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WSTĘP

W ostatnich latach tematyka marketingu i zarządzania stała się jednym z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się obszarów badawczych w dyscyplinie, jaką jest bibliote-
koznawstwo i informacja naukowa. O dużej popularności tej tematyki świadczy jej sta-
ła obecność na konferencjach naukowych oraz znacząca i stale rosnąca liczba publikacji 
z tego zakresu. Jest ona także uwzględniona w ofercie dydaktycznej większości placówek 
kształcących bibliotekarzy. Implikuje to proces pojawiania się nowego słownictwa oraz 
adaptowania terminów z zakresu organizacji i zarządzania do potrzeb bibliotekoznaw-
stwa. Można jednak zauważyć, że przy stosunkowo dużej liczbie publikacji poświęconej 
określonym problemom zarządzania bibliotekami i stosowaniu przez nie narzędzi mar-
ketingowych, stanowczo brakuje prób uporządkowania sfery semantycznej i syntezy do-
tychczasowego dorobku terminologicznego w tej dziedzinie. Niniejsza publikacja stanowi 
próbę wypełnienia tej luki. Adresowana jest do pracowników naukowych, kierowników 
i pracowników bibliotek oraz studentów, którzy spotykają się na co dzień z wieloma kon-
cepcjami i pojęciami z zakresu zarządzania i marketingu bibliotecznego. 

O doborze haseł zdecydowały przede wszystkim względy utylitarne, stąd w Leksykonie 
pojawiają się najczęściej używane, podstawowe terminy z zakresu marketingu i zarządza-
nia. Jest to ponad 600 terminów – takich, które znalazły zastosowanie w teorii i praktyce 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Wszystkie hasła ułożone są alfabetycznie, obok nazwy hasła w języku polskim został 
podany w nawiasie jego odpowiednik w języku angielskim. Jeżeli obok pełnej nazwy hasła 
używany jest jej akronim, to został podany obok nazwy hasła.

Przy każdym haśle umieszczono odsyłacze wskazujące czytelnikowi, w którym haśle 
został dany problem przedstawiony, a także kierujące do haseł pokrewnych lub je posze-
rzających. Umożliwi to czytelnikowi ulokowanie hasła w szerszym kontekście pojęciowym 
i ułatwi usystematyzowanie wiedzy na temat określonego aspektu problemowego. Odsy-
łacze zostały zastosowane również w przypadku, gdy powszechnie stosowany jest termin 
(lub akronim) w języku obcym, np. Total Quality Management zob. Kompleksowe Zarzą-
dzanie Jakością.

Przy hasłach podana została literatura, do której autorki Leksykonu odsyłają czytelnika 
w celu pogłębienia omawianego problemu. W pierwszej kolejności wskazywano na opra-



cowania z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, nie wszędzie jednak było 
to możliwe – bowiem  jeszcze nie wszystkie terminy funkcjonują w literaturze przedmio-
tu. Tam, gdzie nie było możliwości wskazania literatury bibliologicznej powoływano się 
na pozycje z zakresu nauk organizacji i zarządzania. W przypadku zagadnień, którym nie 
poświęcono w piśmiennictwie bibliologicznym, czy też z zakresu organizacji i zarządza-
nia, więcej miejsca (nie powstały odrębne prace – artykuły czy książki), nie zostały poda-
ne żadne odwołania bibliograficzne. Do wybranych przypadków ograniczono podawanie 
prac w językach obcych, które mogłyby okazać się trudne w odbiorze lub dostęp do nich 
mógłby stanowić problem.

Na końcu Leksykonu zamieszczono indeks terminów angielskich i ich polskich odpo-
wiedników. Wszystkie hasła zawarte w Leksykonie podpisane są inicjałami autorek.

Autorki haseł:
Maja Wojciechowska M.W.

Joanna Kamińska J.K.
Beata Żołędowska-Król B.Ż.-K.

Bożena Jaskowska B.J.
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– A –

Absencja w pracy (ang. absentee-
ism at work)

Absencja pracownicza, czyli nieobec-
ność pracownika biblioteki w pracy w cza-
sie kiedy zobowiązany jest realizować pracę 
na rzecz pracodawcy.

Absencja jest zjawiskiem negatywnym 
ponieważ zmniejszenie czasu wykonywania 
pracy może powodować utrudnienia w re-
alizacji zadań biblioteki (tj. przestoje w pra-
cy, zaległości, pomyłki spowodowane nie-
kompetentnymi zastępstwami) oraz wzrost 
kosztów utrzymania pracowników.Absen-
cję pracowniczą dzieli się na usprawiedli-
wioną (urlopem, zwolnieniem lekarskim 
itp.) i nieusprawiedliwioną. Absencję uspra-
wiedliowną regulują przepisy prawa, m.in. 
Kodeks pracy. Absencja nieusprawiedliwio-
na skorelowana jest z kulturą organizacyjną 
biblioteki, która kształtuje w pewien sposób 
zachowania pracownicze, normy społecz-
ne przyjęte w pracy oraz dyscyplinę pracy. 
Absencja może ponadto mieć charakter 
przewidywalny lub nieprzewidywalny. Ab-
sencja planowana, uzgodniona z pracodaw-
cą, pozwala lepiej przygotować bibliotekę 
do nieobecności pracownika, umożliwia 
zaplanowanie zastępstwa lub przesunię-
cie zadań. Do czynników mających wpływ 
na wielkość absencji chorobowej zalicza 
się kondycję fizyczną i psychiczną zatrud-
nionych oraz warunki pracy. Coraz częściej 
absencja spowodowana jest różnego rodza-
ju czynnikami patologicznymi (np. wypale-
niem zawodowym, mobbingiem). Absencja 
pracownicza jest szczególnie negatywnym 
zjawiskiem w bibliotekach jednoosobo-
wych (np. w bibliotekach szkolnych, filiach 
lub punktach bibliotecznych), gdzie jeden 
pracownik jest odpowiedzialny za prowa-
dzenie wszelkich działań i nie ma możliwo-
ści zorganizowania zastępstwa lub przejęcia 
obowiązków przez innych pracowników.

Przeciwieństwem absencji pracowni-
czej jest tzw. prezenteizm, czyli działanie 
polegające na przychodzeniu do pracy po-
mimo choroby. Zjawisko to, coraz bardziej 
powszechne, spowodowane obawą utraty 
pracy, jest niekorzystne, ponieważ chory 
pracownik nie jest w stanie wypełniać na-
leżycie swoich obowiązków, może też stać 
się źródłem zachorowań u reszty personelu. 
Całokształt działań związanych ze zbiera-
niem informacji na temat przyczyn absencji 
pracowniczej oraz próby jej zapobieżenia 
definiowany jest jako zarządzanie absencją.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, uciążliwość pracy, warunki pracy

KOZIOŁ, Leszek. Zarządzanie czasem pracy. 
Kraków 2000. ISBN 83-8749-301-5.

STRIKER, Małgorzata. Absencja pracownicza 
a diagnoza dysfunkcji zarządzania zasobami ludzki-
mi. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomi-
ca” 2013, 288, s. 143-151. ISSN 0208-6018.

M.W.

Absorpcja niepewności (ang. absor-
ption of uncertainty)

Sytuacja, w której biblioteka i jej pracownicy 
dostrzegają jedynie wybrane, łatwe do uchwy-
cenia zagrożenia, czemu towarzyszy ograni-
czenie i uproszczenie kontaktów z otoczeniem. 
Może się to przejawiać poprzez koncentrację 
na relacjach wewnątrzorganizacyjnych – kosz-
tem stosunków np. z czytelnikami. Przykładem 
absorpcji niepewności jest skupienie nadmier-
nej uwagi na opracowaniu usługi i zmniejszenie 
zainteresowania efektami pracy w postaci satys-
fakcji użytkowników (np. dbałość o tworzenie 
wysokiej jakości metadanych w księgozbio-
rze lub bazie danych, bez zainteresowania czy 
i w jaki sposób dane te są wykorzystywane przez 
czytelników). Absorpcja niepewności powoduje 
zatem koncentrację bibliotekarzy na realizowa-
niu wewnętrznych zadań/czynności oraz za-
burzenie relacji z otoczeniem (niezaspokajanie 
jego potrzeb, nieprzykładanie wagi do jego pre-
ferencji itp.), czego konsekwencją jest stopniowa 
alienacja biblioteki.

Zob. też: otoczenie biblioteki
M.W.
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Adaptacja zawodowa (ang. profes-
sional adaptation)

Element w procesie zarządzania zaso-
bami ludzkimi polegający na przystosowa-
niu, zintegrowaniu, identyfikacji nowego 
pracownika z biblioteką i jej celami. Adap-
tacja polega na zapoznaniu go z bibliote-
ką, z zespołem, w którym będzie pracował 
oraz ze stanowiskiem pracy. Jest rezulta-
tem właściwie przeprowadzonego procesu 
wprowadzenia do pracy i do jej kultury 
organizacyjnej. Zadowolenie z procesu 
adaptacji wyraża się w postaci lojalności, 
dumy i satysfakcji z przynależności do bi-
blioteki. W zależności od rodzaju i wiel-
kości placówki, a także doświadczenia 
zawodowego pracownika, rodzaj i zakres 
informacji, czas szkolenia i czas sprawo-
wania bezpośredniej opieki nad nowym 
pracownikiem będzie przebiegał w różny 
sposób. Podstawowe informacje, które 
powinien otrzymać pracownik dotyczą 
strategii, struktury organizacyjnej i miej-
sca w niej pracownika, warunków pracy, 
zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzial-
ności, systemu motywacji. 

Zob. też: zarządzanie zasobami 
ludzkimi

DĄBROWICZ, Małgorzata. Od misji do strategii 
personalnej biblioteki. Studium teoretyczne. „Biblio-
teka” 2010, nr 14, s. 119-136. ISSN 0551-6579.

MARCINIAK, Jarosław. Pozyskiwanie pracowni-
ków: rekrutacja, adaptacja, rozwój. Warszawa 1999. 
ISBN 83-87936-38-3.

ŻARCZYŃSKA-DOBIESZ, Agnieszka. Adaptacja 
nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie. 
Kraków 2008. ISBN 978-83-7526-627-6. 

B.Ż.-K.

Adhokracja (ang. adhocracy)
Rodzaj organizacji, której główną cechą 

jest doraźność działania oraz maksymalne 
ograniczenie struktury formalnej. Stano-
wi przeciwieństwo biurokracji. Sprawdza 
się w przypadku dobrze wyszkolonego, 
świadomego i samodzielnego personelu, 
o twórczym podejściu, który potrafi praco-
wać w zespołach powoływanych doraźnie, 

w celu rozwiązania problemu lub realizacji 
konkretnego projektu. Dzięki wypłaszczo-
nej strukturze organizacyjnej można osiąg-
nąć dużą elastyczność działania, wymaganą 
w przypadku zmiennego i wymagającego 
otoczenia. Taki typ organizacji pracy jest 
rzadko spotykany w działalności bibliotecz-
nej, może być skuteczny wyłącznie w ma-
łych, dobrze zarządzanych bibliotekach, 
posiadających mobilny, dynamiczny i kre-
atywny zespół.

Zob. też: biurokratyzm
Zarządzanie: teoria i praktyka. Red. A. Koźmiń-

ski, W. Piotrowski. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
01-16441-6. 

M.W.
 

Administrowanie (ang. administrati-
ve management)

Działalność organizatorska polegająca 
na zarządzaniu biurowymi i gospodarczy-
mi sprawami biblioteki. W dużych bibliote-
kach administrowaniem zajmują się działy 
administracyjno-gospodarcze lub sekreta-
riat biblioteki. W mniejszych placówkach 
tworzy się w tym celu odpowiednie stano-
wiska.

W szerszym ujęciu przez administrację 
biblioteki rozumie się niekiedy organizację 
i kierowanie jej działalnością.

Zob. też. kierowanie, zarządzanie
Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki. Warszawa 

1998. ISBN 83-87629-09-X.
PANKOWSKA, Emilia. Administrowanie – kie-

rowanie – zarządzanie. „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 1996, nr 10, s. 10-11. ISSN 
0860-6846.

M.W.

AFB zob. Analiza Funkcjonowania 
Bibliotek 

Akcyjność działania (ang. irregular 
action)

Działanie charakteryzujące się doraź-
nością, dorywczością, o niereguralnym, 
epizodycznym charakterze. Po wzmożonej 
aktywności następuje okres przestoju.

Z punktu widzenia prakseologii akcyj-
ność jest nieefektywna, jednak wiele bibliotek 
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borykających się z ograniczeniami kadrowo-
-finansowymi nie może sobie pozwolić na sy-
stematyczne działania w ramach wszystkich 
realizowanych zadań. W związku z tym część 
z nich realizowanych jest regularnie i na bie-
żąco, a część ma charakter akcyjny, np. usługi 
dodatkowe, jak spotkania z autorami, wykła-
dy, pokazy itp.

Zob. też: efektywność, zarządzanie 
czasem

M.W.

Aktywa (ang. assets)
Zasoby majątkowe biblioteki ujęte w bi-

lansie. Zalicza się do nich zarówno stan po-
siadania (np. zbiory, nieruchomości), jak 
i należności (np. z tytułu kar bibliotecznych). 
Aktywa trwałe biblioteki (środki trwałe) 
to składniki aktywów o większej wartości, 
które mogą być użytkowane w dłuższym 
okresie czasu (np. budynki). Aktywa obroto-
we biblioteki (środki obrotowe) to składniki, 
które zostaną zużyte w krótkim okresie cza-
su (najczęściej w ciągu jednego okresu rozli-
czeniowego, który w bibliotekach wynosi 12 
miesięcy). Do aktywów obrotowych zalicza 
się: aktywa pieniężne, należności na rzecz 
biblioteki, zapasy. Biblioteka nie musi po-
siadać prawa własności do zasobów aby ująć 
je w bilansie. Niezbędne jest jednak rzetelne 
ustalenie ich wartości oraz prawo do dyspo-
nowania nimi.

Zob. też: środki obrotowe, środki 
trwałe, zasoby biblioteki

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2015. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Aktywa obrotowe zob. środki obro-
towe

Aktywa trwałe zob. środki trwałe
Alokacja (ang. allocation)
Przeznaczenie lub przydzielenie okre-

ślonego zasobu do możliwości jego użycia 
w danym procesie. W gospodarce przez 
alokację zasobów rozumie się przyporząd-
kowanie zasobów czynników produkcji 

(ziemi, pracy, kapitału) do gałęzi produkcji 
i przedsiębiorstw, dóbr konsumpcyjnych 
do gospodarstw domowych, czy dochodów 
do podmiotów gospodarczych. Efektywna 
alokacja zasobów to podstawowy prob-
lem nauki o gospodarowaniu – ekonomii. 
Gospodarowanie dotyczy zasobów, które 
są ograniczone. 

W organizacji alokacja odnosi się 
do zasobów oraz do polityki personalnej. 
Organizacje dokonują ciągłych wyborów 
związanych z alokacją będących w ich dys-
pozycji zasobów i dążą do optymalizacji 
tych wyborów. Możliwości alokacji zależne 
są od dostępnych technologii oraz zasobów 
organizacji. Na ostateczną ocenę wartości 
zasobów wpływa gust konsumentów. 

Alokacja zasobów ludzkich w organi-
zacji, jako jeden z elementów zarządzania 
zasobami ludzkimi, oznacza proces kształ-
towania zatrudnienia za pomocą działań 
personalnych takich jak: pozyskiwanie pra-
cowników (dobór zewnętrzny i wewnętrz-
ny) oraz odejścia i zwolnienia. Celem 
alokacji jest jak najlepsze dopasowanie pra-
cownika do stanowiska pracy. 

Zob. też: zasoby biblioteki, zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

MŁYŃSKA, Paulina. Determinanty efektywności 
alokacji zasobów przez przedsiębiorstwa kreatyw-
ne. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania” 2015, T. 3, nr 39, s. 117-128. ISSN 
2080-4 881. 

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

B.J.

Amortyzacja (ang. amortization)
Zmniejszenie wartości składników ma-

jątkowych biblioteki (środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych) w wy-
niku ich zużycia. Rozróżnia się tzw. zużycie 
fizyczne, związane z eksploatacją (np. zuży-
cie mebli bibliotecznych) oraz zużycie eko-
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nomiczne będące konsekwencją rozwoju 
technicznego, a zwłaszcza wprowadzania 
na rynek nowych urządzeń, programów 
czy maszyn (np. sprzętu komputerowego) 
o lepszych parametrach (wydajniejszych, 
szybszych, tańszych w eksploatacji). Zasady 
amortyzacji reguluje prawo bilansowe i pra-
wo podatkowe. Zwykle przyjmuje się, że od-
pisy amortyzacyjne dotyczą środków trwa-
łych o okresie przydatności dłuższym niż rok.

Zob. też: środki trwałe
GAŹDZIK, Elżbieta. Amortyzacja w jednostkach 

budżetowych i samorządowych zakładach budżeto-
wych. Wrocław 2013. ISBN 978-83-62723836.

TRZPIOŁA, Katarzyna. Amortyzacja: wyjaś-
nienia praktyczne. Warszawa 2017. ISBN 978-83-
26958465.

M.W.

Analiza (ang. analysis)
Proces badawczy pozwalający zdiag-

nozować sytuację wewnętrzną biblioteki 
lub jej otoczenie zewnętrzne (tj. zjawiska, 
procesy, stany, relacje), polegający na rozło-
żeniu badanego obiektu na elementy skła-
dowe i określeniu związków zachodzących 
między nimi. Analiza jest metodą badawczą 
stosowaną w ekonomii.

Przedmiotem analizy może być: cała 
biblioteka lub jej wyodrębniona część (wy-
dział, filia, stanowisko pracy, proces, usługa 
itp.), użytkownicy i ich relacje z biblioteką 
oraz bliższe i dalsze otoczenie biblioteki. 
Przeprowadzanie różnego typu analiz sta-
nowi element zarządzania biblioteką i może 
być przydatne w: procesie planowania, 
podejmowania decyzji i ocenie wyników. 
Analizy mogą być przeprowadzane na po-
trzeby: samej biblioteki, instytucji spraw-
czej, nadzorującej lub instytucji w której 
skład wchodzi biblioteka (np. uczelnia wyż-
sza), jak również organizacji współpracują-
cych z biblioteką.

Zob. też: analiza kluczowych czyn-
ników sukcesu, analiza PEST, analiza 
strategiczna biblioteki, analiza SWOT, 
analiza systemowa

BIAŁAS, Tomasz, CZAPIEWSKI, Mirosław. Na-
rzędzia tworzenia strategii organizacji. Bydgoszcz, 
Gdańsk 2004. ISBN 83-89073-76-5.

GIERSZEWSKA, Grażyna, ROMANOWSKA, Ma-
ria. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warsza-
wa 2003. ISBN 83-208-1389-1.

STABRYŁA, Adam. Zarządzanie strategiczne 
w teorii i praktyce firmy. Warszawa 2005. ISBN 83-
01-14391-6.

M.W.

Analiza efektywności kosztowej 
(ang. Cost-Effeciveness Analysis, CEA)

Jedna z metod badania wartości eko-
nomicznej usług bibliotecznych, polegają-
ca na zestawieniu faktycznie poniesionych 
kosztów z minimalnymi kosztami, jakie 
należałoby ponieść, aby uzyskać określone 
wskaźniki dotyczące usług bibliotecznych, 
np. liczba udostępnień, liczba użytkowni-
ków, szybkość obsługi czytelników itd.

Zob. też: analiza kosztów i korzyści, 
zwrot z inwestycji

GŁOWACKA, Ewa. Badania społecznego i eko-
nomicznego oddziaływania bibliotek akademickich. 
Obszary, projekty, metody. W: Zarządzanie jakością 
w bibliotece. Red. M. Wojciechowska. Warszawa 
2017, s. 23-35. ISBN 978-64203-85-5.

GŁOWACKA, Ewa. Badania wartości ekonomicz-
nej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu 
na otoczenie. „Biblioteka” 2011, s. 217-230. ISSN 
0551-6579.

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

GRYGROWSKI, Dariusz. Zwrot nakładu z in-
westowania w bibliotekę. „Przegląd Biblioteczny” 
2014, nr 2, s. 165-188. ISSN 0033-202X.

J.K.

Analiza Funkcjonowania Bibliotek 
(ang. The Performance Analysis for 
Polish Libraries)

Projekt, którego celem jest opracowanie 
i wdrożenie jednolitych metod oraz narzę-
dzi systematycznej oceny funkcjonowa-
nia bibliotek naukowych, pedagogicznych 
i publicznych, opartych na analizie i porów-
naniach danych statystycznych oraz wskaź-
ników funkcjonalności w obrębie poszcze-
gólnych typów bibliotek, w tym również 
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na badaniach satysfakcji użytkowników 
usług bibliotecznych. 

Projekt realizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy 
współpracy Konferencji Dyrektorów Woje-
wódzkich Bibliotek Publicznych, Konferen-
cji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych 
oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek 
Akademickich Szkół Polskich. Składa się 
z trzech modułów: Analizy funkcjonowa-
nia bibliotek publicznych (AFBP), Analizy 
funkcjonowania bibliotek pedagogicznych 
(AFBE) oraz Analizy funkcjonowania bi-
bliotek naukowych (AFBN). 

