: Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami. 
cel 11: Zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne na 
skutki katastrof i zrównoważone. cel 12: Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównowa-
żone wzorce produkcyjne. cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich 
skutki. cel 14: chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony spo-
sób. cel 15: chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów 
lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać 
i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności. cel 16: Promo-
wać istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój. 
Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, od-
powiedzialne i inkluzyjne instytucje na wszystkich szczeblach. cel 17: Wzmocnić mechani-
zmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już istniejące partnerstwa [1].
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i pozyskiwania wiedzy w sposób ciekawy i innowacyjny, a także pokazywała 
przydatność biblioteki w codziennym życiu. Ważne jest uświadomienie, że 
uczestnictwo w realizacji celów SDG, pełnienie ważnej i widocznej roli w spo-
łeczności będzie krokiem w kierunku urzeczywistnienia tych zamierzeń.

Mimo, wydawałoby się oczywistej, konieczności reagowania na zmiany  
w otoczeniu i dokonywania wewnętrznych przeobrażeń w bibliotekach, bi-
bliotekarze w większości są niechętni zmianom. opór wobec zmian jest po-
dyktowany różnymi czynnikami związanymi, np. z cechami świadomości 
jednostki, jej osobistej niskiej tolerancji niepewności, wynikającymi z relacji 
ze zwierzchnikiem i dużym dystansem władzy występującym w konkretnej 
placówce, relacji z grupą, niejasno sformułowanymi celami, nieodpowiednią 
strukturą organizacyjną biblioteki czy zbyt konserwatywną kulturą organiza-
cyjną [35, s. 107-109].

Konieczne jest zauważenie, że wymienione uprzednio przyczyny oporu 
wobec zmiany są związane z trzema wymiarami władzy: stopniem toleran-
cji niepewności, dystansem władzy oraz indywidualizmem-kolektywizmem  
[12, s. 220]. Dlatego istotne jest wypracowanie w bibliotece takiej kultury or-
ganizacyjnej, która będzie minimalizowała opór i sprzyjała przekształceniom. 
W ramach badań dotyczących roli kultury organizacyjnej w przeobrażeniach 
dokonywanych w oddziałach informacji bibliotek akademickich Bożena Ja-
skowska [12] spróbowała określić typ kultury, który będzie sprzyjał zmianom 
i charakteryzował się łatwością adaptacji do zmiennego otoczenia. Wydaje 
się, że propozycja ta może mieć szersze odniesienie do bibliotek różnych sieci  
i nie tylko akademickich. Spośród wymiarów wyróżnionych przez G. Hofste-
dego jako te, które wspierają zmiany B. Jaskowska wskazała: zmniejszony dy-
stans władzy, tzw. twórczy kolektywizm oraz znaczną tolerancję niepewności 
[12, s. 225].

W odniesieniu do wymiaru dystansu władzy zwraca uwagę, że optymalne 
dla procesu zmian będzie kreowanie w bibliotekach zmniejszonego dystansu 
władzy przy jednoczesnym zachowaniu cech silnego (ale nie autokratyczne-
go) i kreatywnego przywództwa. Zmniejszony dystans władzy powinien cha-
rakteryzować się małą odległością emocjonalną między przełożonym i pra-
cownikami, akceptacją równych i partnerskich relacji w bibliotece.

W relacjach między kierownictwem a bibliotekarzami powinno mieć miej-
sce budowanie właściwych wielowymiarowych zależności i związków po-
między pracownikami przy realizacji postawionych celów na zasadzie part-
nerstwa, a więc sprawowanie „władzy z”, a więc wspólnie z pracownikami,  
a nie władzy ponad pracownikami, bez ich udziału w procesach decyzyjnych. 
Jednocześnie nie powinno mieć miejsca negowanie przywódczej roli dyrekcji 
biblioteki oraz akceptowanie sytuacji, w której decyzje muszą być podejmo-
wane przez dyrekcję jednoosobowo. Ze strony kierownictwa powinno mieć 
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miejsce delegowanie części uprawnień i zwiększanie samodzielności oraz 
odpowiedzialności ze strony pracowników, nawet powierzanie im czasowe-
go sprawowania roli lidera. Podstawowym odczuciem powinno być zaufanie 
i partnerstwo. Status i autorytet pracownika powinien wynikać z jego cech 
osobistych, jego osiągnięć, umiejętności i wiedzy a nie zajmowanego stanowi-
ska [12, s. 227-233].

