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Kultura innowacyjna w bibliotece naukowej

Jednym z  podstawowych założeń Strategii Lizbońskiej Unii Euro-
pejskiej było stworzenie funkcjonalnego modelu gospodarki opartej na 
wiedzy1. Według Słownika języka polskiego wiedza to: „ogół wiadomości 
zdobytych dzięki uczeniu się; zasób wiadomości z  jakiejś dziedziny bądź 
nauki”2. Współczesna gospodarka obliguje instytucje do poszukiwania in-
nowacyjnych rozwiązań, będących częścią składową procesu zarządzania 
wiedzą. W Podręczniku Oslo czytamy, że: „zarządzanie wiedzą to działa-
nia związane z pozyskiwaniem, wykorzystaniem i udostępnianiem wiedzy 
przez dany podmiot, stanowiący ważny element procesu innowacyjnego”3. 

Biblioteki naukowe, koncentrując swoje działania na świadomym po-
zyskiwaniu i rozpowszechnianiu różnorodnych zasobów informacyjnych, 
nieustannie inwestują w  wiedzę. W  związku z  tym doskonale odnajdują 
się w roli podmiotu zarządzającego wiedzą. Swoją umiejętnością ciągłego 
doskonalenia się, wprowadzania nowych produktów, usług, nowoczesnych 
technologii i rozwiązań organizacyjnych przekształcają wiedzę w nowator-
skie rozwiązania. Prowadząc działalność innowacyjną i  wdrażając inno-
wacje, systematycznie wzbogacają wiedzę. Realizując określone przedsię-
wzięcia innowacyjne, wzbogacają kulturę organizacyjną, która z orientacji 

1	 Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego	(2007),	Strategia Lizbońska. Możliwości realizacji 
w ramach polityki spójności	[online]	[dostęp:	25.05.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://www.mrr.
gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_spojnosci/Polityka_spojnosci_2007_2013/Negocjacje/Strony/
Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx.

2	 Szymczak	M.	(red.)	(1989),	Słownik języka polskiego,	Warszawa,	t.	3,	s.	700.
3	 OECD,	Eurostat	 (2008),	Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych 

dotyczących innowacji,	wyd.	3,	[online],	Warszawa	[dostęp:	25.05.2012],	s.	28.	Dostępny	w	inter-
necie:	http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf.
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na przeszłość kieruje się ku kulturze innowacyjnej4. W  ten sposób stają 
się ważnymi elementami kultury innowacyjnej. W literaturze przedmiotu 
kulturę innowacyjną rozpatruje się jako kulturę:

•	 zespołów, koncentrującą się wokół innowacji i innowacyjności5,
•	 ukierunkowaną na realizację zadań6,
•	 otwartą na zmiany7. 

W  pierwszym ujęciu podmiotami kultury innowacyjnej są innowa-
cje i innowacyjność. Henry Chesbrough podkreśla, że: „przedsiębiorstwa, 
które nie są innowacyjne lub które nie wprowadzają innowacji, giną”8. Bi-
blioteki naukowe, jeśli chcą się rozwijać, muszą być proinnowacyjne, czyli 
muszą wykazywać zdolności do wyszukiwania i wdrażania innowacji, gdyż 
prowadzą one do wzrostu poziomu nowoczesności instytucji i umocnienia 
jej pozycji w otoczeniu.

Literatura przedmiotu wyróżnia cztery typy innowacji: „innowacje 
w obrębie produktów, innowacje w obrębie procesów, innowacje marketin-
gowe i  innowacje organizacyjne”9. Innowacje produktowe dotyczą wpro-
wadzania nowych towarów i usług. Innowacje procesowe związane są ze 
zmianami technologicznymi. Innowacje marketingowe polegają na wdro-
żeniu nowej metody marketingowej, dotychczas niestosowanej. Innowacje 
organizacyjne obejmują zaś zaimplementowanie nowatorskich metod na 
przyjętych w danej instytucji zasadach działania10. 

Bibliotek naukowych dotyczą wszystkie wymienione wyżej typy innowa-
cji. Wprowadzenie innowacji produktowych oznacza udoskonalenie usług 

4	 Huczek	M.	(2011),	Kultura innowacyjna organizacji,	„Zeszyty	Naukowe	Wyższej	Szko-
ły	Humanitas	w	Sosnowcu.	Zarządzanie”	[online],	z.	1	[dostęp:	06.06.2012],	s.	37.	Dostępny	w	
internecie:	http://www.humanitas.edu.pl/czasopisma/Documents/ZESZYTY%20NAUKOWE%20
ZARZ%C4%84DZANIE%20NR%201_2011.pdf.