Podstawowym narzędziem projektu jest 
ankieta, którą wypełniają biblioteki. Dzięki 
udziałowi w analizie biblioteki otrzymują:
–  możliwość systematycznego gromadze-

nia danych w jednym miejscu, 
–  dostęp do danych własnej biblioteki 

z każdego miejsca i w każdym czasie, 
–  automatyczne wyliczanie wskaźników 

efektywności, 
–  możliwość analizowania danych włas-

nej biblioteki na przestrzeni lat, 
–  możliwość analizowania danych włas-

nej biblioteki w porównaniu z wartoś-
ciami średnimi, 

–  opiekę merytoryczną ze strony Zespołu 
SBP oraz ekspertów, 

–  udział w szkoleniach, dostęp do mate-
riałów szkoleniowych.
Zob. też: benchmarking, pomiar ja-

kości usług bibliotecznych, wskaźniki 
funkcjonalności

Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Wskaźniki 
efektywności i dane statystyczne [Dokument elek-
troniczny]. Tryb dostępu: http://afb.sbp.pl/ Stan 
z dnia 15.06.2017.

PN-ISO 11620:2017-11 Informacja i dokumen-
tacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

B.Ż.-K.

Analiza kluczowych czynników suk-
cesu (ang. analysis of key success fac-
tors)

Analiza służąca ocenie konkurencyjno-
ści biblioteki w  otoczeniu. Polega na wy-

odrębnieniu czynników – tzw. kluczowych 
czynników sukcesu, które mają największy 
wpływ na skuteczną działalność bibliotek, 
i określeniu czy są one realizowane w kon-
kretnej bibliotece w zadawalający sposób, 
a następnie podjęciu działań zmierzających 
do poprawy ich funkcjonowania. Istotą 
analizy jest, aby biblioteka po wyodrębnie-
niu KCS, skupiła się na jak najlepszej rea-
lizacji właśnie tych czynników, inne, mniej 
istotne, pozostawiając na przeciętnym po-
ziomie. Analiza KCS opiera się na regule 
20-80, zwanej także Metodą ABC, według 
której 20% przyczyn powoduje aż 80% 
skutków. Zidentyfikowanie tych 20%, nazy-
wanych też kluczowymi czynnikami sukce-
su, umożliwia ich kontrolę i skuteczniejsze 
nimi zarządzanie.

Prawidłowe wykonanie analizy wymaga 
wyłonienia czynników najbardziej charak-
terystycznych dla danej grupy bibliotek. Ich 
liczba wacha się zwykle od 3 do 6. Przykła-
dowymi KCS mogą być: wizerunek biblio-
teki, poziom zautomatyzowania, wielkość 
i aktualność zbiorów, współpraca z otocze-
niem, godziny otwarcia itp. Dla każdego 
KCS określana jest waga (od 0 do 1) i na-
dawana ocena (od 1 do 5). Iloczyn oceny 
i wagi stanowi wartość ważoną, która mak-
symalnie może osiągnąć 5 punktów. Biblio-
teka, która osiągnie dla danego czynnika 
mniejszą liczbę punktów powinna podjąć 
działania zmierzające do jego lepszego 
funkcjonowania.

Zob. też: analiza strategiczna
Analiza strategiczna. Wybrane metody. Red. U. 

Gołaszewska-Kaczan. Białystok 2000. ISBN 83-
87884-42-1.

JAŚKOWSKI, Piotr, SOBOTKA, Anna. Analiza 
kluczowych czynników sukcesu w projektowaniu 
strategii ogólnej przedsiębiorstwa. „Przegląd Or-
ganizacji” 1997, nr 7/8, s. 40-43. ISSN 0137-7221.

M.W.

Analiza kosztów i korzyści (ang. 
Cost-Benefit Analysis, CBA)

Jedna z metod badania wartości ekono-
micznej usług bibliotecznych, polegająca 
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na zestawieniu poniesionych kosztów z ko-
rzyściami. W takich analizach wykorzystuje 
się przede wszystkim metodę wyceny wa-
runkowej, w której klienci deklarują swo-
je chęci w zakresie odpłatności za usługi, 
np. zamiar płacenia więcej niż cena ryn-
kowa, jeśli usługi są dopasowane do ich 
potrzeb. W ramach wyceny warunkowej 
najczęściej stosowane są dwa podejścia: 
ocena willingness to pay (WTP), w której 
respondent jest pytany, ile zdolny byłby za-
płacić za produkt lub usługę biblioteczno-
-informacyjną na wolnym rynku, oraz ocena 
willingness to accept (WTA), w której badany 
wskazuje na akceptowany przez siebie poziom 
kosztów, jakie byłby gotów ponieść, by utrzy-
mać określone usługi bibliotek. W analizach 
wartości ekonomicznej usług bibliotecznych 
przyjmuje się perspektywę oceny utraconych 
korzyści finansowych społeczeństwa w przy-
padku likwidacji biblioteki.

Zob. też: analiza efektywności kosz-
towej, zwrot z inwestycji

GŁOWACKA, Ewa. Badania społecznego i eko-
nomicznego oddziaływania bibliotek akademickich. 
Obszary, projekty, metody. W: Zarządzanie jakością 
w bibliotece. Red. M. Wojciechowska. Warszawa 
2017, s. 23-35. ISBN 978-64203-85-5.

GŁOWACKA, Ewa. Badania wartości ekonomicz-
nej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu 
na otoczenie. „Biblioteka” 2011, s. 217-230. ISSN 
0551-6579.

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

GRYGROWSKI, Dariusz. Zwrot nakładu z in-
westowania w bibliotekę. „Przegląd Biblioteczny” 
2014, nr 2, s. 165-188. ISSN 0033-202X.

J.K.

Analiza PEST (ang. PEST analysis)
Analiza służąca ocenie makrootocze-

nia biblioteki. Polega na zbadaniu czterech 
głównych sektorów otoczenia zewnętrzne-
go ogólnego biblioteki, które mają wpływ 
na jej funkcjonowanie.

Do sektorów tych zalicza się: otoczenie 
polityczne (ang. political environment), 
czyli ustawy, rozporządzenia i inne akty 

prawne dotyczące działalności bibliotek, 
politykę państwa prowadzoną względem 
bibliotek itp.; otoczenie ekonomiczne (ang. 
economic environment), czyli sytuację fi-
nansową państwa wpływającą na kondycję 
bibliotek, poziom płac, dotacji, przyzna-
wanych budżetów, VAT na książki oraz 
kondycję finansową sponsorów bibliotek; 
otoczenie społeczno-kulturowe (ang. so-
ciocultural environment), czyli styl życia 
związany z kulturą i książkami, wyznawane 
wartości, wskaźniki demograficzne, zmie-
niający się stosunek do książki i czytania, 
nowe gusta czytelnicze; otoczenie techno-
logiczne (ang. technological environment), 
czyli odkrycia naukowe, rozwój technologii 
informacyjnej, informatyki, czy infrastruk-
tury. Pierwsze litery angielskich terminów 
oznaczających sektory otoczenia tworzą 
nazwę metody.

W analizie PEST każdy sektor podda-
wany jest ocenie w skali od 1 do 5. Wyso-
kie oceny oznaczają dla biblioteki sytuację 
korzystną, zaś niskie – zagrożenie. Możliwe 
jest również określenie wagi, wskazującej 
na znaczenie danego wskaźnika dla dzia-
łalności biblioteki. Iloczyn oceny i wagi sta-
nowi wartość ważoną, Im jest ona wyższa, 
tym określa bardziej pozytywne tendencje 
w otoczeniu.

Zob. też: analiza strategiczna
KAFEL, Tomasz. Metoda analizy „partnerów” 

jako narzędzie monitoringu otoczenia organizacji 
„non-profit” (na przykładzie naukowej biblioteki 
akademickiej). W: Wdrażanie nowoczesnych technik 
zarządzania w instytucjach non-profit na przykła-
dzie naukowej biblioteki akademickiej. Oprac. Anna 
Sokołowska-Gogut. Kraków 1998, s. 127-140. ISBN 
83-910428-0-4.

PENC-PIETRZAK, Ilona. Analizy systemowe me-
todą PEST i PRESTCOM. „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 2004, nr 2, s. 3-11. ISSN 0860-
6846.

M.W.

Analiza pięciu sił Portera (ang. 
Porter’s five forces analysis)

Zwana również analizą pięcioczynni-
kową lub modelem pięciu sił konkurencji. 



15NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA     | 

Jedna z metod wykorzystywanych w  ana-
lizie strategicznej  biblioteki w odniesieniu 
do analizy otoczenia oraz środowiska kon-
kurencyjnego organizacji. Głównym zada-
niem analizy jest oszacowanie rentowności 
sektora – im większe natężenie sił konku-
rencji, tym mniejsza rentowność oraz po-
tencjał sektora. Metoda opracowana przez 
Michaela E. Portera w 1979 roku opiera się 
na analizie pięciu obszarów otoczenia orga-
nizacji: 
•	 rywalizacja	wewnątrz	sektora,	natężenie	

konkurencji – najważniejsza siła w mo-
delu, na którą wpływ mają pozostałe 
cztery siły (czynniki),

•	 siła	przetargowa	dostawców,
•	 siła	przetargowa	nabywców,
•	 groźba	 pojawienia	 się	 nowych	 produ-

centów,
•	 groźba	pojawienia	się	substytutów.

W zarządzaniu strategicznym bibliote-
ką analiza pięciu sił Portera wykorzystywa-
na jest do dokładnego poznania otoczenia 
biblioteki i służy do tworzenia strategii bi-
blioteki. W szczególności pomaga określić 
słabe i mocne strony biblioteki, oczekiwa-
nia społeczne wobec instytucji, szanse i za-
grożenia płynące z otoczenia czy pozyskać 
wzorce benchmarkingu.

Zob. też: analiza strategiczna biblio-
teki, analiza PEST, analiza kluczowych 
czynników sukcesu, analiza portfelo-
wa, benchmarking, konkurenci, otocze-
nie biblioteki, zarządzanie strategiczne

BANIA, Ryszard. Czy Michael Porter byłby do-
brym dyrektorem biblioteki: próba marketingowej 
analizy instytucji non-profit. W: Marketing wewnętrz-
ny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. 
Red. H. Brzezińska-Stec, J. Kudrawiec. Białystok 
2010, s. 121-130. ISBN 978-83-7431-240-0.

PORTER, Michael E. Strategia konkurencji: me-
tody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa 
1999. ISBN 83-2081-189-9.

ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA, Agnieszka. Pięć sił 
Portera. W: Kompendium metod i technik zarządza-
nia. Teoria i ćwiczenia. Red. K. Szymańska. War-
szawa 2015, s. 253-267. ISBN 978-83-6339-119-5.

B.J.

Analiza portfelowa (ang. portfolio 
analysis)

Zwana też analizą porfolio, jedna z me-
tod wykorzystywanych w analizie strate-
gicznej biblioteki w odniesieniu do analizy 
potencjału wewnętrznego organizacji, po-
zwala kształtować obecny i przyszły portfel 
organizacji z uwzględnieniem zmieniają-
cego się otoczenia. Analiza portfelowa po-
maga w konstruowaniu kompozycji asor-
tymentu oferowanych wyrobów lub usług, 
która w wybranych sektorach zapewni or-
ganizacji silną pozycję, a nawet bezkonku-
rencyjność. Metody portfelowe wyjaśniają 
sytuację organizacji w danym segmencie 
za pomocą macierzy dwóch zmiennych, 
z których jedna przedstawia pozycję kon-
kurencyjną przedsiębiorstwa w segmencie 
rynku, a druga np. „wartość” (znaczenie) 
segmentu.

Wyróżnia się następujące metody port-
felowe:
•	 Macierz BCG (zwana też macierzą 

wzrostu udziału w rynku) – najstarsza 
i najpopularniejsza metoda, jej nazwa 
pochodzi od nazwy firmy konsultingo-
wej (Boston Consulting Group), któ-
ra po raz pierwszy ją zastosowała. Jest 
to macierz czteropolowa, gdzie wyod-
rębnione są cztery zasadnicze kategorie 
produktów: „Znaki zapytania”, „Dojne 
krowy”, „Gwiazdy”, „Psy”. Pozwala okre-
ślić, które towary (kategorie produk-
tów) powinny zostać wycofane z oferty, 
a które powinny przynosić wyższy zysk;

•	 Macierz GE (macierz Mc Kinseya, zwa-
na też macierzą atrakcyjności branżo-
wej) – macierz dziewięciopolowa, której 
model zbudowany jest na podstawie 
dwóch zmiennych: pozycji konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa oraz atrakcyj-
ności przemysłu (lub sektora) mierzo-
nej w długim okresie. Dla każdej z tych 
zmiennych przewidziane są trzy oceny 
(wysoka, średnia i niska);



16 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

•	 Macierz ADL (macierz Artura D. Lit-
tle, zwana też macierzą oceny rynku) 
– dwudziesto-, a w niektórych wersjach 
nawet trzydziestopolowa macierz, której 
model zbudowany jest na dwóch zmien-
nych: stopniu dojrzałości przemysłu 
(rynku) oraz stopniu konkurencyjności 
produktu lub pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa. Dla stopnia dojrzało-
ści przemysłu przypisane są cztery fazy 
rozwoju, a dla stopnia konkurencyjno-
ści pięć pozycji. Macierz pomaga w do-
konywaniu właściwej alokacji zasobów 
oraz w sterowaniu strategiami produk-
towymi organizacji;

•	 Macierz Hofera (zwana też macierzą cy-
klu życia przemysłu) – piętnastopolowa 
macierz stworzona przez CH.W. Hofe-
ra bedąca rozwinięciem macierzy ADL 
i macierzy GE, przydatna przy analizie 
strategicznej zdywersyfikowanej jedno-
stki. Wykonuje się ją w oparciu o dwa 
kryteria: dojrzałość sektora, podzieloną 
na pięć faz, oraz pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstwa w danym sektorze;

•	 Macierz Shella (zwana też macierzą 
atrakcyjności rynkowej) – zakłada 
współzależność dwóch czynników: per-
spektywy w zakresie zyskowności dane-
go sektora działalności przedsiębiorstwa 
oraz jego możliwości konkurencyjnych. 
Zob. też: analiza strategiczna biblio-

teki, analiza PEST, analiza kluczowych 
czynników sukcesu, konkurenci, oto-
czenie biblioteki, zarządzanie strate-
giczne

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

KAFEL, Tomasz. Analiza portfelowa jako narzę-
dzie formułowania strategii organizacji pozarządo-
wych. „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oecono-
mica” 2010, nr 234, s. 299-309. ISSN 0208-6018. 

NOGALSKI, Bogdan, RYBICKI, Jacek, GACEK-
-BIELEC, Joanna. Modele analizy portfelowej: teoria 
i praktyka. Bydgoszcz 1996. ISBN 83-86827-14-9.

B.J. 

Analiza porównawcza z najlepszymi 
zob. benchmarking

Analiza strategiczna biblioteki (ang. 
strategic analysis)

Proces badawczy prowadzony na potrze-
by zarządzania strategicznego. Jego celem jest 
kompleksowe rozpoznanie warunków, w któ-
rych działa biblioteka, wszystkich czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych wpływających 
na jej funkcjonowanie. W sensie czynnościo-
wym jest zbiorem działań diagnozujących bi-
bliotekę i jej otoczenie, w sensie narzędziowym 
obejmuje sprawdzone praktycznie metody 
umożliwiające zbadanie i ocenę potencjału sa-
mej instytucji, jak i przewidywanie przyszłych 
warunków działania z punktu widzenia moż-
liwości przetrwania i rozwoju. Analizy strate-
giczne, w przeciwieństwie do analiz ekono-
miczno-finansowych, mają charakter bardziej 
całościowy, interdyscyplinarny, ustalają związ-
ki pomiędzy różnymi czynnikami, wykorzy-
stując metody ilościowe i jakościowe z zakresu 
ekonomii, finansów, statystyki, marketingu, 
socjologii.

Wypracowane przez praktyków zarzą-
dzania metody analizy strategicznej można 
podzielić na trzy grupy:
•	 metody analizy otoczenia,
•	 metody analizy potencjału wewnętrzne-

go organizacji,
•	 metody zintegrowane.

Wśród metod analizy otoczenia orga-
nizacji do najbardziej znanych należą m.in. 
analiza PEST (polegająca na zidentyfiko-
waniu i zanalizowaniu czterech segmentów 
otoczenia: P – polityczno-prawnego, E – 
ekonomicznego, S – społeczno-kulturowe-
go, T – technologicznego), analiza pięciu sił 
Portera (pozwalająca ocenić atrakcyjność 
wybranego sektora działalności poprzez 
analizę pięciu kluczowych czynników wy-
znaczających natężenie konkurencji oraz 
atrakcyjność finansową dla inwestorów) 
czy metoda delficka. W grupie metod ana-
lizy potencjału wewnętrznego organizacji 
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wymienić można m.in.: analizę kluczowych 
czynników sukcesu (tj. zasobów, umiejętno-
ści i zdolności, które warunkują powodzenie 
organizacji) czy analizy portfelowe (skupio-
ne na ocenie asortymentu oferowanych dóbr 
i usług). Metody zintegrowane pozwalają 
połączyć obie perspektywy i ocenić posia-
dane przez organizację zasoby w kontekście 
wymogów otoczenia, w jakim ona funkcjo-
nuje. Najbardziej popularną metodą zalicza-
ną do tej grupy jest analiza SWOT. 

Zob. też: analiza, analiza kluczo-
wych czynników sukcesu, analiza PEST, 
analiza pięciu sił Portera, analiza port-
felowa, analiza SWOT, metoda delficka, 
zarządzanie strategiczne

DERFERT-WOLF, Lidia. Planowanie strategiczne 
w bibliotece akademickiej. W: Zarządzanie strate-
giczne i marketingowe w bibliotekach. Red. M. No-
wak, P. Pioterek, J. Przybysz. Poznań 2004, s. 51-
70. ISBN 83-7205-202-6.

GIERSZEWSKA, Grażyna, ROMANOWSKA, Ma-
ria. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warsza-
wa 2017. ISBN 978-83-208-2259-5.

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

J.K.

Analiza SWOT (ang. SWOT analysis)
Analiza silnych i słabych stron biblio-

teki oraz szans i zagrożeń pojawiających 
się w jej otoczeniu, określająca aktualną 
kondycję biblioteki i jej potencjał rozwojo-
wy. Polega na zdiagnozowaniu czynników 
mających wpływ na obecną i przyszłą sy-
tuację biblioteki, do których należą: czyn-
niki wewnętrzne pozytywne (tzw. mocne 
strony biblioteki – ang. strengths), czynniki 
wewnętrzne negatywne (tzw. słabe strony 
biblioteki – ang. weaknesses), czynniki ze-
wnętrzne pozytywne (tzw. szanse stojące 
przed biblioteką, generowane przez jej oto-
czenie – ang. opportunities) oraz czynniki 
zewnętrzne negatywne (tzw. zagrożenia, 
które generuje otoczenie biblioteki – ang. 
threats). Nazwa SWOT jest akronimem an-
gielskich słów.

Analizę SWOT sporządza się w postaci 
czteropolowej tabeli, w której każda grupa 
czynników wpisywana jest w jedno pole, 
a następnie oceniana w skali od 0 do 10, 
w zależności od nasilenia zjawiska. Suma 
punktów uzyskana dla każdej grupy czyn-
ników ilustruje obraz wewnętrznej kondycji 
biblioteki oraz stanu jej otoczenia. W zależ-
ności od uzyskanej liczby punktów można 
wyróżnić cztery sytuacje i obrać odpowied-
nią strategię działania: kiedy przeważają 
mocne strony i szanse w otoczeniu (tzw. sy-
tuacja maxi-maxi, której odpowiada strate-
gia ekspansji); kiedy przeważają słabe strony 
i szanse w otoczeniu (sytuacja mini-maxi, 
której odpowiada strategia wykorzystania 
szans w otoczeniu); kiedy przeważają moc-
ne strony i zagrożenia w otoczeniu (sytuacja 
maxi-mini, której odpowiada strategia wy-
korzystania mocnych stron dla pozyskania 
otoczenia) oraz kiedy przeważają słabe stro-
ny i zagrożenia w otoczeniu (sytuacja mini-
-mini, która oznacza bardzo złą kondycję bi-
blioteki i wybór strategii nastawionej jedynie 
na próbę przetrwania, połączenie biblioteki 
z inną placówką lub jej likwidację).

Analiza SWOT może być stosowana nie 
tylko dla całej biblioteki, lecz również dla jej 
poszczególnych filii, wydziałów lub wybra-
nych aspektów działalności.

Zob. też: analiza strategiczna, oto-
czenie biblioteki

HUCZEK, Marian. Marketing organizacji non 
profit. Sosnowiec 2003. ISBN 83-89275-30-9.

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

PENC-PIETRZAK, Ilona. Kompleksowa analiza 
SWOT. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania i Marketingu w Warszawie” 2002, nr 2, 
s. 66-87. ISSN 1427-3500.

Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bi-
bliotekach. Poznań 2004. ISBN 83-7205-202-6.