W komunikacji wewnątrzorganizacyjnej biblioteki powinien mieć miejsce 
sprawny przepływ informacji, ukierunkowanej dwustronnie i dającej sprzę-
żenie zwrotne, także w odniesieniu do decyzji podejmowanych jednoosobo-
wo przez kierownictwo. W organizacyjnym uporządkowaniu strukturalnym 
należy dążyć do spłaszczania struktur organizacyjnych, z uwzględnieniem 
rozwiązań macierzowych i sieciowych przy jednoczesnej gotowości pracow-
ników do elastyczności zawodowej [12, s. 228-229].

W odniesieniu do wymiaru kolektywizm-indywidualizm za sprzyjający 
procesom adaptacyjnym, w wyniku badań, uznano kolektywizm z naciskiem 
na twórczy. By to osiągnąć w zespole należy kształtować postawy kreatywne. 
Personel powinien mieć poczucie przydatności i przynależności do zespołu. 
Postulowanymi cechami kolektywizmu twórczego powinny być: umiejętność 
pracowników i dyrekcji biblioteki do tworzenia twórczych zespołów i częś-
ciowe odejście od tradycyjnych metod krytycznego myślenia (jak podkreśla  
B. Jaskowska: linearnego, opartego na logice, przyjętych standardach i stereo-
typach [12, s. 234]) na rzecz wykorzystywania intuicji, wyobraźni, twórczego 
myślenia rozwiązywania problemów; zdolność aktywnego i innowacyjnego 
myślenia w obrębie zespołów bibliotecznych, a także pomiędzy nimi a więc 
słuchania, argumentowania, dążenia do zgody i kompromisu, wyrozumiałości 
wobec popełnianych błędów oraz gotowości do dzielenia się wiedzą i przej-
mowania jej od innych [12, s. 234].

Jak wynika z samego podejścia do kreatywności pracownicy wraz z dyrek-
cją powinni wykorzystywać narzędzia umożliwiające świadome tworzenie 
nowych idei, produktów lub usług. Bibliotekarze powinni mieć możliwość,  
a także umiejętność, łatwego wchodzenia i wychodzenia z powoływanych 
zespołów roboczych, zadaniowych czy konsultacyjnych, przy jednoczesnej 
gotowości do indywidualnej odpowiedzialności i samodzielności. Ich zacho-
wanie powinno być wolne od obaw przed wyrażaniem swoich opinii zarówno 
w kontaktach z przełożonym jak i współpracownikami, a warunki powinny 
sprzyjać poczuciu własnej wartości, wierze w swoją wiedzę i umiejętności. 
Postulowane jest zwiększenie możliwości wypowiadania się przez pracowni-
ków na tematy zawodowe i organizacyjne, sprzyjanie samorozwojowi i party-
cypacji w organizacyjnych efektach. cele biblioteki powinny być traktowane 
jako priorytetowe, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnej zbieżności 
pomiędzy celami jednostki i całego zespołu. także w odniesieniu do struk-
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tury organizacyjnej powinna nastąpić zmiana sformalizowanej struktury or-
ganizacyjnej (biurokratycznej i zhierarchizowanej) na bardziej kooperatywną  
[12, s. 233-236].

trzeci z wymiarów charakteryzujących kulturę organizacyjną sprzyjającą 
zmianom dotyczy tolerancji niepewności. Powinna to być znaczna toleran-
cja niepewności, widoczna w braku obaw przed stosowaniem technologii It  
w praktyce informacyjno-bibliotecznej, w orientacji przyszłościowej w roz-
woju biblioteki, gotowości do podejmowania wyzwań, pracy twórczej, a tak-
że otwartości i ciekawości poznawczej. Konieczna w tym jest także potrzeba 
ustawicznego uczenia się i doskonalenie swoich umiejętności oraz poszuki-
wanie nowych skutecznych sposobów na osiąganie i utrzymywanie standar-
dów, norm i procedur. Dominująca powinna być świadomość nieuchronności 
i konieczności zmian oraz chęć do ich współtworzenia. Pracownicy, tak prze-
łożeni jak i podwładni, powinni wykazywać gotowość do działań w obliczu 
niedostatku lub nadmiaru informacji. cechy postulowanego kulturowego wy-
miaru znacznej tolerancji niepewności obejmują też umiejętność krytycznego 
podejścia do własnych obowiązków, zdolność przyznawania się do błędów  
i uczenie się na ich podstawie przy jednoczesnej świadomości odpowiedzial-
ności za jakość dostarczonej informacji. Adaptacji do zmian i minimalizacji 
oporu wobec nich sprzyjać powinny umiejętności komunikacyjne, istotne  
w odniesieniu do każdego z tych trzech wymiarów [12, s. 236-239].