5	 Tamże,	s.	35.
6	 Tamże,	s.	37.
7	 Tamże,	s.	38.
8	 Cyt.	za:	Gajewski	Ł.	(2009),	Rynek wiedzy – zewnętrzne źródło innowacyjnych pomysłów 

[w:]	Winiarski	M.	(red.),	Nowe idee początku XXI wieku: e-monografie	[online],	Wrocław	[dostęp:	
05.28.2012],	 s.	 27.	 Dostępny	 w	 internecie:	 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/27788/02_
Lukasz_Gajewski.pdf.

9	 Eurostat	(2008),	Podręcznik Oslo…,	dz.	cyt.,	s.	49.
10	 Tamże.
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już istniejących bądź wdrożenie nowych. Przykładem tego typu rozwiązań są 
usługi biblioteczne zamawiane online. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Po-
znaniu użytkownik, korzystając z formularza zamówień, może elektronicz-
nie zamówić szkolenie z  zakresu elektronicznych źródeł informacji, zlecić 
przygotowanie materiałów do reprografii, wypożyczenie materiałów za po-
średnictwem wypożyczalni międzybibliotecznej, ustalenie lokalizacji mate-
riałów w oparciu o katalogi bibliotek krajowych i zagranicznych, weryfikację 
danych bibliograficznych, sporządzenie kwerend bibliograficznych11. Z kolei 
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oferuje w ramach zamówienia online 
m.in. kopie dokumentów w postaci cyfrowej12.

Innowacje procesowe dotyczą z kolei zmian sprzętu i oprogramowa-
nia – na przykład Biblioteka Politechniki Łódzkiej zakupiła serwer HAN 
(Hidden Automatic Navigator), umożliwiający pracownikom, doktorantom 
i studentom PŁ (posiadającym ważne konto biblioteczne) bezpłatny dostęp 
spoza sieci uczelnianej do większości elektronicznych zasobów informa-
cyjnych, będących w  jej posiadaniu (wyłącznie po uprzednim zalogowa-
niu). Ta sama biblioteka kupiła również profesjonalny skaner do kopio-
wania książek i  czasopism naukowych (system Bookcopy) oraz specjalne 
komputery dla osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych 
ruchowo. Ponadto w bibliotece tej uruchomiono dostęp do sieci bezprze-
wodowej poprzez usługę EDUROAM oraz zainstalowano specjalne opro-
gramowanie do zarządzania czasem korzystania z komputerów przez czy-
telników (EnvisionWare firmy SirsiDynix13)14. 

Celem innowacji marketingowych jest zaspokojenie potrzeb użyt-
kowników i promowanie usług, które dzięki temu będą postrzegane przez 
otoczenie jako atrakcyjne. Skutecznym narzędziem promocji jest w  tym 

11	 	Biblioteka	Uniwersytecka	w	Poznaniu	[portal	internetowy]	(2012),	Usługi online	[on-
line]	 [dostęp:	 06.06.2012].	Dostępny	w	 internecie:	 http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=680&Itemid=114.

12	 Biblioteka	Uniwersytecka	w	Toruniu	[portal	internetowy]	(2012),	Usługi online	[online]	
[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://www.bu.umk.pl/uslugi_online.html.

13	 Jacobs	 G.,	 Majorkowski	 M.	 (2008),	 III konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej 
(26 czerwca 2008 r.)	 [online]	 [dostęp:	 06.12.2012].	 Dostępny	 w	 internecie:	 http://konferencja-
-lib.p.lodz.pl/public/conferences/1/schedConfs/4/prezentacje/cz/sirsidynix.pdf.

14	 Biblioteka	 Politechniki	 Łódzkiej	 [portal	 internetowy]	 (2012),	Usługi i informacje dla 
użytkowników BPŁ – więcej	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://bg.p.lodz.
pl/podst_uslug.htm#scanner_Z.
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przypadku własna witryna internetowa i  marketing e-mailowy. Bibliote-
ki za pośrednictwem własnej strony WWW realizują różnorodne formy 
aktywności15. Najpopularniejsze z nich to: wysyłanie bezpłatnego newslet-
tera, prowadzenie blogu, udział w forach i listach dyskusyjnych, tworzenie 
prezentacji na potrzeby zajęć z przysposobienia bibliotecznego, prowadze-
nie stron bibliotecznych w  serwisach społecznościowych, organizowanie 
szkoleń i kursów, opracowywanie materiałów na temat zasobów edukacyj-
nych internetu. Z kolei marketing emailowy pozwala bibliotekom promo-
wać za pośrednictwem poczty elektronicznej nowe produkty i usługi oraz 
umacniać więzi z użytkownikami. 