M.W.
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Analiza systemowa (ang. system 
analysis)

Zbiór metod i technik analitycznych 
służących racjonalnemu rozwiązywaniu sy-
stemowych sytuacji decyzyjnych. Analiza 
systemowa jest badaniem wspomagającym 
działania osób odpowiedzialnych za decy-
zje lub strategię postępowania w warunkach 
niepewności i ryzyka. Ma na celu określenie 
pożądanego działania przez rozpoznanie 
i rozważenie dostępnych wariantów oraz 
porównanie ich przewidywanych, bliższych 
i dalszych, następstw. Procedura analizy syste-
mowej składa się z kilku sprzężonych ze sobą 
faz. Rozpoczyna się od zdefiniowania sytuacji 
problemowej (jaki problem ma być rozwiąza-
ny i co jest celem jego rozwiązania; jak działa 
obecnie badany system i jakie ma niedostat-
ki; jakie są istotne wymagania i ograniczenia 
dla systemu, jaki jest kontekst jego działal-
ności). Następnym etapem jest zbieranie da-
nych ilościowych i jakościowych uzyskanych 
w badaniu funkcji spełnianych przez po-
szczególne podsystemy, określenie istotnych 
czynników, wpływających na podejmowane 
działania oraz wskazanie zależności między 
nimi. W wyniku analizy zgromadzonych da-
nych możliwe staje się opracowanie różnych 
wariantów, tj. alternatywnych rozwiązań. Jako 
wynik syntezy zaprojektowany zostaje model 
systemu, uwzględniający przekształcenia ist-
niejących podsystemów lub wprowadzenie 
nowych elementów. Uzyskany model zostaje 
poddany próbie (w praktyce lub w postaci sy-
mulacji), na podstawie wcześniej przyjętych 
założeń. Ostatni etap to ocena uzyskanych 
wyników i wybór najkorzystniejszego wa-
riantu. 

Krytycy analizy systemowej zarzucali tej 
metodzie zbytnie uproszczenie dotyczące 
znaczenia czynnika ludzkiego w systemie 
organizacyjnym. Jako odpowiedź na ogra-
niczenia analizy systemowej wskazywa-
no m.in. koncepcje gry organizacyjnej czy 
tzw. ujęcie sytuacyjne.

Na gruncie polskiego bibliotekoznaw-
stwa analiza systemowa zyskała szczególną 

popularność w latach siedemdziesiątych 
XX wieku, gdy wykonano analizy systemo-
we poprzedzające ważne decyzje organiza-
cyjne w Bibliotece Narodowej, Bibliotece 
Jagiellońskiej i Bibliotece Sejmowej.

RATAJEWSKI, Jerzy. Analiza systemowa w biblio-
tekach. Próba przeglądu. W: Studia bibliologiczne. T. 3. 
Biblioteka – edytorstwo – naukoznawstwo. Red. A. Ja-
rosz. Katowice 1990, s. 9-30. ISBN 83-226-0302-9.

SITARSKA, Anna, SUBIETA, Kazimierz [i.in.]. 
Analiza systemowa Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie (studium wstępne). Warszawa 1975. ISBN 83-
226-0302-9.

SITARSKA, Anna. Systemowe badanie bibliotek. 
Studium metodologiczne. Białystok 2002. ISBN 83-
88097-73-3. 

J.K.

Ankieta (ang. survey)
Metoda zbierania informacji oparta 

na pro cesie wzajemnego komunikowania 
się badacza z osobami odpowiadającymi 
pisemnie na jego pytania, posługująca się 
narzędziem zwanym kwestionariuszem 
ankiety. Wykorzystywana jest do prowa-
dzenia badań mających na celu poznawa-
nie opinii użytkowników na temat usług 
biblioteki, ich potrzeb informacyjnych czy 
satysfakcji.

Ze względu na sposób zbierania infor-
macji wyróżnia się ankiety: 
•	 pocztowe – dostarczane respondentom 

pocztą z prośbą o wypełnienie i odesła-
nie (najczęściej w załączeniu dołącza się 
zaadresowaną kopertę z uregulowaną 
opłatą pocztową),

•	 prasowe – publikowane w postaci kwe-
stionariusza na łamach prasy fachowej 
lub dołączane w postaci ulotki,

•	 rozdawane – polegające na wręczaniu 
kwestionariuszy wybranym lub przy-
padkowym osobom do samodzielnego 
wypełnienia,

•	 komputerowe – zamieszczane w formie 
elektronicznej w Internecie. Istnieją 
co najmniej dwa sposoby zastosowania 
ankiety komputerowej. Pierwszy polega 
na wykorzystaniu poczty elektronicznej; 
wówczas biblioteka jako organizator ba-
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dania może wysłać kwestionariusze 
do dobranej uprzednio próby adresatów 
poczty elektronicznej. Drugi sposób za-
stosowania ankiety komputerowej po-
lega na umieszczeniu kwestionariusza 
na stronie internetowej biblioteki. 
Zob. też: badanie marketingowe, 

kwestionariusz, obserwacja, respon-
dent, wywiad

Badania marketingowe. Metody, techniki i ob-
szary aplikacji na współczesnym rynku. Red. K. Ma-
zurek-Łopacińska. Warszawa 2016. ISBN 978-83-
01-18771-2.

HUCZEK, Marian. Badania marketingowe 
w organizacji non profit. Sosnowiec 2006. ISBN 83-
89275-03-1.

B.Ż.-K.

Ankieter (ang. interviewer)
Osoba przeprowadzająca wywiad (za-

dająca pytania) w ramach ilościowych ba-
dań sondażowych.

Ankieter jest zobowiązany do postępo-
wania według scenariusza opracowanego 
przez autorów badania oraz ścisłego wyko-
nywania instrukcji (np. w zakresie doboru 
respondentów, aranżacji miejsca i czasu 
wywiadu, rejestracji odpowiedzi, stosowa-
nia narzędzi badawczych itp.). Obowiązują 
go również pewne zasady, jak na przykład 
zachowanie poufności, kultury itd. Ankie-
ter prowadzący badanie na potrzeby biblio-
teki może być zarówno jej pracownikiem 
(odpowiednio przeszkolonym pod kątem 
realizowanych badań) lub też osobą za-
trudnioną przez agencję badawczą, której 
zlecono badanie. Błędy w pracy ankietera 
mogą mieć wpływ na całość badania i skut-
kować nieprawidłowymi wynikami. Dlate-
go bardzo ważne jest, aby ankieter potrafił 
zapewnić powtarzalne i prawidłowe warun-
ki udzielania odpowiedzi przez responden-
tów.

Zob. też: ankieta, respondent
DANIŁOWICZ, Paweł. Podręcznik socjologicz-

nych badań ankietowych. Warszawa 1992. ISBN 83-
85194-56-8.

LISOWSKI, Krzysztof. Ankieter w terenie. Prob-
lemy z jakością badań terenowych. „Relacje. Studia 

z nauk społecznych” 2017, nr 3, s. 67-77. ISSN 
2543-5124.

SZTABIŃSKI, Paweł. Ankieter jako źródło 
zniekształceń w procesie badawczym: omówienie 
projektu. „Ask: społeczeństwo, badania, metody” 
1995, nr 2, s. 159-168. ISSN 1234-9224.

M.W.

Antropologia organizacji zob. etno-
grafia organizacji

Artefakty (ang. artifacts)
Najbardziej widoczny poziom kultury 

organizacyjnej biblioteki. Są to widzialne 
i w pełni uświadomione symbole, będące 
sztucznymi wytworami kultury organiza-
cyjnej biblioteki, dzięki którym następuje 
utrwalenie i upowszechnienie podstawo-
wych założeń kulturowych oraz norm i war-
tości. Można je podzielić na: 1)  artefakty 
językowe – obejmujące specyficzny dla bi-
blioteki język, w jakim porozumiewają się 
jej pracownicy, czasami nawet żargon, który 
bywa niezrozumiały dla osób z zewnątrz, 
do grupy artefaktów językowych zaliczyć 
też można mity i legendy odwołujące się 
do historii biblioteki, jej sukcesów, kolej-
nych etapów rozwoju organizacyjnego; 2) 
artefakty behawioralne – zespół schematów 
zachowań, ceremonii czy rytuałów, które 
pozwalają pracownikom biblioteki zaspoko-
ić potrzebę bezpieczeństwa, manifestować 
przynależność do pewnej wspólnoty i syg-
nalizują jej spójność, przykładem takiego 
rytuału może być przyjęty w niektórych 
bibliotekach zwyczaj dorocznych spotkań 
świątecznych, zwłaszcza bożonarodzenio-
wych; 3) artefakty fizyczne – określane także 
mianem kultury materialnej, obejmują ele-
menty takie, jak: wystrój wnętrz biblioteki, 
sposób ubierania się pracowników, wyko-
rzystywaną w bibliotece technologię itp.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, model kultury organizacyjnej, 
normy i wartości, podstawowe założe-
nia kulturowe, poziomy kultury organi-
zacyjnej biblioteki

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyjna służb 
informacyjnych bibliotek akademickich: na przykładzie 
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uczelni ekonomicznych. Praca doktorska. Warszawa 
2007 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://
www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=1183&f
rom=&dirids=1/. Stan z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. 
Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Assessment center zob. ośrodek 
oceny

Atrakcyjność segmentu (ang. attra-
ctiveness of segment)

Potencjalne korzyści, jakie może biblio-
tece przynieść współpraca z wybranym seg-
mentem rynku. Atrakcyjność segmentu na-
leży oceniać w kontekście celów, jakie chce 
osiągnąć biblioteka pracując z określonymi 
grupami użytkowników (np. zwiększenie 
poziomu czytelnictwa w grupach zagro-
żonych wykluczeniem z kultury). Badanie 
atrakcyjności wymaga określenia kryte-
riów oceny, którymi mogą być np. zdolność 
do długotrwałej współpracy z segmentem, 
wielkość segmentu, podatność na akcje 
promocyjne, stopień lojalności, możli-
wość pozyskiwania nowych czytelników 
z danego segmentu itp. Najogólniej kryteria 
można podzielić na: rynkowe, finansowe 
i techniczno-organizacyjne. Ocena atrak-
cyjności segmentu pozwala ustalić czy dla 
biblioteki korzystne jest angażowanie się 
we współpracę z potencjalną grupą odbior-
ców usług, co wymaga przeznaczenia na ten 
cel nakładów finansowych i organizacyjno-
-technicznych.

Zob. też: segment, segment rynku, 
segmentacja rynku

GIERSZEWSKA, Grażyna, ROMANOWSKA, Ma-
ria. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warsza-
wa 2017. ISBN 978-83-208-2259-5.

KAŁKOWSKA, Joanna i in. Zarządzanie strate-
giczne. Metody analizy strategicznej z przykładami. 
Poznań 2010. ISBN 978-83-7143-919-0.

M.W.

Audyt (ang. audit)
Szczegółowa analiza działalności bi-

blioteki, prowadzona przez niezależnych 
specjalistów w celu ujawnienia problemów 
czy nieprawidłowości w jej funkcjonowa-
niu. Dowód z audytu to zapisy stwierdzenia 
faktu lub inne informacje, które są istotne 
dla kryteriów audytu i możliwe do zwery-
fikowania (dowody z audytu mogą być ja-
kościowe i/lub ilościowe). Kryteria audytu 
to zestaw wymagań, procedur stosowanych 
jako odniesienie, np. cele biblioteki, ocze-
kiwania użytkownika, wymagania prawne, 
wymagania standardów zarządzania. Au-
dyty planuje się dla osiągnięcia jednego lub 
kilku z następujących celów: stwierdzenia 
zgodności lub niezgodności elementów sy-
stemu jakości z określonymi wymaganiami; 
ustalenia skuteczności wdrożonego syste-
mu w celu osiągnięcia określonych celów 
jakościowych; umożliwienia audytowane-
mu poprawy jego systemu jakości; spełnie-
nia wymagań wynikających z przepisów; 
umożliwienia rejestracji systemu jakości 
audytowanej biblioteki.

Ze względu na cel audytu wyróżnia się:
•	 audyty wewnętrzne – przeprowadzane 

z polecenia kierownictwa biblioteki, 
której audyt dotyczy, w celu wykrywa-
nia słabych punktów, spowodowania 
działań korygujących lub oceny sku-
teczności systemu jakości. Realizowane 
są przez wyszkolony zespół własnych 
audytorów – pracowników posiadają-
cych wymagane uprawnienia. Stanowią 
swego rodzaju samoocenę dokonywaną 
na potrzeby kierownictwa biblioteki. 

•	 audyty zewnętrzne – realizowane przez 
akredytowane jednostki certyfikacyjne 
pod kątem zgodności z normami syste-
mu jakości, kończące się udzieleniem 
certyfikatu lub przedłużeniem jego waż-
ności. 
Zob. też: certyfikacja, certyfikat, 

księga jakości, normy ISO 9000, polity-
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ka jakości, procedury systemu zarzą-
dzania

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie 
informacyjnym. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-
-Król. Warszawa 2009. ISBN 978-83-61464-16-7.

B.Ż.-K.

Audyt marketingowy (ang. marke-
ting audit)

Rodzaj kontroli wewnętrznej dokony-
wanej w celu oceny działalności marketin-
gowej, w szczególności zaś: założonych ce-
lów, przyjętych planów, wykorzystywanych 
metod, procedur oraz wszelkich działań, 
jak również kadr przyporządkowanych tej 
działalności. Audyt marketingowy, jak każ-
da kontrola, powinien cechować się obiek-
tywnością, rzetelnością, krytycyzmem 
i systematycznością. Ma na celu korektę 
błędów oraz podnoszenie skuteczności 
działań.

W szerszym znaczeniu, audyt marketin-
gowy, poza analizą wewnętrznego systemu 
marketingu oraz poszczególnych działań 
marketingowych podejmowanych przez 
bibliotekę ma na celu badanie jej otoczenia 
rynkowego.

Zob. też: audyt, marketing
DOBRZYCKI, Marek. Audyt marketingowy: ewo-

lucja pojęcia i kierunki rozwoju. W: „Zeszyty Na-
ukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Pło cku. Nauki Ekonomiczne”. 2007, t. 26, s. 355-
373. ISSN 1644-888X.

DRYL, Wioleta. Audyt marketingowy. Warszawa 
2010. ISBN 978-83-755-6312-2.

M.W.

Autokrata (ang. autocrat)
Typ samowładnego kierownika, posia-

dającego wręcz nieograniczoną i niepodle-
gającą kontroli władzę. Autokrata działa sa-
modzielnie lub w porozumieniu z niewielką 
grupą. Charakteryzuje się despotyzmem 
i preferuje negatywne środki wywierania 
wpływu (nakazy, zakazy, kary). Zachowuje 
dystans w stosunku do personelu i nie pro-

wadzi z nim dialogu. Styl kierowania przy-
jęty przez autokratę nazywany jest autokra-
tycznym stylem kierowania.

Zob. też: autokratyczny styl kiero-
wania

KIEŻUN, Witold. Sprawne zarządzanie organi-
zacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa 1997, ISBN 
83-86689-68-4.

M.W.

Autokratyczny styl kierowania (ang. 
autocratic style of management/lea-
dership)

Sposób sprawowania władzy przez kie-
rownika charakteryzujący się tym, że prze-
łożony zleca podwładnym zadanie określa-
jąc jednocześnie sposób jego wykonania. 
Kierownik zachowuje dystans w stosunku 
do pracowników, nie przejawia aktywności 
grupowej oraz nie zachęca podwładnych 
do wykazywania się inicjatywą, a uzyska-
nie nagrody lub kary uzależnia od stopnia 
wykonania zadania zgodnie z jego zalece-
niami. Za przeciwieństwo stylu autokra-
tycznego uznaje się demokratyczny styl 
kierowania.

Podział stylów kierowania na auto-
kratyczny, demokratyczny oraz liberalny 
(nieingerujący) wprowadzili na podstawie 
przeprowadzonych badań autorzy: Kurt Le-
win, Ronald Lipitt i Ralph K. White.

Zob. też: autokrata, demokratyczny 
styl kierowania, liberalny styl kierowa-
nia, styl kierowania

KAMIŃSKA, Joanna. Wpływ stylu kierowania 
na kulturę organizacyjną biblioteki. W: Kultura or-
ganizacyjna w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec. 
Białystok 2008, s. 197-208. ISBN 978-83-7431-
159-5.

SADOWSKA, Jadwiga. Na marginesie zarzą-
dzania – dobry kierownik, czyli jaki? „Bibliotekarz” 
2010, nr 7-8, s. 20-23. ISSN 0208-4333.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Kierownik biblioteki: 
pożądane cechy i style kierowania. W: Innowacyjność 
organizacyjna i zawodowa w bibliotekach. Zielona 
Góra 2005, s. 25-38. ISBN 83-88336-43-6.

J.K.
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Automatyzacja (ang. automation)
Proces zastępowania pracy ludzkiej 

pracą maszyn i urządzeń, w celu obniżenia 
kosztów pracy, eliminacji błędów, podno-
szenia jakości i efektywności oraz odcią-
żenia człowieka. Automatyzacja wymaga 
nakładów finansowych, szkoleń pracowni-
ków oraz ponownego zaprojektowania pro-
cesów pracy.

W bibliotekarstwie używany jest termin 
automatyzacja procesów bibliotecznych, 
pod którym potocznie rozumie się wypo-
sażenie biblioteki w sprzęt komputerowy, 
zapewnienie dostępu do Internetu oraz in-
stalację programów bibliotecznych umożli-
wiających katalogowanie zbiorów oraz ich 
prezentację w wersji elektronicznej (onli-
ne).

Zob. też: biblioteka jako system, 
racjonalizacja pracy bibliotecznej, sy-
stem biblioteczny nowej generacji

Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek 
publicznych. Red. E. Górska. Warszawa 2007. ISBN 
978-83-893-1675-2.

Automatyzacja bibliotek publicznych. Red. 
E. Górska. Warszawa 2005. ISBN 83-893-1640-4.

M.W.

Autonomia (ang. autonomy)
Niezależność biblioteki, wybranej je-

dnostki organizacyjnej lub pracownika; 
prawo do samostanowienia. Autonomia 
oznacza możliwość niezależnego podejmo-
wania decyzji na gruncie prawnym, admi-
nistracyjnym i/lub organizacyjnym. Zwią-
zana jest z decentralizacją decyzji. Może 
mieć charakter kompleksowy lub dotyczyć 
wyłącznie wybranych aspektów działalno-
ści (np. filia biblioteczna może posiadać 
autonomię w zakresie polityki gromadzenia 
zbiorów, ale być ograniczona jeśli chodzi 
o decyzje personalne).

Zob. też: decentralizacja
KOLARSKA-BOBIŃSKA, Lena. Centralizacja 

i decentralizacja. Decyzje, władza, mity. Wrocław 
1984. ISBN 83-04-01766-0.

M.W.

Autorytet (ang. authority)
Zdolność sprawowania władzy i wpły-

wania na ludzi dzięki posiadanym war-
tościom, takim jak wiedza czy stanowisko. 
Pełni ważną rolę w kierowaniu ludźmi. 
Może wynikać z: 1) autorytetu formalnego, 
przypisanego zajmowanemu stanowisku; 2) 
autorytetu merytorycznego, wynikającego 
z wiedzy fachowej i 3) autorytetu osobi-
stego, związanego z cechami osobowości, 
ze swoistą charyzmą zarządzającego. 

Aby zarządzający biblioteką był ob-
darzony akceptacją podwładnych, jego 
autorytet formalny powinien być połączo-
ny z  autorytetem nieformalnym. Pomaga 
to w zarządzaniu i sprawia, że relacje mię-
dzy przełożonym a podwładnym stają się 
partnerskie, podwładni wyrażają chęć wy-
pełnienia woli zwierzchnika.

Zob. też: autorytet formalny, autory-
tet nieformalny

GLINKOWSKA, Beata. Autorytet kierownika 
i jego wpływ na zachowania ludzi w organizacji. 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 
2011, nr 261, s. 157-164. ISSN 0208-6018.

KOŁAKOWSKA, Joanna. Przywództwo i autory-
tet w organizacji – Siła przywództwa zależy wyłącz-
nie od podwładnych. „Elektroniczne Czasopismo 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie” 2016, nr 9, s. 1-8. ISSN 2299-565X.

B.Ż.-K.

Autorytet formalny (ang. formal 
authority)

Źródło władzy formalnej dającej moż-
liwość wywierania wpływu i podporządko-
wania sobie innych osób, wynikające z ro-
dzaju funkcji lub zajmowanego stanowiska 
i przypisanych mu prawem uprawnień. 
Akceptacja tego autorytetu może wynikać 
stąd, że dana pozycja jest wyposażona w sil-
ną władzę lub przypuszcza się, że tak jest. 
Wszyscy kierownicy w bibliotece dysponu-
ją tego rodzaju autorytetem, przy czym jej 
zakres jest większy im wyżej w hierarchii 
organizacyjnej znajduje się dane stanowi-
sko kierownicze. Autorytet formalny może 
być wysoki lub niski. Władza zwiększa au-
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torytet, jeśli zwiększa kompetencje stano-
wiska i podkreśla jego znaczenie.

Zob. też: autorytet, autorytet niefor-
malny, władza formalna

GLINKOWSKA, Beata. Autorytet kierownika 
i jego wpływ na zachowania ludzi w organizacji. 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 
2011, nr 261, s. 157-164. ISSN 0208-6018.