Wydaje się także, że w procesie dostosowywania się do dokonujących się 
przeobrażeń i umacniania się roli biblioteki w społeczeństwie konieczne jest 
zwrócenie większej uwagi na wartości i normy, zwłaszcza na wdrażanie za-
rządzania godnościowego. Rozumie się przez to odwoływanie się do spraw 
związanych z godnością człowieka [15, s. 14] i stanowiących pewną kategorię 
wartości społecznych. Jak podaje Marek Kosewski w naszym kręgu cywiliza-
cyjno-kulturowym powszechnikami wartości służących do ewaluacji jednost-
ki z punktu widzenia godności osobistej są m.in. lojalność, odpowiedzialność, 
patriotyzm, prawdomówność, rzetelność, solidarność, sprawiedliwość, tole-
rancją, uczciwość, wielkoduszność [15, s. 14 ].

Ponadto w szerszym stopniu powinien być rozwijany kapitał społeczny  
i zarządzanie oparte na zaufaniu społecznym, stanowiące element życia  
w zorganizowanym społeczeństwie i nieodzowne w społeczeństwie obywa-
telskim. kapitał społeczny oznacza ogół norm, często niepisanych, sieci wza-
jemnego zaufania, jakość więzi społecznych, lojalność i poziome zależności 
w danej grupie społecznej, zespół cech, które zwiększają sprawność społe-
czeństwa i umożliwiają osiągnięcie pewnych celów, które bez nich byłyby nie-
osiągalne. Jak zauważa tomasz Zarycki kapitał społeczny znamionuje umie-
jętność współpracy międzyludzkiej w grupie i organizacji w celu realizacji 
własnych interesów, a współpraca ta jest łatwiejsza właśnie dzięki kapitałowi 
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społecznemu [39, s. 51]. Z punktu widzenia bibliotek, jako organizacji formal-
nych, szczególnie istotny jest tzw. wymiar pomostowy kapitału społecznego, 
który odnosi się do zaufania i umiejętności współpracy z osobami, których nie 
znamy osobiście, z którymi nie wiążą nas bezpośrednie kontakty. Istotne jest, 
aby współpracujące ze sobą osoby nie postrzegały się jedynie przez pryzmat 
swojego pochodzenia, miejsca urodzenia, kultury, rasy czy religii [39, s. 51].

Wdrażanie, pielęgnowanie i rozwijanie tych wartości godnościowych, kul-
tury zaufania i kapitału społecznego zarówno wśród pracowników bibliotek 
jak i ich użytkowników, podejmowanie bardziej aktywnych i pragmatycznych 
działań w tym zakresie służy doskonaleniu wizerunku bibliotek i umacnia-
niu ich roli w społeczeństwie jako godnych zaufania i potrzebnych instytucji. 
Przekłada się także na jakość społeczeństwa i przygotowanie obywateli do 
życia w społeczeństwie demokratycznym z równymi dla wszystkich szansami 
w dostępie do informacji, nauki, kultury i rekreacji. A taki jest przecież cel 
przeobrażeń w bibliotekach.

Dlatego biblioteki powinny kształtować kulturę organizacyjną sprzyjającą 
nie tylko zmianie, ale również motywacji godnościowej będących wskazówka-
mi do realizowania wartości i przekładających się na system przyswojonych 
norm, co ilustruje rysunek 4. Powinny wypracować wizję uwzględniającą 
te godnościowe wartości, dopasować je do odpowiednich programów przy-
gotowanych we współpracy z samorządem lokalnym oraz użytkownikami  
i zapewnić odpowiedni klimat do ich realizacji.

Źródło: KoSEWSKI Marek. Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje 
ujmują się honorem. Warszawa, 2008, s. 16.

Rysunek 4. Wartości – normy – zachowania



186 187

A więc kapitał społeczny, zaufanie społeczne, pielęgnowanie godnościo-
wych cech u bibliotekarzy i użytkowników powinny być ważnymi elementami 
w budowie kultury organizacyjnej bibliotek. Należy je regularnie wykorzy-
stywać do procesu jej doskonalenia, do poprawy wizerunku bibliotek i umac-
niania ich roli w środowisku a także do przygotowywania obywateli do życia  
w społeczeństwie demokratycznym z równymi dla wszystkich szansami w do-
stępie do informacji, nauki, edukacji, kultury i rekreacji.
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