Innowacje organizacyjne dotyczą zastosowania nowych bądź ulepszo-
nych sposobów zarządzania wiedzą w instytucji. Swoim zakresem obejmu-
ją: organizację miejsca pracy, wprowadzenie nowej struktury organizacyj-
nej oraz kontakty ze środowiskiem16. Organizacja miejsca pracy związana 
jest m.in. z decentralizacją odpowiedzialności oraz z łączeniem niektórych 
komórek organizacyjnych bądź też z ich podziałem. Przykładem wprowa-
dzenia tego typu innowacji do bibliotek są zmiany w strukturze organiza-
cyjnej, takie jak: 

•	 pojawienie się samodzielnych sekcji i stanowisk, np. w Bibliotece 
Politechniki Łódzkiej utworzono Samodzielne Stanowisko ds. Źró-
deł Elektronicznych17; w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 
istnieją: Samodzielna Sekcja ds. Organizacji, Współpracy i Promo-
cji, Samodzielne Stanowisko ds. Konsorcjów i Sieciowych Zasobów 
Informacji, Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Archiwalnych18; 

15	 Kołodziejczyk	E.	(2012),	Strony WWW dwudziestu najlepszych bibliotek uczelni akade-
mickich w kraju w 2011 r.	„Biuletyn	EBIB”	[online],	nr	1	(128)	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	
internecie:	 http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/903-ebib-12012-1287;	 Kołodziej-
czyk	E.	(2012),	E-wizerunek biblioteki – na przykładzie witryn internetowych łódzkich szkół wyż-
szych,	„Biuletyn	EBIB”	[online],	nr	3	(130)	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://
www.nowyebib.info/biuletyn/numer-130-spis/1044-ebib-32012-1308.

16	 Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości	 [portal	 internetowy]	(2010),	 Innowacje w 
sektorze usług	 [online]	 [dostęp:	 28.05.2012],	 s.	 6.	Dostępny	w	 internecie:	 http://www.pi.gov.pl/
PARPFiles/file/INNOWACYJNA_FIRMA/KIP/Publikacje/Broszura_Innowacje_w_sektorze_
uslug.pdf.

17	 Biblioteka	Politechniki	Łódzkiej	[portal	internetowy]	(2011),	Oddziały Biblioteki Głów-
nej Politechniki Łódzkiej	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://bg.p.lodz.pl/
oddzialy.htm.

18	 Biblioteka	Uniwersytecka	w	Warszawie	[portal	 internetowy]	(2012),	Struktura organi-
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w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu powołano Samodziel-
ne Stanowisko ds. Nadzoru nad Wdrażaniem Systemu Kompute-
rowego19;

•	 łączenie niektórych oddziałów (gromadzenia i  opracowania; 
udostępniania i  informacji naukowej), np. w  Bibliotece 
Uniwersyteckiej w  Warszawie istnieje Oddział Udostępniania 
i Informacji Naukowej20;

•	 wyodrębnienie specjalistycznych sekcji w  oddziałach, np. w  Bi-
bliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu w Oddziale Udostępniania 
Zbiorów działa Sekcja Czytelń oraz Sekcja Wypożyczania; w Od-
dziale Wydawnictw Zwartych funkcjonują: Sekcja Opracowania 
dla Biblioteki Głównej, Sekcja Opracowania dla Bibliotek Specjali-
stycznych oraz Sekcja Opracowania Technicznego21.

Wg zapisów Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspie-
rania działalności innowacyjnej działalność innowacyjna to: „działalność 
polegająca na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej pod-
stawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów 
lub usług”22. Zakres tej działalności opiera się na pozyskaniu z zewnątrz 
(nabyciu) nowych technologii (ang. high-tech), urządzeń i oprogramowa-
nia komputerowego oraz prowadzeniu szkoleń w  zakresie podjętych już 
innowacji.

Celem podejmowania działań innowacyjnych w bibliotekach nauko-
wych jest zapewnienie im dalszego rozwoju, dostosowanie się do zmienia-
jących się potrzeb otoczenia, podniesienie jakości proponowanych usług, 
usprawnienie działalności organizacyjnej, poszerzenie przestrzeni komu-

zacyjna [online]	 [dostęp:	 06.06.2012].	Dostępny	w	 internecie:	 http://www.buw.uw.edu.pl/index.
php?option=com_content&task=blogcategory&id=36&Itemid=80.