KOŁAKOWSKA, Joanna. Przywództwo i autory-
tet w organizacji – Siła przywództwa zależy wyłącz-
nie od podwładnych. „Elektroniczne Czasopismo 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie” 2016, nr 9, s. 1-8. ISSN 2299-565X.

B.Ż.-K.

Autorytet nieformalny (ang. infor-
mal authority)

Zdolność do wywierania wpływu i po-
zyskiwania zwolenników, wynikająca z pre-
dyspozycji wewnętrznych jednostki. Au-
torytet nieformalny wynika bezpośrednio 
z wiedzy zarządzającego biblioteką (autory-
tet merytoryczny), umiejętności współży-
cia z ludźmi, stylu działania i podejmowa-
nia decyzji, sposobów argumentacji, stylu 
kierowania, walorów moralnych i innych 
zalet charakteru i umysłu (autorytet oso-
bisty). Kierownikowi czy dyrektorowi ten 
rodzaj autorytetu jest potrzebny do takie-
go oddziaływania na ludzi, aby z własnej 
woli starali się właściwie realizować wyzna-
czone cele. Relacje oparte są na zaufaniu 
podwładnego do zwierzchnika. Akceptacja 
poleceń przez podwładnych wynika z prze-
konania o słuszności otrzymanych zadań, 
a nie z obawy przed karą.

Zob. też: autorytet, autorytet for-
malny

GLINKOWSKA, Beata. Autorytet kierownika 
i jego wpływ na zachowania ludzi w organizacji. 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 
2011, nr 261, s. 157-164. ISSN 0208-6018.

KOŁAKOWSKA, Joanna. Przywództwo i autory-
tet w organizacji – Siła przywództwa zależy wyłącz-
nie od podwładnych. „Elektroniczne Czasopismo 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie” 2016, nr 9, s. 1-8. ISSN 2299-565X.

B.Ż.-K.

Awans (ang. employee promotion)
Zmiana warunków lub formy zatrudnie-

nia, wynagrodzenia lub zakresu obowiązków 
pracownika na korzystniejsze. 

W bibliotece występują następujące ro-
dzaje awansów: 1) awans stanowiskowy – 
najczęściej kojarzony z ogólnym pojęciem 
awansu. Jest to awans związany z przesunię-
ciem pracownika na inne stanowisko pracy; 
może przyjąć dwie formy: awansu pionowe-
go (jeśli nowe stanowisko znajduje się wyżej 
w hierarchii organizacyjnej biblioteki) lub 
awansu poziomego (jeśli jest to przemiesz-
czenie na stanowisko bardziej eksponowane, 
np. bardziej samodzielne); 2) awans płacowy 
(materialny, finansowy) – podwyższenie wy-
sokości wynagrodzenia lub zmiana składni-
ków, warunków i zasad jego przyznawania 
na bardziej odpowiadające pracownikowi; 3) 
awans kwalifikacyjny – przenoszenie na co-
raz wyższe stanowiska w ramach wykonywa-
nego zawodu, czyli zdobywanie kolejnych bi-
bliotekarskich stopni zawodowych; 4) awans 
do „lepszej pracy” – wprowadzenie zmian 
w  sytuacji pracownika przez zmniejszenie 
uciążliwości czy dostosowanie zakresu za-
dań do aspiracji pracownika, np. zwiększe-
nie odpowiedzialności lub samodzielności, 
zwiększenie zakresu uprawnień decyzyj-
nych, zwiększenie zasobu informacji dostęp-
nych dla pracownika.

Działania związane z awansowaniem 
pracownika są elementem zarządzania 
rozwojem zawodowym pracowników bi-
blioteki, a także doskonalenia zawodowego 
i ścieżki kariery pracownika. Powinny być 
wynikiem oceny pracownika. Przeciwień-
stwem awansu jest degradacja.

Zob. też: degradacja, doskonalenie 
zawodowe, ścieżka kariery, zarządza-
nie rozwojem zawodowym pracowni-
ków

FRANKS, Tina P. „Should I stay or should I go? ” 
A survey of career path movement within academic, 
public and special librarianship. „Journal of Library 
Administration” 2017, nr 3, s. 282-310. ISSN 0193-
0826.
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JAZDON, Artur. Drogi awansu i motywowania 
pracowników bibliotek. W:  Wdrażanie nowoczes-
nych technik zarządzania w instytucjach non-profit 
na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. 
Materiały z  konferencji Kraków, 28-30 września 
1998. Kraków 1998, s. 109-125. ISBN 83-910428-
0-4.

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

J.K.

Awatar (ang. avatar)
Reprezentacja uczestnika świata wirtual-

nego. Wykorzystywany jest na forach dysku-
syjnych, w grach komputerowych oraz rze-
czywistości wirtualnej. Może przyjmować 
zarówno formę prostej grafiki umieszczonej 
jako indywidualne oznaczenie uczestnika, 
jak również postać bardziej skomplikowa-
nego, trójwymiarowego modelu. Użytkow-
nicy kształtują wizerunek swoich awatarów 
(np. sylwetkę, płeć, styl ubioru), nadają im 
także często imię i nazwisko lub pseudonim 
(tzw. nick). Mianem inteligentnego awatara 
określa się również wirtualnego i komercyj-
nego doradcę (asystenta, konsultanta), tj. 
rozwiązanie z obszaru sztucznej inteligencji 
i interfejsu oparte na analizie języka natural-
nego oraz zaawansowanych multimediach. 
Taki wirtualny agent, mający odpowiednią 
prezencję, porozumiewa się z użytkowni-
kiem w języku naturalnym, jest wyposażony 
w syntezator mowy, posiada zaawansowany 
mechanizm wykorzystujący rozwiązania 
sztucznej inteligencji. Rozwiązania tego 
typu są kosztowne, wymagają użycia kom-
ponentów takich jak: system zarządzania 
bazami wiedzy (własnymi i zewnętrznymi), 
analiza języka naturalnego dokonywana 
w oparciu o samoorganizującą się sieć se-
mantyczną i algorytmy sieci neuronowych, 
multimedia tj. komponenty wyświetlania 
i zarządzania obrazem (2D lub 3D) oraz 
syntezatory mowy. Awatary są odpowie-
dzią na zapotrzebowanie humanizowania 
kontaktów w przestrzeni wirtualnej, mogą 
udzielać informacji 24 godziny na dobę, 
w czasie rzeczywistym. Wykorzystywane 

są w bibliotekach jako tzw. wirtualny biblio-
tekarz.

JASKOWSKA, Bożena. Nie wiesz? Zapytaj awa-
tara. Wirtualny doradca w bibliotece. W: Biblioteka: 
klucz do sukcesu użytkowników. Red. M. Kocójowa. 
Kraków 2008 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostę-
pu: http://eprints.rclis.org/13709/1/jaskowska-n.
pdf. Stan z dnia 10.03.2016.

J.K.

– B –

Badania ilościowe (ang. quantity 
researches)

Badania realizowane zwykle na próbach 
reprezentatywnych, z wykorzystaniem stan-
daryzowanych narzędzi badawczych, jak an-
kiety i kwestionariusze wywiadu. Stosowane 
są wtedy, gdy głównym celem jest uzyskanie 
informacji na temat wielkości i częstości ba-
danego zjawiska, np. ilości i częstotliwości 
korzystania z usług biblioteki. Wykorzystu-
ją metody statystyczne przy doborze i oce-
nie wyników. Bazują więc na liczbach, a nie 
na opiniach. W efekcie analiza ilościowa 
z reguły przynosi potrzebę stawiania pytań 
o charakterze jakościowym. Do zalet badań 
ilościowych zalicza się możliwość formuło-
wania odpowiedzi na pytania: „Ile?”, „Jak 
często?” oraz określenia „skali” i „wielko-
ści” danych zmiennych, porównywanie 
ze sobą grup, określenie czynników mają-
cych wpływ na badane zjawisko.

Zob. też: badania jakościowe, bada-
nia marketingowe, badanie rynku

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Badania jakościowe (ang. qualitati-
ve researches)

Badania oparte na małych próbach, 
mające na celu identyfikację postaw, mo-
tywacji, poglądów czy ocen respondentów. 
Badacz przyjmuje dość elastyczne podejście 
w sposobie gromadzenia danych, np. w me-
todzie zogniskowanego wywiadu grupo-
wego i pogłębionego wywiadu indywidu-
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alnego, zastosowany scenariusz może mieć 
mniej lub bardziej sformalizowaną formę, 
a osoba prowadząca wywiad może wpro-
wadzać pewne modyfikacje w zależności 
od przebiegu badania, np. zmienić kolej-
ność zadawanych pytań lub zadać dodat-
kowe pytanie, jeśli okaże się ono niezbędne 
z punktu widzenia celu badania. Wyniki 
badań przedstawione są w formie raportu 
o charakterze opisowym, a prezentowane 
w nim wnioski są ilustrowane cytatami wy-
powiedzi osób biorących udział w badaniu.

Zob. też: badania marketingowe, ba-
danie rynku, wywiad, wywiad grupowy, 
wywiad indywidualny

FLICK, Uwe. Projektowanie badania jakościowe-
go. Warszawa 2010. ISBN 978-83-01-16244-3.

KACZMAREK, Mirosława, OLEJNIK, Iwona, 
SPRINGER, Agnieszka. Badania jakościowe – me-
tody i zastosowania. Warszawa 2013. ISBN 978-
83-7556-227-9.

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Badania konsumentów zob. badania 
potrzeb i satysfakcji użytkowników

Badania pośrednie (ang. indirect 
surveys)

Rodzaj badań, w których kontakt z re-
spondentami odbywa się za pośrednictwem 
instrumentów pomiarowych, np. drukowa-
nych ankiet, programów komputerowych 
itd.

Zob. też: badanie rynku, technika 
badawcza

HAGUE, Paul, HAGUE, Nick, MORGAN, Carol-
Ann. Badania rynkowe w praktyce. Podstawy meto-
dologiczne. Gliwice 2005. ISBN 83-7361-651-9.

ROWIŃSKI, Tomasz. O możliwościach prowa-
dzenia badań przez Internet. „Studia Psychologica” 
2004, nr 5, s. 345-361. ISSN 1642-2473.

M.W.

Badania potrzeb i satysfakcji użyt-
kowników (ang. user needs research, 
user satisfaction survey)

Badania mające na celu diagnozę po-
trzeb użytkowników w zakresie usług 
świadczonych przez bibliotekę oraz kontro-

lę zadowolenia ze zrealizowanej już oferty. 
Rodzaj badania rynku.

Badania potrzeb i satysfakcji mogą być 
prowadzone łącznie lub też realizowane 
osobno i dotyczyć odrębnych kwestii. Nie 
ma ustalonej kolejności prowadzenia ba-
dań. Zależy ona od preferencji i aktualnych 
potrzeb biblioteki. Badanie potrzeb może 
stanowić podstawę do zainicjowania nowej 
usługi, a następnie skontrolowania satys-
fakcji użytkowników z jej wprowadzenia. 
Możliwe jest również badanie w pierw-
szej kolejności satysfakcji użytkowników 
z bieżących usług biblioteki, a w przypadku 
niekorzystnych wyników badanie potrzeb 
i korekta oferty. Badania potrzeb mogą 
dotyczyć zarówno użytkowników właści-
wych (realnych), jak i potencjalnych. Czę-
stym błędem podczas prowadzenia badań 
potrzeb jest ograniczanie się wyłącznie 
do grupy skupionej wokół biblioteki i po-
mijanie osób, które z różnych względów nie 
korzystają z jej ofery. Powoduje to hermety-
zację i nastawienie na realizację wyłącznie 
potrzeb tych osób, które i tak są już użyt-
kownikami biblioteki, bez refleksji co jest 
przyczyną braku zainteresowania innych 
osób (potencjalnych użytkowników). Naj-
częstszym narzędziem stosowanym w tego 
typu badaniach jest kwestionariusz ankiety.

Zob. też: badanie rynku, zachowania 
konsumentów

Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek. 
Standardowy kwerstionariusz ankiety (propozycja). 
Oprac. M. Defert-Wolf [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.sbp.pl/repository/SBP/
strategia/2011/Badanie_satysfakcji_uzytkowni-
kow_bibliotek_SBP_grudzien_2011-1.pdf. Stan z 
dnia 10.10.2017.

JASTRZĘBSKA, Małgorzata. Użytkownik bi-
blioteki: analiza potrzeb i poziomu zadowolenia. W: 
Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi. Red. 
M. Świrad, B. Żmigrodzka. Wrocław, 2016, s. 63-75. 
ISBN 978-83-7695-582-7

M.W.
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Badania sondażowe zob. sondaż
Badania wpływu bibliotek na oto-

czenie zob. pomiar jakości usług biblio-
tecznych

Badanie marketingowe (ang. mar-
keting research)

Celowy, systematyczny i obiektywny-
proces gromadzenia, przetwarzania oraz 
prezentacji informacji na potrzeby podej-
mowania decyzji marketingowych. Badania 
przebiegają w czterech etapach: przygoto-
wania badania, realizacji, analizy i interpre-
tacji wyników oraz opracowania wyników 
(raportu z badań). 

W każdym z etapów należy uwzględnić 
różnorodne działania. W pierwszym eta-
pie przygotowuje się koncepcję badania, 
w ramach której istotne jest określenie ce-
lów badania, ustalenie zasadniczych pytań, 
na które poszukuje się odpowiedzi, i sfor-
mułowanie problemu badawczego. Następ-
nie należy sprecyzować zakresy badania 
(przedmiotowy – kto podlega badaniu, 
czasowy – w jakim okresie, i przestrzenny 
– na jakim obszarze), dokonać wyboru me-
tod badawczych, określić źródła informacji, 
skonstruować instrument pomiarowy oraz 
przeprowadzić badania pilotażowe. Dru-
gi etap badania obejmuje organizacyjno-
-techniczne przygotowanie badań bez-
pośrednich. Należy zatem dobrać zespół 
realizujący badanie, rozpoznać warunki 
prowadzenia badań, dokonać ostatecznego 
doboru próby (w przypadku badań niewy-
czerpujących). W fazie zbierania danych 
prowadzi się weryfikację formalną i me-
rytoryczną zebranych informacji. Kolejny 
etap w procedurze badań to analiza danych 
i interpretacja wyników, podczas którego 
dokonuje się obliczeń statystycznych i pro-
wadzi analizę jakościową wyników. Ostat-
nim etapem jest przygotowanie raportu 
z badań, który zwykle ma formę pisemną 
i ustną. Raport powinien zawierać wstęp, 
opis metod badania, szczegółową analizę 
wyników badania oraz wnioski do dalszych 

działań. Warto, by był ilustrowany tabelami 
z danymi i wykresami dla lepszego zobra-
zowania przekazanych treści. 

Zob. też: badania ilościowe, badania 
jakościowe, badanie rynku, kwestiona-
riusz, pomiar satysfakcji, system infor-
macji marketingowej

Badania marketingowe. Metody, techniki i ob-
szary aplikacji na współczesnym rynku. Red. K. Ma-
zurek-Łopacińska. Warszawa 2016. ISBN 978-83-
01-18771-2.

HUCZEK, Marian. Badania marketingowe 
w organizacji non profit. Sosnowiec 2006. ISBN 83-
89275-03-1.

B.Ż.-K.

Badanie naukowe (ang. research)
Poznawanie świata we wszystkich prze-

jawach, które przebiega jako wieloetapowy, 
świadomy i celowy proces zróżnicowanych 
działań poznawczych. To teoretyczne i em-
piryczne wyjaśnienia lub odzwierciedlanie 
realnej rzeczywistości. 

Postępowanie badawcze regulowane 
jest konkretnymi zasadami i procedurą 
badawczą, tak aby otrzymane wyniki były 
pełne, ścisłe, rzetelne i adekwatne do ota-
czającej rzeczywistości. Musi być zgodne 
z metodami naukowymi, które zapewniają 
racjonalny dobór, układ i metodologiczną 
oraz merytoryczną poprawność czynności 
i zabiegów w gromadzeniu i analizie uzy-
skiwanych informacji (danych). Wynikiem 
badań naukowych powinien być zawsze 
nowy i wymierny rezultat pracy twórczej 
cechujący się unikalnością, oryginalnością 
i niepowtarzalnością. 

Rezultaty poznawcze badania nauko-
wego zapewniają takie operacje myślowe 
jak: analiza i synteza, dedukcja i indukcja, 
porównywanie i przeciwstawianie oraz 
uogólnianie i wnioskowanie. Wyróżnia się 
następujące typy badań naukowych: pod-
stawowe, stosowane, diagnostyczne, wery-
fikacyjne, kompleksowe, przyczynkarskie 
i heurystyczne. 

Zob. też: metoda naukowa, techniki 
badawcze
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APANOWICZ, Jerzy. Metodologia nauk. Toruń 
2003. ISBN 83-7285-131-X.

PIETER, Józef. Ogólna metodologia pracy nau-
kowej. Wrocław 1967. 

B.J. 

Badanie rynku (ang. market rese-
arch)

Zespół działań mających na celu iden-
tyfikację zjawisk, procesów i zależności wy-
stępujących w danym okresie w otoczeniu 
biblioteki, mogących mieć wpływ na jej dal-
sze funkcjonowanie. Badanie rynku umoż-
liwia zebranie informacji umożliwiających 
sprawne realizowanie decyzji zarządczych. 
Pozwala na ustalenie potrzeb i oczekiwań 
użytkowników biblioteki.

Badanie rynku przez biblioteki może 
uwzględniać analizę trendów czytelniczych, 
zapotrzebowanie społeczeństwa i jego wy-
granych grup (wiekowych, społecznych, za-
wodowych itp.) na określone usługi biblio-
teczne, anlizę działalności potencjalnych 
konkurentów itp. Badania rynku mogą mieć 
charakter całościowy (makroekonomiczny) 
i wówczas obejmują kraj lub region, lub też 
charakter jednostkowy (mikroekonomicz-
ny), kiedy odnoszą się do wybranej biblio-
teki. Z uwagi na czynnik czasu dzielone 
są na doraźne, podejmowane jednorazowo 
lub nieregularnie, w celu rozwiązania palą-
cego problemu lub konkretnej kwestii (tak 
czyni większość bibliotek) oraz na syste-
matyczne, realizowane długo- lub krótkoo-
kresowo. Przyjmują postać badań jakościo-
wych lub badań ilościowych; wewnętrznych 
(wykorzystujących dane posiadane przez 
bibliotekę) lub zewnętrznych (opierają-
cych się na danych pochodzących spoza 
biblioteki). Celami szczegółowymi badania 
rynku mogą być: ustalenie preferencji po-
tencjalnych czytelników, ich zainteresowań, 
stylu życia, nawyków, zachowań, wzorców 
spędzania wolnego czasu (badania eksplo-
racyjne), testy nowych usług bibliotecznych 
(badania testowe), określenie siły oraz wize-
runku marki bibliotecznej (badania marki), 

segmentacja użytkowników i potencjalnych 
użytkowników biblioteki (badania segmen-
tacyjne), analiza konsumpcji mediów (ba-
dania mediów), określenie form i sposobów 
emisji reklamy (badania reklamy), badania 
satysfakcji użytkowników oraz badania sa-
tysfakacji pracowników.

Zob. też: badania ilościowe, bada-
nia jakościowe, badania marketingowe, 
sondaż

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

HAGUE, Paul, HAGUE, Nick, MORGAN, Carol-
-Ann. Badania rynkowe w praktyce. Podstawy me-
todologiczne. Gliwice 2005. ISBN 83-7361-651-9.

M.W.

Bariery biblioteczne (ang. limits and 
barriers in libraries)

Bariery powodujące utrudnienia w ko-
rzystaniu z usług biblioteki, często będące 
źródłem lęku, obaw, niepokoju. Konse-
kwencją ich występowania może być bez-
radność, niepewność, poczucie zagubienia 
czytelnika, a nawet strach towarzyszący 
odwiedzinom w bibliotece. Odczucia te 
spowodowane są brakiem pewności siebie, 
przekonaniem o własnej niewiedzy i braku 
umiejętności w zakresie korzystania z usług 
bibliotecznych, co z kolei powoduje poczu-
cie wstydu i zażenowania niepozwalające 
ujawnić swoich niedostatków biblioteka-
rzowi i poprosić go o pomoc.

W literaturze występują różne klasy-
fikacje barier bibliotecznych. Najczęściej 
wymienia się: bariery fizyczne (np. brak 
w bibliotece udogodnień dla osób niepeł-
nosprawnych), bariery psychologiczne 
(uczucie niepewności, zagubienia czytelni-
ka, opór przed proszeniem o pomoc biblio-
tekarza), bariery kulturowe (towarzyszące 
często czytelnikom z innych kręgów kul-
turowych, innych narodowości, o odmien-
nych zwyczajach i zachowaniach), bariery 
społeczne i edukacyjne (np. brak wystar-
czającej wiedzy czytelnika by móc swobod-
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nie korzystać ze zgromadzonej w bibliotece 
literatury, wynikający np. niedostateczne-
go wykształcenia). Duże znaczenie mają 
również: problemy związane z personelem 
biblioteki (postrzeganie bibliotekarzy jako 
nieżyczliwych, nieprzystępnych, onie-
śmielających, zbyt zajętych by zwrócić się 
do nich o pomoc), bariery afektywne (niska 
samoocena czytelnika dotycząca umiejęt-
ności poruszania się po bibliotece, połączo-
na z przekonaniem, że inne osoby nie mają 
tego typu ograniczeń i problemów, potrafią 
więc świetnie sobie radzić), problemy zwią-
zane z negatywnym wizerunkiem biblioteki 
(postrzeganie biblioteki jako instytucji nie-
przyjaznej, niekomfortowej, niezapewnia-
jącej odpowiedniej atmosfery sprzyjającej 
pracy lub rozrywce), problemy związane 
z brakiem wiedzy na temat funkcjonowania 
biblioteki (zasad pracy w czytelniach, ukła-
dzie księgozbioru, funkcjach i zadaniach 
instytucji) oraz bariery mechaniczne (brak 
umiejętności obsługi urządzeń i sprzętów 
bibliotecznych: komputerów, skanerów, 
drukarek, czytników, self-checków i in.). 
Wśród barier bibliotecznych mogą wystą-
pić również bariery związane ze źródłami 
informacji (tzw. bariery informacyjne).