19	 Uniwersytet	Wrocławski	[portal	 internetowy]	(2012),	Struktura organizacyjna	 [online]	
[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://www.bu.uni.wroc.pl/o-bibliotece/struktura-or-
ganizacyjna.

20	 Kołodziejczyk	E.	(2012),	Strony WWW…,	dz.	cyt.
21	 Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości	 [portal	 internetowy]	(2010),	 Innowacje w 

sektorze…,	dz.	cyt.
22	 Art.	2.1.	ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej	(Dz.	U.	z	2008	r.	Nr	116	poz.	730)	[w:]	Internetowy	System	Aktów	Prawnych	[on-
line]	 [dostęp:	 28.05.2012].	 Dostępny	 w	 internecie:	 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W-
DU20081160730.
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nikacyjnej, korzystanie z nowych form współpracy, tworzenie proinnowa-
cyjnego otoczenia, prezentacja tradycyjnych usług bibliotecznych w formie 
cyfrowej, tworzenie nowych standardów jakości.

Innowacyjność w bibliotece przybiera najczęściej formę: organizacyj-
ną, technologiczną lub formę partnerstwa. Forma organizacyjna związana 
jest z odchodzeniem od struktur liniowych i powiązań hierarchicznych na 
rzecz struktur macierzowych, aż po struktury hybrydowe23. Forma techno-
logiczna opiera się na świadomym i kreatywnym wykorzystaniu tzw. no-
wych mediów (wg Lva Manovicha: „nowe media są to media analogowe 
skonwertowane do postaci cyfrowej”)24. Z kolei forma partnerstwa polega 
na współpracy różnych jednostek, które w  tradycyjnej kulturze edukacji 
działają oddzielnie. Partnerstwo to odbywa się na zasadach konsultacyj-
no-doradczych i  prowadzone jest w  zespołach, komisjach bądź grupach 
o charakterze problemowym, według ściśle określonych ram czasowych. 

Przykładem zastosowań formy organizacyjnej są biblioteki hybry-
dowe. Jedną z nich jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Aka-
demicka w Katowicach. Hybrydowość tej biblioteki „objawia się w wielu 
wymiarach. Od możliwości wyboru typu i  nośnika dokumentu (książki, 
czasopisma, bazy danych, materiały audiowizualne, multimedialne oraz 
zbiory dostosowane do potrzeb specjalnych grup użytkowników, np. osób 
niepełnosprawnych), poprzez sposoby dotarcia do poszukiwanych infor-
macji oraz warunki i okoliczności korzystania (na miejscu – w bibliotece 
lub zdalnie przez internet), po wszelkie tzw. niebiblioteczne funkcje (spo-
tkania, konferencje, wystawy, eventy naukowe)”25. 

Pojawienie się formy technologicznej w  bibliotekach związane jest 
z digitalizacją zbiorów i organizowaniem bibliotek cyfrowych, wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii do automatyzacji procesów bibliotecznych,  

23	 	Kołodzińska	E.,	Ganińska	H.	(2006),	Wizja biblioteki wirtualnej w strategii biblioteki 
uniwersytetu technicznego,	„Biuletyn	EBIB	–	Materiały	Konferencyjne”	[online],	nr	16	[dostęp:	
28.05.2012].	 Dostępny	 w	 internecie:	 http://www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/se-
sja6ref1.

24	 Pokrywka	A.	(2009),	Sztuka nowych mediów w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 
2000-2009	[online]	[dostęp:	28.05.2012],	s.	28.	Dostępny	w	internecie:	http://issuu.com/agnespoc-
kels/docs/new_media_art_in_central_and_eastern_europe.

25	 Centrum	 Informacji	 Naukowej	 i	 Biblioteka	Akademicka	 [portal	 internetowy]	 (2012),	
Biblioteka hybrydowa	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://projekt.ciniba.
edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98:biblioteka-hybrydowa&catid=53:bib
lioteka-hybrydowa&Itemid=62.
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powstawaniem programów bibliotecznych zintegrowanych z systemami za-
rządzania, sieciowością usług. Przykładem wykorzystania formy technolo-
gicznej są biblioteki cyfrowe i biblioteki wirtualne26. Pierwsze biblioteki cy-
frowe w Polsce powstały w latach 90. XX wieku27. Obecnie na terenie naszego 
kraju działają 24 biblioteki cyfrowe regionalne28 i 35 bibliotek cyfrowych in-
stytucjonalnych29. Pierwszą polską biblioteką cyfrową o charakterze regio-
nalnym była Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa30. 

Znaczącym usprawnieniem procesu wyszukiwania zdigitalizowanych 
materiałów było utworzenie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) – plat-
formy zapewniającej jednoczesne przeszukiwanie cyfrowych zbiorów 
tworzonych i udostępnianych przez wiele instytucji. FBC obejmuje swo-
im zasięgiem 82 biblioteki cyfrowe i repozytoria31 i jest partnerem współ-
pracującym z Europejską Biblioteką Cyfrową Europeana (od 11 grudnia 
2009 r.), DART-Europe (od 12 stycznia 2010 r.) oraz Wirtualną Biblioteką 
Europy Wschodniej ViFaOst (od 14 maja 2010 r.)32.

Z zasobów cyfrowych bibliotek o charakterze instytucjonalnym warto 
wymienić Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Jest to projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka na lata 2010–2014. Głównym celem tego projektu jest: 

26	 Reitz	 J.	 (2004),	 Dictionary for library and information science	 [online]	 [dostęp:	
28.05.2012],	s.	876.	Dostępny	w	internecie:	http://www.abc-clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx.

27	 Wikipedia.	Wolna	encyklopedia	[portal	internetowy]	(2012),	Biblioteka cyfrowa	[online]	
[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_cyfrowa.

28	 Elektroniczna	Biblioteka	EBIB	 [portal	 internetowy]	 (2012),	Biblioteki cyfrowe w Pol-
sce – regionalne	 [online]	 [dostęp:	 06.06.2012].	Dostępny	w	 internecie:	 http://www.ebib.pl/?pa-
ge_id=667.

29	 Elektroniczna	Biblioteka	EBIB	[portal	internetowy]	(2012),	Biblioteki cyfrowe w Polsce 
– instytucjonalne	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://www.	ebib.pl/?pa-
ge_id=673.

30	 Wielkopolska	 Biblioteka	 Cyfrowa	 [portal	 internetowy]	 (2012),	 [online]	 [dostęp:	
06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/.

31	 Federacja	Bibliotek	Cyfrowych	[portal	internetowy]	(2012),	Zestawienie polskich biblio-
tek cyfrowych	[online]	[dostęp:	06.02.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://www.fbc.pionier.net.pl/
owoc/list-libs.

32	 Federacja	Bibliotek	Cyfrowych	[portal	internetowy]	(2012),	Współpraca z zewnętrzny-
mi serwisami	[online]	[dostęp:	02.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://fbc.pionier.net.pl/owoc/
about?id=transfer.
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„utworzenie ogólnodostępnego, ponadregionalnego i multidyscyplinarne-
go Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów 
archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmien-
niczego dziedzictwa kulturowego, wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 pol-
skich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum 
Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych”33.

Przykładem biblioteki cyfrowej jest Wirtualna Biblioteka Nauki. Pro-
gram ten realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i  koordynowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelo-
wania Matematycznego i  Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jak można przeczytać na stronie domowej projektu: „Wirtualna Biblioteka 
Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdroże-
niowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych 
w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowu-
jących prace dyplomowe”34. 

Fundamentem nowoczesnych form organizacyjnych i  technologicz-
nych jest długoterminowe partnerstwo. Kluczem do budowania partner-
skich relacji jest wzajemne zaufanie i  marketing relacyjny. Długotrwałe 
partnerstwo zakłada osiągnięcie efektu synergii35. Z kolei marketing rela-
cyjny, który jest związany z marketingiem usług, ma na celu budowanie 
oraz utrwalanie długoterminowych związków36. W bibliotece będą to rela-
cje z użytkownikiem. Przykładem innowacyjnych form partnerstwa, które 
przyjęły się w książnicach, są prace nad:

•	 organizacją wspólnych zasobów wiedzy. Dla przykładu: w środo-
wisku łódzkich bibliotek naukowych uczelni publicznych wdraża-
ny jest aktualnie nowy system biblioteczny Symphony firmy Sirsi-
Dynix (w miejsce „starego” Horizona tej samej firmy). Zaletą tego 

33	 Repozytorium	Cyfrowe	Instytutów	Naukowych	[portal	internetowy]	(2012),	Informacje 
o Projekcie RCIN	 [online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://rcin.org.pl/dlibra/
text?id=aboutRCIN.

34	 Wirtualna	Biblioteka	Nauki	[portal	internetowy]	(2010),	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	
Dostępny	w	internecie:	http://wbn.edu.pl/.

35	 	Encyklopedia	Zarządzania	[portal	internetowy]	(2012),	Efekt synergii – definicja	[onli-
ne]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://mfiles.pl/pl/index.php/Efekt_synergii.