Zob. też: bariery informacyjne, lęk 
przed biblioteką

ŚWIGOŃ, Marzena. Library anxiety, teoria, zało-
żenia, modele. „Przegląd Biblioteczny” 2009, z. 2, 
s. 177-189. ISSN 0033-202X.

ŚWIGOŃ, Marzena. „Library anxiety” czyli lęk 
przed biblioteką. „Bibliotekarz” 2002, nr 4, s. 11-15. 
ISSN 0208-4333.

M.W.

Bariery informacyjne (ang. informa-
tion barriers)

Trudność, przeszkoda hamująca prze-
pływ informacji lub uniemożliwiająca ko-
rzystanie z niej.

Najogólniej bariery informacyjne dzie-
li się na bariery obiektywne, niezależne 
od osoby korzystającej z informacji, zwią-
zane najczęściej z problemem dotarcia 
do źródeł informacji, oraz na bariery su-

biektywne – zależne od odbiorcy informa-
cji, powodujące że w sposób świadomy lub 
nieświadomy osoba ta nie wykorzystuje 
informacji. Wyróżniane są również ma-
krobariery, czyli czynniki ekonomiczne lub 
geopolityczne o globalnym charakterze, 
utrudniające przepływ bądź wykorzystanie 
informacji, a także mikrobariery wynikają-
ce z indywidualnych właściwości psycho-
logicznych użytkownika informacji. Inne 
typologie uwzględniają bariery fizyczne 
(głównie bariery geograficzme oraz bariery 
dostępu do źródeł informacji np. dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo), bariery eko-
nomiczne (wynikające z braku zasobów 
materialnych i finansowych niezbędnych 
do tworzenia i korzystania ze źródeł in-
formacji), bariery społeczne i edukacyjne 
(związane z brakiem wykształcenia lub jego 
nieodpowiednim poziomem – brakiem 
wiedzy, negatywnymi wpływami środowi-
skowymi itp.), bariery językowe (wynika-
jące z braku znajomości języków obcych, 
w których publikowane są informacje), 
bariery psychologiczne (mające źródło 
w ograniczeniach mentalnych, np. brakiem 
zaufania do źródeł informacji, ich autorów, 
niechęcią do opierania się na cudzych do-
świadczeniach, wiedzy itp.) i in.

Zob. też: bariery biblioteczne
ŚWIGOŃ, Marzena. Bariery informacyjne. War-

szawa 2006. ISBN 83-89316-64-1.
ŚWIGOŃ, Marzena. „Library anxiety” bariera 

informacyjna w bibliotekach akademickich. [Doku-
ment elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.
ebib.pl/publikacje/matkonf/nba/swigon.marzena.
php. Stan z dnia 18.10.2017.

M.W.

Barter (ang. barter)
Rodzaj umowy, w ramach której do-

chodzi do wymiany jednego dobra na inne 
lub wymiany usług. Barter ma charakter 
bezgotówkowy, zaś obie strony transakcji 
przyjmują równocześnie rolę sprzedawcy 
i nabywcy.

W działalności bibliotecznej barter 
jest stosunkowo często spotykaną formą 
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współpracy, choć rzadziej przyjmuje ona 
sformalizowany charakter. Zwykle dotyczy 
wymiany usług, które świadczą wzajem-
nie zatrudnieni w bibliotekach specjali-
ści. Mogą to być np. konsultacje językowe, 
prawne, informatyczne itp.

Zob. też: umowa
BARANOWSKA-PROKOP, Ewa. Barter i trans-

akcje niemonetarne w krajach transformacji syste-
mowej Europy Środkowej i Wschodniej. „Zeszyty 
Naukowe – Szkoła Główna Handlowa w Warsza-
wie. Kolegium Gospodarki Światowej” 2004, nr 15, 
s. 160-173. ISSN 1428-1457.

BAROWICZ Marek. Barter. „Rachunkowość” 
2009, nr 4, s. 23-28. ISSN 0481-5475

M.W.

Benchmarking (ang. benchmarking)
Metoda doskonalenia biblioteki, oparta 

na poznawaniu najlepszych wzorów w oto-
czeniu biblioteki i ich naśladowaniu. Polega 
na systematycznym identyfikowaniu, ana-
lizie i wdrażaniu rozwiązań stosowanych 
przez biblioteki i inne organizacje, które 
osiągnęły najwyższe kompetencje w danej 
dziedzinie. Wynikiem benchmarkingu jest 
twórcza adaptacja najlepszych wzorów in-
nych komórek organizacyjnych czy innych 
organizacji, owocująca większą efektyw-
nością działania.

Praktyka benchmarkingu opiera się 
na określeniu przedmiotu analizy i porów-
nywania, ustaleniu najważniejszych i re-
prezentatywnych dla danego przedmiotu 
mierników, wybraniu układu odniesienia 
(inne biblioteki, organizacje, standardy 
itp.), zebraniu i analizie danych oraz adap-
tacji zmian.

Różnorodność obszarów stosowania 
benchmarkingu pozwala przyjąć dwa kry-
teria jego podziału: przedmiotowe oraz 
podmiotowe. Zgodnie z kryterium przed-
miotowym wyróżnia się:
•	 benchmarking strategiczny, polegają-

cy na przeprowadzaniu analizy celów 
i strategii realizowanych przez najlep-
sze organizacje, mającej zidentyfikować 
główne czynniki powodzenia,

•	 benchmarking metod zarządzania, oparty 
na porównywaniu sposobu realizacji klu-
czowych funkcji zarządzania przez orga-
nizacje wzorcowe,

•	 benchmarking procesów, skupiający 
główną uwagę na porównywaniu pro-
cesów zachodzących w organizacjach 
w celu zidentyfikowania tych, które pro-
wadzą do najlepszych rezultatów,

•	 benchmarking produktów/usług, kon-
centrujący się na analizie produktów 
i usług w kategoriach stopnia zaspoko-
jenia potrzeb użytkowników oraz nowa-
torskich rozwiązań. 
Podział podmiotowy, dotyczący źródła 

pochodzenia wiedzy na temat wzorcowych 
rozwiązań, dzieli benchmarking na trzy ka-
tegorie:
•	 benchmarking wewnętrzny, obejmu-

jący analizę i porównywanie metod 
oraz sposobów postępowania między 
jednostkami wchodzącymi w skład tej 
samej biblioteki. Jednostkami wzorco-
wymi są wówczas filie, działy lub stano-
wiska pracy należące do jednej placów-
ki,

•	 benchmarking konkurencyjny, zorien-
towany na konkurencję i przewidujący 
analizę oraz porównywanie sposobów 
działania stosowanych przez organiza-
cje konkurencyjne,

•	 benchmarking funkcjonalny, odnoszą-
cy się do analizy i porównania prze-
biegu procesów pracy, metod realizacji 
funkcji i innych działań w organiza-
cjach wzorcowych, funkcjonujących 
poza branżą i nie będących konkuren-
tami danej biblioteki (przykładem może 
być proces obsługi klientów banku).
Zob. też: zarządzanie jakością
GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-

pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

JACHYM, Wioletta. Próba implementacji bench-
markingu w zakresie funkcjonowania bibliotek. 
„Przegląd Biblioteczny” 2011, z. 1, s. 62-76. ISSN 
0033-202X.
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SAPA, Remigiusz. Benchmarking w doskonale-
niu serwisów WWW bibliotek akademickich. Kraków 
2005. ISBN 83-233-1963-4.

B.Ż.-K.

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
(ang. occupational health and safety)

Działalność praktyczna i naukowa 
zmierzająca do bezpiecznego i higienicz-
nego wykonywania pracy, mająca na celu-
ograniczenie zagrożeń dla życia i zdrowia 
(fizycznego i psychicznego) zatrudnionego 
personelu. Obejmuje zagadnienia z zakresu 
ergonomii, fizjologii, psychologii, socjolo-
gii, ekonomiki i medycyny pracy. 

Podstawowe zasady BHP reguluje Ko-
deks pracy, normy PN i ISO oraz przepisy 
szczegółowe. Niektóre bibioteki przygoto-
wują wewnętrzne regulacje BHP, tj. instruk-
cje BHP, zawierające prawa i obowiązki 
bibliotekarzy związane z zasadami bezpie-
czeństwa. Przestrzeganie obligatoryjnych 
zasad BHP jest kontrolowane przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy.

Grupa zawodowa bibliotekarzy, 
w związku z warunkami panującymi w pra-
cy, nie należy do grup podwyższonego ry-
zyka. Pomimo tego niektóre stanowiska 
bibliotekarskie wymagają szczególnego 
przestrzegania norm i ograniczeń, związa-
nych m.in. z niebezpieczeństwem chorób 
układu oddechowego (praca z obiektami 
zakurzonymi, zanieczyszczonymi pyłowo 
lub biologicznie), przenoszonymi cięża-
rami, długotrwałą pracą stojącą, siedzącą, 
przy monitorach, na podwyższeniach/wy-
sokościach, pracą z substancjami i miesza-
ninami chemicznymi itp. oraz stosowania 
specjalnych zabezpieczeń, np. maseczek 
ochronnych, rękawiczek, rękawów ochron-
nych itp.

Zob. też: ergonomia, fizjologia pra-
cy, ocena ryzyka zawodowego, warunki 
pracy

KARCZEWSKI, Jerzy T. KARCZEWSKA, Krysty-
na W. Zarządzanie bezpieczezństwem pracy. Gdańsk 
2012. ISBN 978-83-7804-041-5.

PISARCZUK, Adam. Kodeks pracy: bezpieczeń-
stwo i higiena pracy. Chorzów 2017. ISBN 978-83-
9462-323-4.

M.W.

Biblioteka 2.0 (ang. library 2.0)
Model operacyjny zachęcający do nie-

ustannego i zdecydowanego wprowadzania 
zmian w bibliotekach, przy jednoczesnym 
zapraszaniu ich użytkowników do partycy-
pacji w tworzeniu zasobów i oferty biblio-
tecznej, odnoszących się zarówno do wir-
tualnej, jak i fizycznej rzeczywistości. Istotą 
ewolucji wprowadzanych usług jest przy 
tym ciągła ocena w stosunku do ich moż-
liwości oraz stopnia wykorzystania przez 
użytkowników. Biblioteka 2.0 to także pró-
ba dotarcia do potencjalnych odbiorców, 
którzy do tej pory nie korzystali z jej usług 
i zasobów, jak również coraz lepsza obsługa 
informacyjna dotychczasowych klientów.

Koncepcja Biblioteki 2.0 skupia się 
na procesie zmiany organizacyjnej, na efek-
tywnym wykorzystaniu przez bibliotekarzy 
interaktywnych technologii oraz integral-
nym związku ze środowiskiem sieciowym 
i jego użytkownikami. Narzędzia interne-
towe wykorzystywane w modelu Biblioteki 
2.0 to m.in. serwisy społecznościowe, blogi, 
podcasty, materiały wideo, wirtualne świa-
ty, serwisy typu „wiki” oraz zjawiska folkso-
nomii i tagowania. Szeroko wykorzystywa-
ny jest marketing internetowy.

Zob. też: blog biblioteczny, marke-
ting internetowy, marketing społecz-
nościowy, marketing wirusowy, par-
tycypacja pracownicza, zarządzanie 
zmianami

GMITEREK, Grzegorz. Biblioteka w środowisku 
społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0. War-
szawa 2012. ISBN 978-83-61464-82-2.

JASKOWSKA, Bożena, DUDCZAK, Adam. Libra-
ry 2.0 – rewolucja i przełom, czy kolejny etap roz-
woju współczesnego bibliotekarstwa? „Przegląd Bi-
blioteczny” 2007, z. 3, s. 354-365. ISSN 0033-202X.

SIMMONS, Nancy. Library 2.0 and Emerging 
Communication Technologies in Community College 
Libraries. [Moraga California] 2014. ISBN 978-13-
21050-55-4.

B.J.
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Biblioteka cyfrowa (ang. digital lib-
rary)

Biblioteka, której zasoby mają cyfrową 
formę zapisu (teksty elektroniczne, bazy 
danych, multimedia itp.), są opracowywane 
w postaci cyfrowej (katalogi elektroniczne) 
i w sposób cyfrowy udostępniane (Internet, 
sprzęt odtwarzający cyfrowe nośniki infor-
macji).

Biblioteka cyfrowa, pomimo zmiany 
tradycyjnego nośnika na cyfrowy oraz zdal-
nego dostępu do zbiorów poprzez Internet, 
pełni te same funkcje co biblioteka trady-
cyjna – gromadzi, opracowuje i udostępnia 
zbiory. Odmienna jest jej organizacja pracy 
i formy działania. Dostęp do zbiorów moż-
liwy jest w dowolnym momencie z każdego 
komputera posiadającego Internet. Biblio-
teki cyfrowe często tworzone są i admini-
strowane przez biblioteki tradycyjne i trak-
towane jako ich agenda.

Zob. też: biblioteka wirtualna
Biblioteki cyfrowe. Red. M. Janiak, M. Krakow-

ska, M. Próchnicka. Warszawa 2012. ISBN 978-83-
61464-70-9.

Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technolo-
gie. Red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke. Warsza-
wa 2007. ISBN 978-83-89316-72-1.

CZERMIŃSKI, Jurand. Cyfrowe środowisko 
współczesnej biblioteki. Gdańsk 2002. ISBN 83-
7326-095-1.

M.W.

Biblioteka jako system (ang. library 
as a system)

Pojmowanie organizacji jako systemów 
społeczno-technicznych znalazło zastoso-
wanie także na gruncie nauki o bibliotece. 
Na bibliotekę jako system składają się na-
stępujące elementy:
•	 podsystem celów i wartości, do którego 

zaliczyć można zadania biblioteki wyni-
kające z jej statutu oraz przyjętej misji 
i strategii działania; 

•	 podsystem psycho-społeczny, czyli za-
soby ludzkie biblioteki: bibliotekarze, 
pracownicy działów administracyjnych, 
wraz z posiadaną przez nich wiedzą, 
kwalifikacjami i umiejętnościami oraz 

wartościami, które reprezentują i cela-
mi, do realizacji których dążą;

•	 podsystem materialno-techniczny, przez 
który rozumieć należy technikę i tech-
nologię używaną w procesach bibliotecz-
nych podstawowych i pomocniczych oraz 
materiały biblioteczne. Obejmuje on tech-
niczne i materialne wyposażenie biblio-
teki. Podsystemy techniczne bibliotek 
różnych typów mogą różnić się od sie-
bie w zależności od technologii wybra-
nej do realizacji celów danej biblioteki. 
W  skład tego podsystemu wchodzą: 
materiały, które biblioteka gromadzi, 
opracowuje, przechowuje i udostępnia 
(w formie książek, czasopism, map, ma-
teriałów audiowizualnych, norm, paten-
tów, baz danych itp.); rodzaj technologii 
zastosowanej do realizacji podstawo-
wych procesów bibliotecznych (kom-
puterowej bądź opartej na formach tra-
dycyjnych); związany z nią typ maszyn 
i urządzeń (komputery, podajniki ksią-
żek sterowane komputerowo, katalogi 
zautomatyzowane, półki i regały służące 
do przechowywania materiałów biblio-
tecznych, itp.); wyposażenie niezbęd-
ne do funkcjonowania biblioteki, a nie 
związane bezpośrednio z zasadniczymi 
procesami bibliotecznymi (stoliki, krze-
sła, telefony itp.);

•	 podsystem struktury organizacyjnej, 
który pełni rolę łącznika pomiędzy pod-
systemami materialno-technicz nym 
i psycho-społecznym biblioteki. Jego 
zadaniem jest zapewnienie możliwie 
harmonijnego współdziałania tych pod-
systemów, pomimo ich różnego charak-
teru. Podsystem struktury zawiera rela-
cje pomiędzy wszystkimi składnikami 
biblioteki – ludzkimi i rzeczowymi oraz 
określa sposób podziału zadań, ich ko-
ordynacji i integracji. Jest on także od-
powiedzialny za zależności wynikające 
z podziału władzy w bibliotece, przebieg 
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zachodzących procesów oraz obieg in-
formacji;

•	 podsystem zarządzania, który stanowi 
naczelne kierownictwo biblioteki. Jest 
ono odpowiedzialne za opracowanie 
i kontrolę realizacji jej celów ujętych 
w  strategię działalności biblioteki. Za-
daniem podsystemu zarządzania jest 
również zapewnianie w otoczeniu bi-
blioteki warunków dogodnych dla jej 
funkcjonowania, a także, gdy zajdzie 
taka konieczność, dyrekcja powinna być 
gotowa do wprowadzenia zmian w bi-
bliotece, zgodnie z nowymi potrzebami 
społecznymi wobec niej formułowany-
mi.
Biblioteki są systemami otwartymi. 

Otoczenie dostarcza bibliotece material-
nych i niematerialnych zasobów (czynniki 
wejścia), z kolei biblioteka przekazuje oto-
czeniu usługi i wartości (czynniki wyjścia) 
będące efektem jej działalności.

Zob. też: organizacja jako system, 
system

BIELSKI, Marcin. Organizacje: istota, struktury, 
procesy. Łódź 2001. ISBN 83-7171-412-2.

RATAJEWSKI, Jerzy. System „biblioteka”. W: RA-
TAJEWSKI, Jerzy. Wprowadzenie do bibliotekoznaw-
stwa, czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach. 
Warszawa 2002, s. 42-49. ISBN 83-87629-78-2.

SITARSKA, Anna. Systemowe pojęcie biblioteki. 
„Rocznik Biblioteki Narodowej” 1983, s. 9-42. ISSN 
0083-7261.

J.K.

Biblioteka wirtualna (ang. virtual li-
brary)

Biblioteka, która umożliwia dostęp 
do rozproszonych w sieci internetowej do-
kumentów, skatalogowanych i opracowa-
nych według zasad stosowanych w biblio-
tekarstwie.

Biblioteka wirtualna, w przeciwieństwie 
do biblioteki cyfrowej, zapewnia dostęp 
do dokumentów elektronicznych, nieza-
leżnie od miejsca ich przechowywania (tj. 
serwera na którym zostały umieszczone), 

korzystając również z obcych źródeł infor-
macji.

Zob. też: biblioteka cyfrowa
Biblioteki cyfrowe. Red. M. Janiak, M. Krakow-

ska, M. Próchnicka. Warszawa 2012. ISBN 978-83-
61464-70-9.

Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technolo-
gie. Red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke. Warsza-
wa 2007. ISBN 978-83-89316-72-1.

RADWAŃSKI, Aleksander. Biblioteka wirtualna 
– problemy definicyjne. „Biuletyn EBIB” [Dokument 
elektroniczny]. 1999, nr 8. Tryb dostępu: http://
ebib.oss.wroc.pl/arc/e008-02.html. Stan z dnia 
18.01.2015. ISSN 1507-7187.

M.W.

Bilans (ang. balance sheet)
Zestawienie aktywów i pasywów jed-

nostki sporządzane na początek (bilans ot-
warcia) i koniec (bilans zamknięcia) okre-
su sprawozdawczego (obrachunkowego) 
w organizacjach prowadzących księgowość 
według zasad tzw. pełnej rachunkowości. 
Należy do obowiązkowych sprawozdań fi-
nansowych. 

Bilans przedstawia składniki majątko-
we organizacji i źródła ich finansowania 
w określonym momencie. Bilans powinien 
posiadać następujące cechy:
•	 zupełność – obejmuje dane dotyczące 

zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły 
w danym okresie, 

•	 rzetelność – prezentacja składni-
ków zgodna ze stanem rzeczywistym 
co do ich rodzaju i wartości, 

•	 sprawdzalność – możliwość porów-
nania pozycji bilansu ze źródłami pod 
względem kompletności i poprawności, 

•	 ciągłość – bilans zamknięcia jednego 
okresu jest bilansem otwarcia następne-
go okresu,

•	 przejrzystość – bilans przyjmuje odpo-
wiednią formę prezentacji, która umoż-
liwia analizę stanu środków i źródeł ich 
finansowania oraz orientację w sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa. 
Bilans jest to dwustronne zestawienie: 

wartości zasobów majątkowych czyli ak-
tywów oraz źródeł finansowania aktywów, 
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czyli pasywów. Po stronie aktywów (w stan-
dardowym zapisie po lewej stronie) bilans 
zawiera aktywa trwałe (składniki rzeczowe, 
składniki finansowe, składniki niematerial-
ne) i aktywa bieżące, zaś po stronie pasy-
wów (ujętych po prawej stronie zapisu) 
zobowiązania bieżące, zobowiązania dłu-
goterminowe oraz kapitały własne. Bilans 
przedsiębiorstwa musi być zrównoważony, 
tj. sumy aktywów i pasywów muszą być so-
bie zawsze równe, co jest podstawową cechą 
bilansu i nazywane jest równowagą bilanso-
wą.