36	 www.abc-ekonomii.net.pl	 [portal	 internetowy]	 (2012),	Marketing relacyjny – definicja 
[online]	 [dostęp:	 12.06.2012].	 Dostępny	 w	 internecie:	 http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/marke-
ting_relacyjny.html.
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systemu jest m.in.: „możliwość wykorzystania eLibrary jako narzę-
dzia PocketCirc, które pozwala korzystać z portalu na palmtopach 
i innych urządzeniach przenośnych obsługujących Windows Mo-
bile, a także może służyć jako narzędzie inwentaryzacyjne”37;

•	 budową elektronicznej przestrzeni sieciowej i organizowaniem do-
stępu do niej. Przykład: w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie zasoby elektroniczne sięgają obec-
nie 112 baz danych i  ponad 17 tysięcy czasopism zagranicznych 
w wersji elektronicznej. Katalog online tej biblioteki zawiera opisy 
ponad 370 tysięcy egzemplarzy książek, nut, dokumentów dźwię-
kowych i elektronicznych oraz 10 tysięcy opisów zasobów wydaw-
nictw ciągłych. W  bibliotece tej tworzony jest także Wirtualny 
Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych. Ponadto biblioteka ta, 
we współpracy z bibliotekami uniwersyteckimi z Katowic, Łodzi, 
Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia, tworzy bazę cytowań 
polskiej naukowej literatury humanistycznej ARTON38;

•	 promowaniem ruchu Open Access i tworzeniem otwartych repo-
zytoriów zagranicznych. Członkami Stowarzyszenia Europejskich 
Uniwersytetów (European University Association) w ramach Open 
Access jest wiele polskich uczelni, m.in. Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Akademia 
Górniczo-Hutnicza w  Krakowie, Politechnika Gdańska, Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Medyczna 
w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu39;

•	 organizacją otwartych repozytoriów cyfrowych, np. AMUR – Repo-
zytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu40; CeON 
– Repozytorium Centrum Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego 

37	 Biblioteka	w	Natolinie	[blog]	(2009),	Symfonia w Łodzi [online]	[dostęp:	06.06.2012].	
Dostępny	w	internecie:	http://biblioteka-w-natolinie.blogspot.com/2009/04/symfonia-w-odzi.html.

38	 Biblioteka	Główna	UMCS	 [portal	 internetowy]	 (2012),	 [online]	 [dostęp:	 06.06.2012].	
Dostępny	w	internecie:	http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/.

39	 Otwarta	Nauka	[portal	internetowy]	(2012), Informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce 
i na świecie	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://otwartanauka.pl/przewod-
nik-po-otwartej-nauce/3-instytucjonalne-inicjatywy-wspierajace-open-access/.

40 Repozytorium AMUR	 (2012)	 [online]	 [dostęp:	 06.06.2012].	 Dostępny	 w	 internecie:	
http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=94.
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Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uni-
wersytetu Warszawskiego41, CYRENA – Cyfrowe Repozytorium 
Nauki Politechniki Łódzkiej42, Eny – Repozytorium Politechniki 
Wrocławskiej43, OPEN AGH – Repozytorium Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie44;

•	 wdrażaniem nowych projektów, np. NUKat45 czy KaRo46. 

W drugim ujęciu kultura innowacyjna jest ukierunkowana na realiza-
cję zadań. Podstawowe zadania bibliotek określa Ustawa z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach. Zgodnie z jej zapisami do podstawowych zadań bi-
bliotek należy: „gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników (głównie udostępnianie 
zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie 
o zbiorach własnych i innych ośrodków oraz współdziałanie z archiwami 
w tym zakresie) oraz prowadzenie działalności bibliograficznej, naukowo-
-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-
-metodycznej”47.

Biblioteki naukowe realizują także inne zadania, które są ze sobą we-
wnętrznie powiązane. Zadania te przybierają najczęściej formę: organi-
zacyjną, technologiczną oraz informacyjno-komunikacyjną. Charakter 
organizacyjny zadań podkreśla wewnętrzne uporządkowanie instytucji, 

41	 CeON	–	Repozytorium	Centrum	Otwartej	Nauki	 [portal	 internetowy]	 (2012),	 [online]	
[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://depot.ceon.pl/.

42	 Rożniakowska-Kłosińska	M.	(2010),	CYRENA – Cyfrowe Repozytorium Nauki Politech-
niki Łódzkiej	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://cybra.lodz.pl/dlibra/do-
cmetadata?id=3656&from=publication.

43	 Repozytorium	Eny	Politechnika	Wrocławska	[portal	internetowy]	(2012),	[online]	[do-
stęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/.

44	 Open	AGH.	 Otwarte	 Zasoby	 Edukacyjne	Akademia	 Górniczo-Hutnicza	 w	 Krakowie	
[portal	internetowy]	(2010),	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://open.agh.
edu.pl/mod/resource/view.php?id=993.

45	 NUKat:	 prosto	 do	 informacji	 –	 katalog	 zbiorów	 polskich	 bibliotek	 naukowych	
(2011)	 [online]	 [dostęp:	 06.06.2012].	 Dostępny	 w	 internecie:	 http://www.nukat.edu.pl/cgi-bin/
gw_2010_1_3_1/chameleon?skin=reader&lang=pl.

46	 KaRo	–	katalog	 rozproszony	bibliotek	polskich	 (2012),	 [online]	 [dostęp:	06.06.2012].	
Dostępny	w	internecie:	http://karo.umk.pl/Karo/.

47	 Art.	4	ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	(Dz.	U.	z	1997	r.	Nr	85	poz.	539	
z	późn.	zm.)	[w:]	Internetowy	System	Aktów	Prawnych	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	
internecie:	http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539.
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widoczne w jej strukturze. Działania organizacyjne przebiegają według ści-
śle określonego cyklu, obejmującego: planowanie, gromadzenie zasobów 
zarówno materialnych, jak i  ludzkich, wdrażanie określonego przedsię-
wzięcia i ocenę rezultatów. Celem tego typu aktywności jest zrozumienie 
misji i strategii instytucji oraz integracja wewnątrz organizacji. Przykładem 
zastosowań tej formy w bibliotekach jest scentralizowane zarządzanie, pro-
wadzące do przekazywania uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble or-
ganizacyjne w strukturach macierzowych48. Inne przykłady działań organi-
zacyjnych to: wydłużenie czasu pracy w okresie sesji, wdrożenie koncepcji 
TQM49, benchmarking50 i reengineering51. 

W trzecim ujęciu kultura innowacyjna otwarta jest na zmiany, które są 
bezpośrednio związane z innowacjami. Dokonywanie zmian ma zapewnić 
dalszy rozwój instytucji. Ich wprowadzenie powinno być poprzedzone do-
kładnym rozpoznaniem potrzeb środowiska, szczegółową analizą możliwo-
ści innowacyjnych oraz starannie opracowaną strategią innowacyjną wraz 
z planem o ustalonym budżecie. Nowe rozwiązania muszą mieć charakter 
kompleksowy i dlatego powinny zmierzać w kierunku zintegrowania śro-
dowiska ludzi i obsługiwanych przez nich technologii oraz wywierać bez-
pośredni wpływ na elastyczność funkcjonowania instytucji w jej otoczeniu. 
Jednak najważniejsze jest, aby zmiany te były widoczne. W  bibliotekach 
można je zauważyć na płaszczyźnie dostępu do zbiorów, usług i wyposaże-
nia. Przykładem pierwszego zastosowania są obszary wolnego dostępu do 
zbiorów drukowanych (tzw. magazyny otwarte). Zmiany w sektorze usług 
bibliotek powiązane są z działalnością informacyjną i dydaktyczną. Usłu-
gi informacyjne coraz częściej udostępniane są online poprzez wybrane 
serwisy (platformę „Ask a Librarian”, system Helpdesk, panel FAQ, forum 

48	 Encyklopedia	Zarządzania	[portal	internetowy]	(2009)	Centralizacja	–	definicja	[online]	
[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://mfiles.pl/pl/index.php/Centralizacja.

49	 Głowacka	E.	(2000),	Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w sferze usług biblio-
teczno-informacyjnych,	„Biuletyn	EBIB”	[online],	nr	8	(16)	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	in-
ternecie:	http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib16/glowacka.html.

50	 Huczek	M.	 (2002),	Benchmarking jako metoda poprawy efektywności zarządzania bi-
blioteką,	„Biuletyn	EBIB”	[online],	nr	3	(32)	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://
www.nowyebib.info/biuletyn-ebib/32/a.php?huczek.

51	 Wojciechowska	M.	(2007),	Reengineering w projektowaniu pracy bibliotek,	„Bibliote-
karz	Zachodniopomorski”	[online],	nr	1	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	internecie:	http://zbc.
ksiaznica.szczecin.pl/Content/2168/Pr_II_0481_2007_1.pdf.
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biblioteczne) i kanały komunikacyjne (Gadu-Gadu, Skype). Z kolei usługi 
dydaktyczne realizowane są za pośrednictwem platformy cyfrowej, w wir-
tualnej przestrzeni dydaktycznej (e-learning). 