Zob. też: budżet, zarządzanie finan-
sami

GRYGROWSKI, Dariusz. Biblioteki i pieniądze. 
Warszawa 2015. ISBN 978-83-64203-44-2.

BIEŃ, Witold. Czytanie bilansu przedsiębior-
stwa. Warszawa 2010. ISBN 978-83-764-1263-4.

GOS, Waldemar. Bilans: znaczenie, koncepcje 
sporządzenia, formy prezentacji. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1950-2.

B.J.

Biurokratyzm (ang. bureaucracy)
Patologia organizacyjna polegająca 

na wysokim poziomie sformalizowania, 
prowadzącym do ograniczenia sprawności 
działania instytucji. Cechami charaktery-
stycznymi organizacji biurokratycznej jest 
nadmiernie rozbudowana struktura orga-
nizacyjna, zwłaszcza w zakresie stanowisk 
kierowniczych i administracyjnych, wysoki 
poziom specjalizacji pracowników i całych 
oddziałów, opieszałość przy podejmowaniu 
nawet prostych decyzji, brak innowacyjno-
ści, sporządzanie formalnej dokumentacji 
dotyczącej niemal wszelkich przejawów 
działalności, rygorystyczne przestrzeganie 
przepisów itp. Konsekwencją biurokra-
tyzmu w bibliotece jest niedostosowanie 
działalności do potrzeb czytelników, kon-
centracja na procedurach i przepisach kosz-
tem zainteresowania klientem, bezosobowe 
podejście do użytkownika. Biurokratyzm 
znacznie częściej ma miejsce w dużych 
bibliotekach, funkcjonujących od dłuż-
szego czasu, w których znacznie trudniej 

jest uniknąć skostnienia kultury organi-
zacyjnej. Biblioteki młodsze, a zwłaszcza 
te dążące do dobrych relacji z klientami, 
dbające o zaspokajanie ich potrzeb oraz 
własny wizerunek, starają się działać ela-
stycznie, znacznie ograniczając działania 
biurokratyczne, uważane we współczesnej 
teorii zarządzania za przestarzałe i nieod-
powiadające specyfice instytucji działają-
cych w dynamicznym, nieustannie zmie-
niającym się otoczeniu.

Zob. też: organizacja mechanistycz-
na, szkoła klasyczna, teoria władzy 
Maxa Webera

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Biznesplan (ang. business plan)
Średniookresowy plan działalności bi-

blioteki lub realizowanego przez nią przed-
sięwzięcia, zawierający planowane cele, 
strategię działań, środki oraz ramy czasowe, 
z uwzględnieniem uwarunkowań orga-
nizacyjnych, finansowych, technologicz-
nych, kadrowych oraz zewnętrznej sytuacji 
branży informacyjnej. Sytuacje wymagają-
ce opracowania bizensplanu to m.in.: za-
kładanie biblioteki, zmiany organizacyjne 
(np. łączenie albo dzielenie bibliotek lub 
ich filii), przełomowe momenty w funkcjo-
nowaniu biblioteki (np. komputeryzacja, 
zmiana profilu, zmiana budynku), ubiega-
nie się o środki finansowe lub rzeczowe, or-
ganizacja dużego przedsięwzięcia itp.

Adresatami biznesplanu są odbior-
cy wewnętrzni (np. uczelnia wyższa dla 
biblioteki akademickiej) lub zewnętrzni 
(partnerzy), np. fundacja współfinansująca 
projekt nowej mediateki. Wśród rodzajów 
biznesplanów wyróżnia się: wstępny (służy 
szybkiej prezentacji koncepcji działań), peł-
ny (zawiera pełną prezentację zamierzeń, 
może być rozwinięciem planu wstępnego), 
wewnętrzny (przeznaczony jest wyłącznie 
dla odbiorców wewnętrznych, np. biznes-
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plan opracowany przez filię dla biblioteki 
głównej, lub biznesplan biblioteki aka-
demickiej opracowany dla biura rozwoju 
uczelni). Na elementy planu biznesowego 
biblioteki składają się: streszczenie, opis bi-
blioteki, analiza otoczenia biblioteki, anali-
za organizacyjna, plan marketingowy, plan 
organizacyjny, plan finansowy, harmono-
gram działań, podsumowanie całego przed-
sięwzięcia, załączniki, np. analizy, umowy, 
opinie, rekomendacje, wyniki badań.

Zob. też: planowanie
PRZYBYSZ, Janina, PIOTEREK, Paweł. Plan 

marketingowy dla biblioteki fachowej. Warszawa 
2000. ISBN 83-87629-46-4.

WOJCIEHOWSKA Maja. Biznesplan w działalno-
ści biblioteki. „Zarządzanie Biblioteką” 2009, nr 1, 
s. 155-158. ISSN 2081-1004.

M.W.

Blog biblioteczny (ang. library blog)
Serwis internetowy o charakterze dzien-

nika zawierający odrębne, uporządkowane 
chronologicznie wpisy, umożliwiający ich 
kategoryzację i tagowanie oraz komento-
wanie przez użytkowników. Zazwyczaj blog 
biblioteczny stanowi uzupełnienie oficjal-
nej strony www biblioteki, pełniąc jedną 
lub kilka funkcji: informacyjną, komunika-
cyjną, edukacyjną oraz wizerunkową. Jest 
ważnym elementem budowania wizerunku 
biblioteki w internecie, elementem mar-
ketingu społecznościowego i narzędziem 
marketingu treści. Poprawia również wi-
doczność marki w wynikach wyszukiwa-
nia, wpływa na relacje z użytkownikami 
oraz jest doskonałym narzędziem zarówno 
do przekazywania wiedzy eksperckiej, jak 
i ukazywania biblioteki „od kuchni”. 

Cechy wartościowego bloga bibliotecz-
nego to: systematyczność publikacji, ory-
ginalność, urozmaicone treści (np. tekst, 
infografika, materiały wideo), interakcja 
z czytelnikami, poprawność językowa 
i „lekkość pióra”, zawartość odpowiadająca 
zainteresowaniom i potrzebom użytkowni-
ków.

Zob. też: marketing internetowy, 
marketing społecznościowy, marketing 
treści, strona www biblioteki

KANT, Katarzyna. Blogi jako nowoczesna forma 
reklamy biblioteki. Zarys zagadnienia, „Zarządzanie 
Biblioteką” 2009, nr 1, s. 111-118. ISSN 2081-1004.

MORAWIEC, Barbara M. Blog jako forma promo-
cji oferty biblioteki w środowisku edukacyjnym. War-
szawa 2015. [Dokument elektroniczny] Tryb dostę-
pu: https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/
Files/1/samouczki/poradnik-biblioteki/modul_VI/
ekran8/B.M.Morawiec,%20Blogi%20jako%20
forma%20promocji%20biblioteki.pdf. Stan z dnia 
12.06.2017.

WIBBELS, Andy. Prowadź blog!: przewodnik dla 
małych firm. Gliwice 2007. ISBN 978-83-246-0534-7.

B.J.

Błąd przypadkowy (ang. random er-
ror)

Rodzaj błędu pomiaru, spowodowany 
przypadkowym oddziaływaniem dużej licz-
by trudno uchwytnych czynników zakłóca-
jących (nazywanych wielkościami wpływa-
jącymi), których łączny wpływ zmienia się 
z pomiaru na pomiar. Charakterystyczną 
cechą błędów przypadkowych jest fakt, 
że ich wartości są różne w kolejnych po-
miarach przeprowadzanych w jednakowy 
sposób (w warunkach powtarzalności). 

Błędy przypadkowe występują w spo-
sób nieregularny, wobec tego nie można 
ich całkowicie wyeliminować z pomiarów. 
Błędy te spowodowane mogą być niedo-
kładnością przyrządów pomiarowych, 
niedoskonałością zmysłów obserwatora, 
brakiem dostatecznej koncentracji podczas 
pomiarów oraz zmiennością warunków ze-
wnętrznych.

Zob. też: błąd systematyczny, błędy 
doboru próby

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Błąd systematyczny (ang. systema-
tic error)

Rodzaj błędu pomiaru o charakterze 
regularnym, wywołany jedną i tą samą 
przyczyną, np. stałą wadą konstrukcyjną 
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przyrządów pomiarowych, nieodpowied-
nio dobranymi warunkami pomiarów, nie-
zrozumieniem przez respondentów pytań 
zawartych w kwestionariuszu, pomyłkami 
ankieterów przy zapisywaniu odpowiedzi.

Błąd ten będzie się pojawiał przy każ-
dym pomiarze (każdy wynik będzie nim 
obarczony), niezależnie od ich liczby. 
W kolejnych badaniach wykonywanych 
w jednakowych warunkach błąd systema-
tyczny ma wartość stałą powodując, że wy-
niki są stale wyższe lub stale niższe od war-
tości rzeczywistych.

Zob. też: błąd systematyczny, błędy 
doboru próby

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Błędy doboru próby (ang. sampling 
errors)

Błędy, które powstają w całym procesie 
doboru próby w wyniku niestosowania pro-
cedur, np. poprzez niewłaściwe określenie 
populacji generalnej czy nieprawidłowy do-
bór respondentów. Zmniejszają swój zasięg 
przy wzroście wielkości próby. Wyróżnić 
można poszczególne rodzaje tych błędów:
•	 błędy wytypowania niewłaściwej popu-

lacji generalnej, wynikające z różnicy 
między populacją, która koniecznie po-
winna dać potrzebne dane, a populacją 
szukaną przez badacza;

•	 błędy wytypowania niewłaściwego wy-
kazu populacji badanej, wynikające 
z różnicy między populacją zdefiniowa-
ną przez badacza, a używaną przez nie-
go listą badanych jednostek;

•	 błędy losowego doboru próby, wynika-
jące z różnicy między próbą reprezen-
tatywną a próbą otrzymaną w wyniku 
zastosowanej metody losowania;

•	 błędy nielosowego doboru próby, wyni-
kające z różnicy między próbą reprezen-
tatywną a próbą otrzymaną w wyniku 
zastosowania metody doboru nieloso-
wego;

•	 błędy niewłaściwego stosowania próby, 
wynikające z różnicy między próbą do-
braną a próbą rzeczywiście stosowaną 
(pobraną i poddaną pomiarom).
Zob. dobór próby, próba badawcza
MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-

niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.
SZREDER, Mirosław. Losowe i nielosowe próby 

w badaniach statystycznych. „Przegląd Statystycz-
ny” 2010, z. 4, s. 168-174. ISSN 0033-2372.

B.Ż.-K.

Branding (ang. branding)
Jedna z technik marketingowych po-

legająca na budowaniu świadomości mar-
ki. Branding opiera się na wywoływaniu 
pozytywnych skojarzeń z wybraną marką 
oraz utrwalaniu ich w umysłach klientów. 
Wzmacnia to reputację marki i wspiera 
utrzymanie lojalności użytkowników usługi.

Budowanie świadomości marki bi-
blioteki lub jej wybranej usługi wymaga 
(w pierwszej kolejności) zagwarantowa-
nia jakości i atrakcyjności oferty, a na-
stępnie opracowania nośnej nazwy marki, 
stworzenia jej loga, sloganu reklamowego 
i zapewnienia informacji na temat samej 
marki. Biblioteki coraz częściej decydują 
się na branding swoich usług, który czyni 
je bardziej rozpoznawalnymi i lepiej iden-
tyfikowanymi przez klientów.

Zob. też: marka, rebranding
GRABOWSKA, Hanna. Zarządzanie marką 

w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyte-
ckiej w Poznaniu. „Zarządzanie Biblioteką” 2011, nr 
1, s. 111-122. ISSN 2081-1004.

KOŚCIELNIAK-OSIAK, Agnieszka. Pojęcie mar-
ki w kontekście biblioteki uniwersyteckiej. Anali-
za działań i celów na przykładzie funkcjonowania 
Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie. W: Zarządzanie za-
sobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie 
wiedzy. Red. M. Wojciechowska. Warszawa 2016, 
s. 263-271. ISBN 978-83-64203-64-0.

SZYGŁOWSKA, Lidia. Marka biblioteki. W: „Za-
rządzanie Biblioteką” 2017, nr 1, s. 9-19. ISSN 
2081-1004.

M.W.
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Broker informacji (ang. information 
broker)

Osoba, która na zamówienie klienta wy-
szukuje, krytycznie ocenia, analizuje, opra-
cowuje i prezentuje, odnalezione w Interne-
cie i innych źródłach, informacje.

Brokerzy, w przeciwieństwie do bibliote-
karzy, pobierają opłatę za wykonaną usługę, 
a ich działalność ma charakter komercyjny. 
Są profesjonalnymi pośrednikami w wyszu-
kiwaniu i ocenie informacji, którzy odpowia-
dają za jej jakość i relewantność względem 
zapytania klienta. Współpracują z klientami 
indywidualnymi oraz instytucjonalnymi, 
często na zasadzie outsourcingu.

Biura brokerskie zaczęły powstawać 
w USA w latach 60-tych XX-go wieku, 
w wyniku rozwoju technik informacyjnych 
i tworzenia się nowej gałęzi bibliotekoznaw-
stwa. W 1987 r. powstało międzynarodowe 
stowarzyszenie Association of Independent 
Information Professional, skupiające bro-
kerów informacji z całego świata. Obecnie 
zawód ten ulega ciągłemu rozwojowi, czego 
efektem jest tworzenie nowych biur oraz 
organizacji skupiających brokerów.

Zob. też: zarządzanie wiedzą
KRÓL, Agnieszka. Broker informacji – powsta-

nie nowego zawodu. „Zagadnienia Naukoznaw-
stwa” 2004, z. 1, s. 63-76. ISSN 0044-1619.

NOWAK, Elżbieta Paulina. Broker informacji – 
odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku. „Zagad-
nienia Informacji Naukowej” 2006, nr 1, s. 51-63. 
ISSN 0324-8194.

Zawód infobroker: polski rynek informacji. Red. 
S. Cisek, A. Januszko-Szakiel. Warszawa 2015. 
ISBN 978-83-264-8181-9 

M.W.

Budżet (ang. budget)
Środki finansowe przeznaczone na funk-

cjonowanie biblioteki w określonym prze-
dziale czasowym, najczęściej rocznym. 
Na budżet składają się wszelkie przewidywa-
ne wpływy: zarówno ze strony instytucji od-
powiedzialnej za bibliotekę (np. uczelni wyż-
szej, urzędu gminy itp.), jak i dotacje, granty, 
dary na rzecz biblioteki. Budżet stanowi 
podstawę do planowania finansowego zaku-

pu zbiorów i przedsięwzięć podejmowanych 
przez bibliotekę. Biblioteki mogą być samo-
dzielnymi lub niesamodzielnymi jednostka-
mi budżetowymi. Biblioteki o charakterze 
samodzielnym posiadają swój wyodrębnio-
ny budżet, zaś biblioteki będące częścią innej 
instytucji (np. urzędu lub szkoły) otrzymują 
środki finansowe będące częścią budżetu je-
dnostki prowadzącej. Za budżet odpowie-
dzialny jest dyrektor biblioteki.

W innym znaczeniu budżet biblioteki 
definiowany jest jako plan gromadzenia 
i wykorzystywania środków finansowych.

Zob. też: zarządzanie finansami
BROOKSON, Stephen. Zarządzanie budżetem. 

Warszawa 2001. ISBN 83-7184-065-9.
CIURUŚ, Zofia. Kształtowanie budżetu biblioteki 

publicznej na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. „Biblio-
tekarz” 2003, nr 3, s. 20-21. ISSN 0208-4333.

JAZDON, Artur. Finanse bibliotek uniwersyte-
ckich w Polsce. „Przegląd Biblioteczny” 2000, z. 1.2, 
s. 59-75. ISSN 0033-202X.

M.W.

Budżet marketingowy (ang. marke-
ting budget)

Środki, którymi dysponuje biblioteka 
na swoją działalność marketingową w okre-
ślonym przedziale czasu (zwykle w ciągu 
roku).

Pula środków dostępnych w ramach 
budżetu marketingowego pokrywa na ogół 
koszty związane z opracowaniem koncep-
cji nowej usługi, wydatki na komunikację 
z partnerami i potencjalnymi odbiorcami 
usługi oraz koszty badania rynku i działań 
promocyjnych.

Zob. też: budżet, marketing
KOTARBIŃSKI Jacek. Budżet marketingowy. 

„Problemy Zarządzania” 2007, nr 2, s. 97-113. 
ISSN 1644-9584.

SERAFIŃSKI Bartłomiej. Czy wiesz, jak zapla-
nować budżet marketingowy? „Harvard Business 
Review Polska” 2007, nr 10, s. 17-18, 20. ISSN 
1730-3591.

M.W.
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Burza mózgów (ang. brain storming)
Technika heurystyczna aktywizująca 

twórcze myślenie. Polega na zespołowym 
poszukiwaniu jak największej liczby no-
wych, niekonwencjonalnych pomysłów lub 
rozwiązań problemów, dzięki niekontrolo-
wanemu działaniu fantazji.

Burza mózgów organizowana jest 
w kilkunastoosobowych zespołach, których 
członkowie siadają w kole. W pierwszej czę-
ści sesji osoby te są zachęcane do swobod-
nego tworzenia ciekawych, nawet pozornie 
absurdalnych pomysłów, które zapisywa-
ne są na tablicy lub nagrywane. Pomysły 
oceniane są dopiero w drugiej części sesji. 
Dzięki takiej strukturze spotkania oddzie-
lona zostaje część twórcza od części wartoś-
ciowania pomysłów, co znacznie wpływa 
na poprawę kreatywności zespołu, którego 
członkowie przestają obawiać się negatyw-
nej oceny i całą uwagę skupiają na poszuki-
waniu rozwiązań.

Burza mózgów może być wykorzysty-
wana w bibliotekach zarówno podczas pró-
by wprowadzania zmian organizacyjnych, 
jak i do opracowywania nowych przedsię-
wzięć takich jak np. imprezy biblioteczne, 
czy nowe formy usług.

Zob. też: heurystyka
ANTOSZKIEWICZ, Jan D. Rozwiązywanie proble-

mów firmy. Warszawa 1998. ISBN 83-86890-47-9.
PROCTOR, Tony. Twórcze rozwiązywanie prob-

lemów. Gdańsk 2003. ISBN 83-87957-80-1.
WOJCIECHOWSKA, Maja. Zespoły zadaniowe 

i heurystyczne metody rozwiązywania problemów. 
W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Kamiń-
ska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2008, s. 106-
123. ISBN 978-83-89316-97-4.

M.W.

– C –

Cecha statystyczna (ang. statistic 
feature) 

Właściwości charakteryzujące jednostki 
statystyczne badanej zbiorowości, służące 
do ich różnicowania i identyfikacji. Wyróż-

nić można cechy stałe, czyli właściwości, 
którymi odznaczają się wszystkie jednostki 
zbiorowości (nie podlegają badaniom, służą 
jedynie do zdefiniowania zbiorowości, któ-
ra będzie badana i odpowiadają na pytania: 
kogo? co? kiedy? gdzie badamy?) oraz ce-
chy zmienne, które różnicują jednostki sta-
tystyczne. Dzielą się na istotne dla danego 
celu badania i nieistotne. W procesie bada-
nia statystycznego, tzw. cech nieistotnych 
nie bierze się pod uwagę.

 Cechy statystyczne mogą występować 
w postaci:
•	 cechy jakościowej, zwanej niemierzalną, 

która określana jest słownie, np. płeć, 
zawód, wykształcenie, typ biblioteki; 

•	 cechy ilościowej, zwanej mierzalną, któ-
rą można zmierzyć i podać w określo-
nych jednostkach miary, czyli za pomo-
cą liczby, np. wiek (w latach), zarobek 
(w złotych), liczba woluminów (w tysią-
cach). Cechy ilościowe dzieli się na cią-
głe i skokowe. Cechami ilościowymi 
ciągłymi są te cechy, które mogą przyj-
mować każdą wartość z określonego, 
skończonego przedziału liczbowego, jak 
na przykład wiek użytkowników biblio-
teki. Skokowymi są natomiast te cechy, 
które mogą przyjmować wartości liczb 
całkowitych, dodatnich, z określonego, 
skończonego ich zbioru, m.in. liczba 
wypożyczonych książek czy liczba użyt-
kowników.
Chcąc poznać badaną zbiorowość sta-

tystyczną z punktu widzenia danej cechy, 
należy ustalić, jakie rodzaje, tj. warianty, 
tej cechy występują u poszczególnych jed-
nostek zbiorowości. Np. cecha jakościowa, 
jaką jest typ biblioteki, może mieć kilka wa-
riantów w postaci: biblioteki szkolnej, pub-
licznej, naukowej itp. W praktyce, na ogół 
zbiorowości statystycznej nie bada się pod 
względem tylko jednej cechy, lecz większej 
ich liczby. Pozwala to na bardziej wyczer-
pującą analizę zjawisk w zakresie rozkładu 
cech, związków między nimi, a także ich 
rozwoju (dynamiki). 
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Zob. też: jednostka statystyczna, 
statystyka biblioteczna, zbiorowość 
statystyczna 

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Cechy kierownicze (ang. characteri-
stics of managers)

Cechy niezbędne bądź porządane 
na stanowisku kierowniczym. Mają za za-
danie ułatwiać kierownikowi zarządzanie 
zespołem oraz realizację pozostałych obo-
wiązków.