Rysunek 1
Schemat kultury innowacyjnej w bibliotece naukowej 

Źródło: Opracowanie własne.

Z powyższego schematu wynika, że kultura innowacyjna w biblio-
tece naukowej opiera się głównie na działaniach o charakterze organi-
zacyjnym i technologicznym. Działania organizacyjne obejmują swoim 
zakresem: innowacje w  miejscu pracy, tworzenie przyjaznego nasta-
wienia wobec innowacji, budowanie sprawnego systemu komunika-
cji i wymiany informacji między bibliotekami, wdrażanie standardów 
jakości i opracowanie zintegrowanego systemu informacji o zasobach 
innowacyjnych. Z kolei działania technologiczne związane są z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii, stosowaniem nowych rodzajów 
usług i  produktów oraz tworzeniem warunków dla zapewnienia bez-
pośredniego dostępu do informacji. Zarówno działania organizacyjne, 
jak i  technologiczne prowadzą do zmian. Każda zmiana musi być po-
wszechnie akceptowana.

Zatem kultura innowacyjna to kultura zorientowana na człowie-
ka. Budując ją w  bibliotece naukowej, należy mieć na uwadze zarów-
no użytkownika, jak i pracownika. Użytkownicy są siłą napędową dla 
innowacji, z kolei pracownicy – jej organizatorami. Bez odpowiednio 
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przygotowanego i zmotywowanego zespołu pracowników żadne zmia-
ny nie mają szans na powodzenie. Ważne jest także podkreślenie, że: 
„kultura innowacyjna charakteryzuje się wynagradzaniem sukcesu 
innowacyjnego, przy czym niepowodzenia nie są piętnowane. Zakła-
da, że lepsza jest sytuacja, w której popełnia się błędy, realizując jakiś 
pomysł, niż brak błędów przy jednoczesnym braku pomysłu. Kulturę 
innowacyjną oprócz wynagradzania sukcesu cechuje także: swobodna 
wymiana koncepcji, tolerancja wobec potknięć, brak arogancji i postaw 
egoistycznych, promowanie autorów sukcesu i  tych, którzy ten sukces 
pomogli osiągnąć”52. Kultura ta: „powinna przede wszystkim sprzyjać 
ciągłemu uczeniu się, dzieleniu się pomiędzy pracownikami wiedzą, 
powinna także sprzyjać pracy zespołowej. Przełożeni powinni stymu-
lować pracowników do ciągłego uczenia się”53.

Kulturę innowacyjną w  bibliotece naukowej tworzą: zasoby tech-
nologiczne, jasno sformułowana strategia innowacyjna, umiejętności 
kierownicze oraz elastyczna, sprzyjająca zmianom struktura organiza-
cyjna. Brak wyżej wymienionych predyspozycji do działań innowacyj-
nych może znacząco osłabić pozycję biblioteki i  niekorzystnie wpły-
nąć na jej wizerunek. Warto w  tym miejscu przytoczyć słowa Erica 
Schnella, profesora nadzwyczajnego Biblioteki Uniwersyteckiej Stanu 
Ohio (Health Sciences Library) w Stanach Zjednoczonych: „in closing, 
libraries need to take a  lesson from the train industry, who met their 
demise because they thought they were in the business of trains, not 
transportation. Librarians can no longer afford to view themselves as 
being in the business of libraries; we are in the information business. 
As such, our organizations need to create innovative products, services, 
process, management styles, and organizational structures in order to 
remain relevant”54.

52	 Huczek	M.	(2011),	Kultura…,	dz.	cyt.,	s.	6.
53 Tamże.
54 Schnell	E.	(2007),	Technology Innovation in Academic Libraries.	Panel Presentation Ep-

ilogue	[w:]	The	Medium	is	the	Message	[blog]	[online]	[dostęp:	06.06.2012].	Dostępny	w	interne-
cie:	 http://ericschnell.blogspot.com/2007/04/technology-innovation-in-academic.html.	 Podsumo-
wując,	biblioteki	muszą	wziąć	przykład	z	branży	kolejowej,	która	rozpadła	się	na	skutek	myślenia,	
że	jest	w	biznesie	pociągów,	a	nie	transportu.	Dlatego	też,	aby	utrzymać	swoje	znaczenie,	nasze	
organizacje	potrzebują	tworzenia	innowacyjnych	produktów,	usług,	procesów,	stylów	zarządzania	
i	struktur	organizacyjnych	(tł.	aut.).
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