Przywództwo można rozpatrywać 
w kontekście cech oraz funkcji, które powi-
nien posiadać kierownik/menedżer/lider. 
Funkcje (analizowane w ramach funkcjo-
nalnej koncepcji przywództwa) związane 
są z działaniami i wskazują co powinien 
robić kierownik, natomiast cechy określają 
jaki powinien być. Atrybutowy charakter 
przywództwa związany jest z kompetencja-
mi, umiejętnościami i cechami kierownika, 
natomiast charakter procesowy objawia się 
poprzez wpływ, jaki wywiera on na swoje 
otoczenie i podwładnych. Nie ma jednego 
powszechnie przyjętego zestawu cech, któ-
re powinna posiadać osoba na stanowisku 
kierowniczym. Wynika to z odmienności 
tych stanowisk, które znacznie różnią się 
od siebie, a także różnych warunków ich 
sprawowania (to samo stanowisko kierow-
nicze w zależności od zmiennych warun-
ków zewnętrznych i wewnętrznych wy-
maga odmiennych cech i predyspozycji). 
Cechy i funkcje najczęściej wskazywane 
w ogólnych badaniach nad przywództwem 
przedstawiono w tabeli.

Cechy pożądane u lidera Funkcje, które powinien 
realizować lider

•	zdolność do podejmowa-
nia decyzji,

•	umiejętności przewodze-
nia,

•	uczciwość,
•	entuzjazm,
•	energia i witalność,
•	wyobraźnia,
•	zdolność do ciężkiej 

pracy,
•	zdolności analityczne,
•	rozumienie innych,
•	umiejętność odnajdywa-

nia nowych rozwiązań 
i okazji,

•	umiejętność postę-
powania w trudnych 
sytuacjach,

•	umiejętność oddziaływa-
nia na emocje,

•	umiejętność szybkiego 
przystosowywania się 
do zmian,

•	chęć podejmowania 
ryzyka,

•	przedsiębiorczość,
•	umiejętność sprawnego 

komunikowania się 
w mowie i piśmie,

•	spryt,
•	umiejętność efektywnego 

administrowania,
•	otwartość umysłu,
•	konsekwencja,
•	gotowość do wytężonej 

pracy,
•	ambicja,
•	determinacja,
•	pewność siebie,
•	ciekawość,
•	biegłość dokonywania 

obliczeń matematycz-
nych,

•	umiejętność abstrakcyj-
nego myślenia,

•	znajomość branży,
•	pragnienie bycia przy-

wódcą.

•	definiowanie zadań,
•	planowanie,
•	 instruowanie zespołów,
•	sprawowanie kontroli,
•	ocenianie,
•	motywowanie i pobudza-

nie,
•	organizowanie,
•	dawanie przykładu,
•	budowanie relacji,
•	wprowadzanie zmian 

strukturalnych,
•	kształtowanie wizji,
•	zapewnianie zasobów,
•	budowanie systemu 

wartości.

Źródło: WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium za-
rządzania niematerialnymi zasobami organizacyj-
nymi bibliotek. Gdańsk 2014, s. 101. ISBN 978-83-
7865-240-3.

Zob. też: kompetencje, kierownik, 
osobowość kierownika

KUBOW Stefan. Kryteria i narzędzia oceny ja-
kości kadry menedżerskiej bibliotek naukowych. 
„Studia Bibliologiczne” 2006, t. 16, s. 69-77. ISSN 
0860-8164.
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KUBÓW, Stefan. Menedżer w bibliotece – kim 
jest? „Bibliotekarz” 2006, nr 3, s. 9-12. ISSN 0208-
4333.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Cel (ang. objective)
Formalnie ustalone i przewidywane 

do osiągnięcia w przyszłości zamierzenie, 
wynikające z potrzeb społeczno-gospodar-
czych środowiska, w jakim dany system 
działa. W organizacji cele dotyczą szcze-
gółowych zadań związanych z realizacją 
misji. Cele opisują konkretne rezultaty lub 
standardy, które organizacja lub jej część 
zamierza osiągnąć w wyznaczonym czasie. 
Opisy celów są o wiele bardziej szczegóło-
we niż określenie misji. Przedziały czasowe 
są jasno określone, a cele, gdy tylko to jest 
możliwe, skwantyfikowane.

Prawidłowo postawiony cel powinien 
określać następujące cechy: co ma być zrea-
lizowane, gdzie należy tego dokonać i w ja-
kim zakresie czasowym, a także jakie środki 
będą potrzebne do jego realizacji. 

Funkcje celów są następujące:
•	 pozwalają zrozumieć dokąd organizacja 

zmierza i dlaczego osiągnięcie pewnego 
docelowego stanu jest takie ważne,

•	 wpływają na proces planowania i to za-
równo w obecnym, jak i przyszłym ho-
ryzoncie czasu,

•	 motywują pracowników organizacji 
(zwłaszcza, gdy osiągnięcie celu jest na-
gradzane),

•	 pozwalają na skuteczny mechanizm 
oceny i kontroli (wyniki można oceniać 
na podstawie stopnia realizacji wyty-
czonych celów).
Z racji, iż cele w organizacji to zbiór 

wzajemnie powiązanych wartości, dążeń, 
aspiracji o różnym stopniu konkretności, 
można podzielić je na: cele strategiczne, cele 
taktyczne i cele operacyjne. Cele strategicz-
ne formułowane na najwyższym szczeblu 
zarządzania dotyczą problemów ogólnych 

organizacji i  obejmują dłuższy horyzont 
czasu. Cele taktyczne określane przez kadrę 
średniego szczebla służą operacjonalizacji 
działań niezbędnych do osiągnięcia celów 
strategicznych. Cele operacyjne odzwier-
ciedlają rozwiązanie krótkookresowych 
problemów dotyczących celów taktycz-
nych. Opisane cele tworzą hierarchię i ukła-
dają się w tzw. drzewo celów.

Zob. też: cele kierunkowe, cele or-
ganizacyjne, hierarchia celów, misja bi-
blioteki, zarządzanie przez cele

BARTOSIEWICZ, Julianna. Zarządzanie współ-
czesnym przedsiębiorstwem przez cele. „Prace 
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 
2009, t. 3, s. 49-65. ISSN 1899-9867.

MUNK, Lene, TANDRUP, Steen, HAVE, Erling. 
Zarządzanie przez cele. Warszawa 1998. ISBN 83-
86313-65-X.

ZAŁĘSKI, Wiesław. Zarządzanie przez cele 
przedsiębiorstwem. Bydgoszcz 1993. ISBN 83-
85731-10-5.

B.J. 

Cele kierunkowe (ang. directional 
objectives)

Cele definiujące główne kierunki dzia-
łań (dążenia) biblioteki, w takich zakresach 
jak: misja, wizerunek, reputacja, współpra-
ca z otoczeniem itp. Cele kierunkowe mają 
charakter ogólny i jak sama nazwa wskazuje 
– określają główne kierunki dalszych dzia-
łań biblioteki, które następnie mogą być 
konkretyzowane za pomocą celów szczegó-
łowych. Aby dokonać hierarchizacji celów, 
ustalić ich rangę i zależności między nimi, 
można zastosować tzw. drzewo celów.

Zob. też: cel, cele organizacyjne, 
hierarchia celów, zarządzanie przez 
cele

KOCHAŃCZYK, Izabela. Cele marketingowe 
biblioteki publicznej. W: Zarządzanie marketin-
giem w organizacjach niedochodowych. Red. nauk. 
A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha. Sosnowiec 2002, 
s. 113-119. ISBN 83-915362-8-9.

MUNK, Lene, TANDRUP, Steen, HAVE, Erling. 
Zarządzanie przez cele. Warszawa 1998. ISBN 83-
86313-65-X.

M.W.
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Cele organizacyjne (ang. organiza-
tion objectives)

Jasno określone, przewidziane do zrea-
lizowania zamierzenia biblioteki. Cele orga-
nizacyjne biblioteki wynikają z potrzeb jej 
użytkowników, pracowników oraz otocze-
nia, dla którego została powołana.

Ze względu na czas realizacji cele or-
ganizacyjne można podzielić na: krótko-, 
średnio- i długoterminowe. Na skutecz-
ność długoterminowych celów biblioteki 
ma na ogół wpływ stopień realizacji celów 
krótko- i średnioterminowych. Ze wzglę-
du na stopień w jakim cele przyczyniają się 
do skuteczności działalności całej biblioteki 
dzieli się je na cele nadrzędne i podrzędne. 
Cele warunkujące realizację innych celów 
nazywane są pośrednimi.

Każda komórka organizacyjna bibliote-
ki powinna mieć odrębnie wytyczone cząst-
kowe cele do realizacji, które powinny być 
spójne z celami ogólnymi biblioteki. Każdy 
założony cel powinien posiadać miernik 
pozwalający na zbadanie stopnia jego rea-
lizacji.

Zob. też: cel, cele kierunkowe, hie-
rarchia celów, zarządzanie przez cele

KOCHAŃCZYK, Izabela. Cele marketingowe 
biblioteki publicznej. W: Zarządzanie marketin-
giem w organizacjach niedochodowych. Red. nauk. 
A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha. Sosnowiec 2002, 
s. 113-119. ISBN 83-915362-8-9.

M.W.

Cena (ang. price)
Element kompozycji marketingowej 

biblioteki, pozwalający jej na realizację ce-
lów. Stanowi wartość przedmiotu transak-
cji rynkowej (produktu lub usługi), zgodną 
z oczekiwaniami użytkownika i biblioteki, 
określaną najczęściej w wymiarze pienięż-
nym lub innych kosztów ponoszonych 
przez użytkowników. W sektorze non-
-profit, cena często jest zdefiniowana jako 
„koszt” – przede wszystkim koszt wytwo-
rzenia produktu czy świadczenia usługi. 
Istotnym elementem w  strategii marketin-
gowej biblioteki jest zatem bezpłatny dostęp 

do większości usług, podobnie jak polityka 
finansowa placówki w zakresie pozyskiwa-
nia środków i racjonalnego ich wykorzysta-
nia. Cena nie musi jednak oznaczać jedynie 
wartości pieniężnych, ceną staje się czas, 
energia, koszt poniesiony przez użytkowni-
ka, rezygnacja z usług. 

Zob. też: cennik, dystrybucja, instru-
menty marketingu, produkt, promocja

Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

WOJCIECHOWSKI. Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

B.Ż.-K.

Cennik (ang. price list)
Wykaz cen towarów i usług oferowa-

nych przez bibliotekę, zatwierdzony przez 
jej kierownictwo.

Z uwagi na nieodpłatny charakter więk-
szości usług bibliotecznych, cenniki za-
wierają ceny tzw. usług dodatkowych, jak 
np. kopiowanie (w przypadku których cena 
pokrywa wyłącznie koszty wytworzenia) 
oraz ceny produktów sprzedawanych przez 
bibliotekę, jak np. gadżety biblioteczne. 
Cennik może być uzupełniony o opisy pro-
duktów i usług oraz ich zdjęcia lub rysunki.

Zob. też: cena
M.W. 

Centralizacja (ang. centralization)
Skupianie uprawnień decyzyjnych 

na wyższych szczeblach zarządzania oraz 
ograniczanie uprawnień szczebli niższych.

Centralizacja w bibliotekach związana 
jest często z wyłącznym prawem do podej-
mowania decyzji przez dyrektora lub kie-
rownika biblioteki. W praktyce centraliza-
cję stosuje się tylko w małych bibliotekach. 
W bibliotekach większych do centralnie 
podejmowanych decyzji należą ustalenia 
dotyczące strategicznych działań bibliote-
ki, struktury organizacyjnej, metod zarzą-
dzania, zatrudnienia i finansów, zaś reszta 
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zadań ulega decentralizacji. Do zalet cen-
tralizacji należą: koordynacja działalności 
biblioteki i kontrola procesów w niej zacho-
dzących oraz sprawność działania w sytu-
acjach kryzysowych. Jej wadą jest usztyw-
nianie organizacji pracy, tj. wydłużanie 
kanałów komunikacyjnych i decyzyjnych.

Zob. też: decentralizacja
GRIFFIN, Ricky W. Podstawy zarządzania orga-

nizacjami. Warszawa 2005. ISBN 83-01-14394-0.
KOLARSKA-BOBIŃSKA, Lena. Centralizacja 

i decentralizacja. Decyzje, władza, mity. Wrocław 
1984. ISBN 83-04-01766-0.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1998. 
ISBN 83-01-12432-6.

M.W.

Certyfikacja (ang. system certifica-
tion)

Działanie niezależnej osoby trzeciej, 
która wykaże, że odpowiednio oznaczo-
ne produkty, metody i usługi są zgodne 
z określoną normą lub innym określonym 
normatywnym dokumentem. W przypad-
ku systemu zarządzania jakością, proces 
certyfikacji polega na wykazaniu przez jed-
nostkę certyfikującą, że funkcjonujący w bi-
bliotece system jest zgodny z  normą ISO 
9001. Certyfikacja systemów zarządzania 
jakością przebiega w trzech zasadniczych 
etapach: audycie wstępnym, audycie certy-
fikującym, i przyznaniu certyfikatu. Na po-
twierdzenie tego faktu biblioteka otrzymuje 
dokument – zwany certyfikatem. W Polsce, 
zgodnie z ustawą o badaniach i certyfika-
cji z 1993 r. została utworzona państwowa 
jednostka organizacyjna o nazwie Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji SA (PCBC), 
której zadaniem jest m.in. certyfikacja sy-
stemów zarządzania oraz certyfikacja wy-
robów i usług na znaki jakości.

Zob. też: audyt, certyfikat, księga ja-
kości, normy ISO 9000, polityka jakości, 
procedury systemu zarządzania

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

STOMA, Grażyna. System Zarządzania Jakością 
wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódz-
kiej im. KEN w Lublinie. „Biblioteka w Szkole” 2003, 
nr 1, s. 1-2. ISSN 0867-5600.

B.Ż.-K.

Certyfikat (ang. certificate) 
Zaświadczenie, dowód, dokument bę-

dący urzędowym świadectwem stwierdza-
jącym jakiś stan faktyczny. Do najważniej-
szych certyfikatów należy certyfikat jakości, 
który zaświadcza o wdrożeniu przez bi-
bliotekę systemu zarządzania jakością. 
Przyznany certyfikat, zwykle ważny 3 lata 
i sprawdzany w ramach okresowych audy-
tów nadzorczych, zawiera następujące dane: 
numer certyfikatu, nazwę i adres biblioteki 
będącej posiadaczem certyfikatu, nazwę, 
logo i lokalizację jednostki certyfikacyjnej 
przyznającej certyfikat, rodzaj normy będą-
cej podstawą systemu jakości biblioteki, za-
kres certyfikacji, ważność certyfikatu, datę 
przyznania certyfikatu oraz podpis kierow-
nika jednostki certyfikacyjnej. 

Zob. też: audyt, certyfikacja, księga 
jakości, normy ISO 9000, polityka jako-
ści, procedury systemu zarządzania

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

STOMA, Grażyna. System Zarządzania Jakością 
wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódz-
kiej im. KEN w Lublinie. „Biblioteka w Szkole” 2003, 
nr 1, s. 1-2. ISSN 0867-5600.

B.Ż.-K.

Coach (ang. coach)
Osoba, która pomaga swojemu pod-

opiecznemu w procesie coachingu odnaleźć 
rozwiązania określonego problemu. Trener, 
który niejednokrotnie pochodzi spoza or-
ganizacji, poprzez obserwację zachowań 
i rozmowy z podopiecznym inspiruje go 
oraz  wskazuje możliwe kierunki działań. 
Wymaga to posiadania szeregu umiejętno-
ści, znajomości złożoności procesu uczenia 
się, technik przekazywania wiedzy oraz 
rozpoznawania potrzeb szkoleniowych.
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Zob. też: coaching, mentoring, do-
skonalenie zawodowe, szkolenie pra-
cowników

KAMIŃSKA, Joanna. Wykorzystanie mentorin-
gu i coachingu w bibliotece jako organizacji uczącej 
się. W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec, 
J.  Kudrawiec. Białystok 2010, s. 290-300. ISBN 
978-83-7431-240-0. 

SADOWSKA, Jadwiga. Na marginesie zarządza-
nia – mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej.
„Bibliotekarz” 2009, nr 10, s. 5-8. ISSN 0208-4333.

ROGERS, Jenny, WHITTLEWORTH, Karen, GIL-
BERT, Andrew. Menedżer jako coach: nowoczesny 
styl zarządzania. Sopot 2015. ISBN 978-83-7489-
569-9.

J.K.

Coaching (ang. coaching)
Specyficzna forma szkolenia, w któ-

rej jeden trener (coach) pracuje z jednym 
podopiecznym. W coachingu, w przeci-
wieństwie do mentoringu opierającego 
się raczej na udzielaniu rad i wskazówek, 
chodzi o  pomoc w odnalezieniu własnych 
rozwiązań, istotą mentoringu jest relacja 
długoterminowa oparta na doradztwie 
i konsultacjach, coaching jest skoncentro-
wany na rozwiązaniu określonego proble-
mu w krótszej perspektywie czasowej, nie 
przez doradztwo, ale jedynie odkrycie po-
tencjału ucznia i wskazanie mu jego moż-
liwości. 

Zob. też: coach, mentoring, dosko-
nalenie zawodowe, szkolenie pracow-
ników

HARGROVE, Robert. Mistrzowski coaching. 
Kraków 2006. ISBN 83-7484-005-6.

KAMIŃSKA, Joanna. Wykorzystanie mentorin-
gu i coachingu w bibliotece jako organizacji uczącej 
się. W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec, 
J.  Kudrawiec. Białystok 2010, s. 290-300. ISBN 
978-83-7431-240-0.

SADOWSKA, Jadwiga. Na marginesie zarządza-
nia – mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej.
„Bibliotekarz” 2009, nr 10, s. 5-8. ISSN 0208-4333.

J.K.

Cocooning (ang. cocooning)
Styl życia polegający na izolowaniu się 

we własnym domu od świata zewnętrznego.

Przyczyną cocooningu (zamknięcia 
się w kokonie bezpieczeństwa) jest obawa 
przed groźnym otoczeniem – jego agre-
sją i przestępczością oraz chęć stworzenia 
własnej prywatnej i bezpiecznej zarazem 
przestrzeni do życia. Takie odseparowanie 
jest możliwe dzięki rosnącej liczbie usług, 
które można realizować w miejscu zamiesz-
kania lub zdalnie przez Internet, jak np. za-
kupy w sklepach internetowych, produkty 
bankowe i ubezpieczeniowe prezentowa-
ne przez przedstawicieli firm we własnym 
mieszkaniu i wiele innych. Również coraz 
więcej usług bibliotecznych dostępnych jest 
poza siedzibą biblioteki – mowa tu zarówno 
o dostępie do zasobów elektronicznych, jak 
i usługach dedykowanych osobom niewy-
chodzącym z domu, do których przycho-
dzą bibliotekarze lub wolontariusze, zapew-
niając z jednej strony dostęp do literatury, 
z drugiej zaś kontakt z drugim człowiekiem.

Zob. też: biblioteka cyfrowa, biblio-
teka wirtualna

M.W.

Content marketing zob. marketing 
treści

Controlling (ang. controlling)
Metoda zarządzania nastawiona 

na osiąganie wyników w organizacji dzię-
ki pozyskiwaniu informacji o kluczowym 
znaczeniu, wspierających procesy planowa-
nia, motywowania, kierowania i kontroli.

Z uwagi na poziom zarządzania organi-
zacją wyróżnia się dwa rodzaje controllingu: 
strategiczny – pomagający kierownictwu 
w realizacji zamierzeń długookresowych, 
opierający się głównie na danych jakościo-
wych oraz operacyjny – skoncentrowany 
na osiąganiu celów bieżących, opierający 
się na wykorzystaniu danych ilościowych, 
przede wszystkim na temat kosztów i wyni-
ków. Według ujęcia dziedzinowego, można 
wyróżnić ponadto controlling: działalności 
badawczo-rozwojowej, projektów, logisty-
ki, produkcji i wytwarzania, personalny, 
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marketingu i sprzedaży, ekologii, finansowy 
i inwestycji.

Controlling w instytucjach bibliotecz-
nych może służyć poprawie jakości, efek-
tywności i ogólnie sprawności zarządzania. 
Controlling nie odpowiada za osiągnięcie 
wyznaczonych celów, lecz służy nadzoro-
waniu i sterowaniu procesem ich osiąga-
nia, w tym: tworzeniu systemu planowania 
i kontroli zarządzania biblioteką, analizie 
celów, planów i zadań, monitorowaniu 
niepożądanych odchyleń w pracy biblio-
teki, diagnozowaniu sytuacji wewnętrznej 
i otoczenia biblioteki, tworzeniu systemu 
informacji zarządczej i sprawozdawczości 
wewnętrznej, budowaniu i analizie mier-
ników sytuacji ekonomiczno-finansowej 
biblioteki.

Zob. też: kontrola zarządcza
LASKOWSKA, Jolanta. Controlling personalny 

jako narzędzie zarządzania personelem bibliotecz-
nym na przykładzie sieci bibliotek MBP w Gdyni. 
„Zarządzanie Biblioteką” 2009, nr 1, s. 61-74. ISSN 
2081-1004.

LASKOWSKA, Jolanta. Personal controlling as 
a management tool for library Staff in the example 
of selected Polish libraries. „Library Management” 
2011, nr 6/7, s. 457-468. ISSN 0143-5124.

SIERPIŃSKA, Maria, NIEDBAŁA, Bogusław.  
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra 
odpowiedzialności w teorii i praktyce. Warszawa 
2003. ISBN 83-01-13893-9.

M.W.

Crowdsourcing (ang. crowdsour-
cing)

Proces komunikowania się z dużą liczbą 
osób w celu pozyskania ich wiedzy, opinii, 
czasu lub innych zasobów, np. finansowych. 
Crowdsourcing umożliwia wszystkim użyt-
kownikom Internetu partycypację w  za-
daniach, które kiedyś były zarezerwowane 
dla wąskiej grupy specjalistów (ang. crowd– 
tłum, sourcing – czerpanie źródeł). 

W ramach crowdsourcingu wyróż-
nia się wiele kategorii, takich jak: crowd-
funding (wspólne finansowanie projektu 
przez społeczność), co-creation (współtwo-
rzenie, wspólne wykonywanie pracy twór-

czej przez społeczność) i microtasking 
(wykonywanie przez społeczność drobnych 
zadań wchodzących w skład większego pro-
jektu, np. rozpoznawania tekstu czy korekty 
zdigitalizowanych obiektów).

W crowdsourcingu mogą być zasto-
sowane dwa modele: otwarty i zamknię-
ty. Model otwarty charakteryzuje się tym, 
że pomysły i rozwiązania są publikowane 
na forum, a użytkownicy sieci mogą dys-
kutować oraz przy pomocy głosowania 
wskazywać na najlepsze z nich. W modelu 
zamkniętym biblioteka określa, jaki ma cel 
do zrealizowania lub problem do rozwiąza-
nia, a internauci mogą zgłaszać własne po-
mysły i projekty. 

Projekty realizowane na zasadach cro-
wdsourcingu wymagają, podobnie jak inne, 
dobrego zarządzania i  kontroli jakości, 
a więc zarówno nakładów finansowych, jak 
i  pracy ze strony zlecających je instytucji. 
Mimo tego, korzystanie z niego pomaga 
rozwiązywać wiele problemów, rozwijać 
i  promować zasoby, wspierać lokalne spo-
łeczności i angażować użytkowników.

Zob. też: burza mózgów, relacje
KOWALSKA, Małgorzata. Crowdsourcing inter-

netowy – pozytywny wymiar partycypacji społecz-
nej. Konteksty – istota – uwarunkowania. Warszawa 
2015. ISBN 978-83-64203-60-2.

KOWALSKA, Małgorzata. Wykorzystywanie 
koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek. 
„Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, nr 2, s. 99-
112. ISSN 2080-1807.

STĄPOREK, Marta. Crowdsourcing, social me-
dia, lifestreaming – nowe możliwości e-partycypacji 
użytkowników w kształtowaniu zbiorów, zasobów 
i usług bibliotek naukowych. „Biblioteka akademi-
cka. Infrastruktura – uczelnia – otoczenie”, Gliwi-
ce, 24-25 października 2013 r. Red. M. Odlanicka-
-Poczobutt, K. Zioło. Gliwice 2014, s. 337-353. ISSN 
1899-6515.

B.Ż.-K.

Customer Relationship Management 
zob. Zarządzanie relacjami z klientami

Cykl Deminga zob. cykl PDCA
Cykl działania zorganizowanego 

zob. cykl organizacyjny
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Cykl organizacyjny (ang. organiza-
tional cycle)

Sekwencja etapów działania, które dzięki 
odpowiedniemu zorganizowaniu (poprzez 
eliminację marnotrawstwa i błędów oraz 
optymalizację działań) pozwala na realizację 
założonych celów. Z uwagi na swój charak-
ter cykl organizacyjny nazywany jest działa-
niem zorganizowanym lub cyklem działania 
zorganizowanego. Opiera się na działaniach 
zaplanowanych i systematycznych. Składa się 
z trzech podstawowych etapów: przygotowa-
nia (określenie celu oraz warunków i środków 
niezbędnych do jego realizacji, zaplanowanie 
dalszych działań oraz mobilizacja zasobów), 
wykonania (realizacja zaplanowanych dzia-
łań) i kontroli (analiza uzyskanych efektów, 
ewentualne wnioski dotyczące zmian w re-
alizacji zadania w przyszłości). Zachowanie 
kolejności oraz szczegółowych zasad realiza-
cji każdego z etapów ma zapewnić sprawną 
realizację celów (z prakseologicznego i or-
ganizacyjnego punktu widzenia) oraz ciągłe 
doskonalenie, dzięki korekcie wadliwych lub 
nieefektywnych czynności.

Przykładem cyklu organizacyjnego w bi-
bliotekach jest tzw. droga książki (od jej za-
kupienia, poprzez opracowanie, aż do udo-
stępnienia czytelnikowi), która ze względu 
na wysoką powtarzalność jest nieustannie 
poddawana analizom pod kątem pracochłon-
ności, zużycia czasu, kosztów itp.

Koncepcję cyklu organizacyjnego po raz 
pierwszy opracował francuski inżynier Henri 
Le Chatelier na początku XX w. W później-
szych latach była ona wielokrotnie komento-
wana i rozwijana przez innych badaczy, czego 
konsekwencją były kolejne modele sprawne-
go działania (m.in. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Jana Zieleniewskiego i in.).

Zob. też: Cykl PDCA
KOŹMIŃSKI Andrzej K., JEMIELNIAK Dariusz, 

LATUSEK-JURCZAK Dominika. Zasady zarządzania. 
Warszawa 2014. ISBN 978-83-2643-396-2.

M.W.

Cykl PDCA (ang. PDCA Cycle)
Koncepcja dążenia do podwyższenia ja-

kości określonego procesu, usługi lub pro-
duktu, przez powtarzanie realizacji czterech 
kolejnych etapów: 
•	 Planowanie – wymyśl lepszą metodę dzia-

łania. 
•	 Wykonanie – wprowadź plan na próbę. 
•	 Sprawdzenie – sprawdź czy nowa metoda 

przynosi rezultaty. 
•	 Poprawa – jeśli rezultaty są lepsze uznaj 

metodę za standardową procedurę.
Proces ten ma charakter ciągły i powi-

nien być kontynuowany do chwili osiągnię-
cia pożądanego efektu w postaci wymaganej 
jakości. W placówkach bibliotecznych reguły 
cyklu PDCA wymuszają ciągłe korekty w za-
kresie wybranej działalności, m.in. w związku 
ze zmianami w ich otoczeniu, w tym w środo-
wisku użytkowników.

Planuj
(PLAN)

SPRAWDZAJ
(CHECK)

Realizuj
(DO)

Udoskonalaj
(ACT)

Rys. Proces cyklu PDCA
Źródło: GAWIN, Bartłomiej, MARCINKOWSKI, Bar-ródło: GAWIN, Bartłomiej, MARCINKOWSKI, Bar-

tosz. Czy adaptacyjne zarządzanie procesami biznesowymi 
to metoda pozwalająca na zdobycie przewagi konkuren-
cyjnej? „e-Mentor” [Dokument elektroniczny] 2014, nr 
5. – Tryb dostępu: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/
index/numer/57/id/1144. Stan z dnia 20.03.2018. ISSN 
1731-7428.

Model PDCA spopularyzował William 
Edwards Deming, który jest uważany za ojca 
nowoczesnego zarządzania i kontroli jakości. 
W późniejszym okresie Deming zmodyfiko-
wał cykl PDCA do PDSA – zaplanuj, wyko-
naj, badaj, usprawniaj, różniący się trzecim 
elementem koła. Jest nim krok Badaj (Study), 
który oznacza gruntowne przeanalizowanie 
rezultatów eksperymentu oraz wyciągnięcie 
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wniosków. Zgodnie z tym założeniem, nawet 
zadowalające efekty próbnego wdrożenia po-
winny być jeszcze dodatkowo przeanalizowa-
ne pod kątem skuteczności.

Zob. też: jakość, kaizen, zarządzanie 
jakością

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

B.Ż.-K.

Cykl życia organizacji (ang. organi-
zational life cycle)

Stadia rozwoju organizacji, związane 
z jej przemianami i ewolucją. Zalicza się 
do nich fazę budowy, przetrwania lub roz-
budowy, konsolidacji lub ekspansji, doj-
rzałości oraz odnowy lub likwidacji. Fazy 
te stanowią analogię do narodzin i życia 
człowieka, dlatego przez niektórych auto-
rów nazywane są: narodzinami organiza-
cji, dzieciństwem, młodością, dojrzałością, 
starzeniem się i ewentualnie regeneracją. 
Wpływ na cykl życia organizacji (na sta-
rzenie się organizacji) mają: kultura orga-
nizacyjna, styl przywództwa, systemy mo-
tywacyjne, sposoby komunikowania się itd. 
Biblioteki, podobnie jak inne organizacje, 
mają swój cykl starzenia się, choć wiele 
z nich, z uwagi na brak lokalnej konkuren-
cji i wsparcie publiczne, działa na preferen-
cyjnych warunkach, funkcjonując dłużej 
niż miałoby to miejsce w całkowicie konku-
rencyjnym otoczeniu.

Zob. też: cykl życia usługi
KOŹMIŃSKI, Andrzej K. Organizacja. W: Za-

rządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, 
W. Piotrowski. Warszawa 2000, s. 38-42. ISBN 978-
83-01-15142-3.

KULAWIK-DUTKOWSKA, Justyna. Cykl życia 
organizacji. W: Zarządzanie, organizacje i organizo-
wanie. Red. K. Klincewicz. Warszawa 2016, s. 195-
197. ISBN 978-83-65402-29-5.

M.W.

Cykl życia usługi (ang. service life 
cycle)

Okres, w którym usługa znajduje od-
biorców na rynku.

W zależności od czynników zewnętrz-
nych (warunków, trendów i potrzeb pa-
nujących w otoczeniu biblioteki) oraz 
czynników wewnętrznych (możliwości 
kadrowych, finansowych, organizacyjnych 
biblioteki) może on trwać kilka godzin, ty-
godni, miesięcy lub lat. I tak na przykład 
podstawowe formy usług bibliotecznych 
jak wypożyczanie zbiorów czy tradycyjne 
usługi informacyjne realizowane są przez 
dziesięciolecia lub dłużej, niektóre usługi 
– jak szkolenia w zakresie obsługi Interne-
tu – funkcjonowały przez kilka lat, zgodnie 
z potrzebami użytkowników, natomiast 
wiele usług ma charakter doraźny, krótko-
trwały, ponieważ nie są w stanie przyciąg-
nąć zainteresowania odbiorców na dłużej, 
bądź nie istnieje taka realna potrzeba.W ra-
mach cyklu życia usługi wymienia się cha-
rakterystyczne fazy: powstawania, wprowa-
dzania, wzrostu, dojrzałości i schyłku.

Zob. też: cykl życia organizacji
FABIŚ, Henryk, PIETRASZEWSKI, Marian. Przy-

gotowanie do prowadzenia działalności usługowej. 
Cz. 2. Poznań 2003. ISBN 83-88933-76-0.

M.W.

Czas pracy (ang. work time)
Czas, w którym pracownik biblioteki po-

zostaje do dyspozycji pracodawcy (w bibliote-
ce lub poza nią), aby realizować powierzone 
przez przełożonego obowiązki wynikające 
ze stosunku pracy (umowy o pracę). Czas 
pracy stanowi podstawę w rozliczeniach po-
między pracodawcą a pracownikiem.

Wymiar czasu pracy reguluje Kodeks pracy 
oraz przepisy szczegółowe. Różni się on w za-
leżności od typu biblioteki (np. bibliotekarze 
bibliotek pedagogicznych mają 36. godzinny 
wymiar czasu pracy, bibliotekarze szkolni 30., 
zaś bibliliotekarze publiczni 40. godzinny) 
i zajmowanego stanowiska (np. bibliotekarze 
dyplomowani mają skrócony wymiar cza-
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su pracy). Składnikiem czasu pracy są prze-
rwy regulaminowe/umowne przewidziane 
na odpoczynek, posiłek oraz realizację innych 
potrzeb fizjologicznych. Ponadto wyróżnia 
się: kalendarzowy czas pracy (wszystkie dni 
w roku), nominalny czas pracy (czas kalen-
darzowy pomniejszony o dni wolne od pracy) 
oraz czas efektywny (rzeczywisty czas pracy 
i przerw, czyli czas nominalny pomniejszony 
o zwolnienia lekarskie, urlopy oraz inne nie-
obecności). W wyjątkowych sytuacjach, uza-
sadnionych sposobem organizacji pracy w bi-
bliotece lub rodzajem powierzanych zadań, 
możliwe jest ustalenie zadaniowego czasu 
pracy (nieprawidowo nazywanego niekiedy 
nienormowanym czasem pracy). Pracodawca 
może wprowadzić elastyczny czas pracy lub 
zadaniowy czas pracy kiedy trudno jest usta-
lić faktyczny czas trwania pracy (jej początek 
i koniec), gdy realizowana jest ona nieregular-
nie, poza standardowym czasem funkcjono-
wania biblioteki lub poza jej siedzibą i zależy 
od trudnych do przewidzenia/zaplanowania 
okoliczności.

Zob. też: absencja w pracy, dyspo-
zycyjność, elastyczny czas pracy, zada-
niowy czas pracy

M.W.

Czynniki stresotwórcze (ang. stress 
factors)

Czynniki mające negatywny wpływ 
na pracownika, wywołujące stres, osłabiające 
motywację, innowacyjność i chęć do pracy.

Czynniki stresotwórcze można podzie-
lić na te związane z pracą – tzw. stresory 
zawodowe, oraz nie wynikające z pełnie-
nia ról zawodowych – tzw. stresory oko-
łozawodowe. Do pierwszej grupy zalicza 
się: czynniki wynikające z natury pracy 
(np. przeciążenie pracą, pracę w warun-
kach szkodliwych), czynniki wynikające 
z relacji służbowych (np. brak umiejętności 
pracy w grupie, niezdolność do wydawania 
poleceń lub podejmowania decyzji), czyn-
niki wynikające z kształtu struktury orga-
nizacyjnej (np. nadmierna hierarchizacja 

utrudniająca kontakty z przełożonym i za-
burzająca przepływ informacji), czynniki 
wynikające z przyjętej przez bibliotekę kul-
tury organizacyjnej (np. akceptowanie nie-
etycznych zachowań, nepotyzm), czynniki 
wynikające z realizowanej przez bibliotekę 
strategii (np. brak pewności zatrudnie-
nia). Stresory okołozawodowe mogą mieć 
równie silne znaczenie jak stresory poja-
wiające się w pracy i wpływać na pełnie-
nie obowiązków zawodowych. Zalicza się 
do nich: czynniki wynikające z cech oso-
bowościowych (np. nieśmiałość utrudnia-
jąca bibliotekarzowi pracę z czytelnikiem), 
czynniki wynikające z cech światopoglą-
dowych (np. odmienność zachowań i zwy-
czajów pracownika, będąca konsekwencją 
jego innej kultury narodowej), czynniki 
wynikające z praktyk dyskryminacyjnych 
(np. odsuwanie od podejmowania decyzji 
bibliotekarzy młodych, bez bogatego do-
świadczenia zawodowego), czynniki wy-
nikające z sytuacji rodzinnej (np. rozwód, 
śmierć osoby bliskiej), czynniki wynikające 
z sytuacji życiowej (np. problemy finansowe 
czy mieszkaniowe).

Zob. też: stres zawodowy
KLESKA, Łukasz, KIECA, Michalina. Stres 

w pracy. Rzeszów 2017. ISBN 978-83-937248-6-4.
ŻEMIGAŁA, Marcin. Czynniki stresu w zarzą-

dzaniu firmą. „Bezpieczeństwo Pracy” 2007, nr 3, 
s. 10-12. ISSN 0137-7043.

M.W.

Czytelnik zob. klient

– D –

Dane (ang. data)
Reprezentacja faktów w postaci cyfr, 

liter lub znaków specjalnych, które można 
przetworzyć w sposób automatyczny, wy-
korzystując oprogramowanie komputero-
we. Odpowiednio uporządkowane i prze-
tworzone dane niosą ze sobą informacje 
i mogą wspierać procesy zarządzania bi-
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blioteką. Najogólniej przyjmuje się, że dane 
są formą najprostszą i stanowią najniższy 
poziom względem informacji i wiedzy. Wy-
różnia się dane tekstowe, dane numeryczne 
oraz dane alfanumeryczne.

W kontekście działalności bibliotecznej 
oraz procesów udostępniania informacji 
coraz częściej mówi się o Big Data, czyli 
dużych zbiorach danych, gromadzonych 
w związku z działalnością bibliotek, zwłasz-
cza hybrydowych i cyfrowych. Wspomnia-
ne zbiory danych, odpowiednio zgrupowa-
ne i poddane analizie, mogą przynieść wiele 
cennych informacji na temat funkcjonowa-
nia biblioteki, zachowań i potrzeb czytel-
ników lub też tendencji na rynku książki 
i informacji.

Zob. też: informacja w zarządzaniu, 
informacyjny system zarządzania

CZAPNIK, Grzegorz. Zastosowanie technik 
eksploracji danych w ocenie zachowań i potrzeb 
użytkowników instytucji bibliotecznych: możliwości 
i bariery. W: Zarządzanie zasobami niematerialnymi 
biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Red. M. Wojcie-
chowska. Warszawa 2016, s. 371-384. ISBN 978-
83-64203-64-0.

M.W.

Dane osobowe (ang. personal data)
Wszelkie informacje dotyczące ziden-

tyfikowanej lub możliwej do zidentyfiko-
wania osoby fizycznej. Możliwą do ziden-
tyfikowania jest osoba, której tożsamość 
da się określić bezpośrednio lub pośrednio, 
w szczególności przez powołanie się na nu-
mer identyfikacyjny albo jeden lub kilka 
specyficznych czynników określających jej 
cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, 
ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 
Prawo do prywatności oraz ochrony da-
nych jest zagwarantowane przez Konstytu-
cję Rzeczypospolitej.

Przepisy nie stanowią wprost o dopusz-
czalności przetwarzania przez biblioteki 
danych osobowych swych użytkowników. 
Podstawą ich przetwarzania jest jednak 
ustawowy obowiązek ochrony zbiorów bi-
bliotecznych, który zrealizowany może być 

pod warunkiem posiadania danych oso-
bowych użytkowników. W bibliotece gro-
madzone i przetwarzane są dane osobowe 
użytkowników i pracowników, a także osób 
współpracujących z instytucją, z którymi 
podpisywane są umowy. Ponadto osobny 
zbiór danych osobowych tworzyć mogą 
dane np. uczestników konferencji czy kon-
kursu organizowanego przez bibliotekę. 

Przykładem informacji, którą można 
uznać za dane osobowe w bibliotece są: imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, data uro-
dzenia, numer PESEL oraz inne informa-
cje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą 
których będzie można ją zidentyfikować. 
Dane z rejestru np. wypożyczeń czasopism 
do domu, czyli tylko imię i nazwisko, pod-
legają również ochronie jako dane osobo-
we. Za dane osobowe uważa się również 
informacje o wypożyczonych lub zarezer-
wowanych do wypożyczenia książkach. 

Biblioteka może przetwarzać dane tyl-
ko w takim zakresie, jaki określają jej cele 
statutowe. Powinna unikać zbierania da-
nych osobowych, które trudno uzasadnić 
realizowanymi przez bibliotekę celami. 
Dane osobowe gromadzone w bibliotece 
powinny być odpowiednio chronione (za-
bezpieczone) m.in. przed dostępem do nich 
niepowołanych osób trzecich, w tym celu 
należy opracować „Politykę bezpieczeń-
stwa” oraz powołać Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 

Zob. też: ochrona danych osobo-
wych, przetwarzanie danych osobo-
wych

GOLAT, Rafał. Aspekty prawne działalności biblio-
tek. Warszawa, 2016. ISBN 978-83-64203-79-4.

SKRZYŃSKI, Dariusz. Ochrona danych w bi-
bliotece „Biblioteka Publiczna” 2017, nr 4/5, s. 22-
28. ISSN: 2353-8007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. Tekst ujednolicony (Dz.U. 1997 
Nr 133 poz. 883)

B.J.
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Dane pierwotne (ang. primary data)
Rodzaj danych zbieranych specjalnie 

na potrzeby określonego badania. Zwykle 
uzyskuje się je dzięki zastosowaniu wybra-
nych technik badawczych (ankiet, wywia-
dów, testów obserwacji itp.).

Zob. też: dane wtórne, źródło infor-
macji

ALTKORN, Jerzy. Marketing w turystyce. War-
szawa 1994. ISBN 83-0183-01-11295-6.

M.W.

Dane wtórne (ang. secondary data)
Rodzaj danych pochodzących z ist-

niejących już źródeł (ewidencji, raportów, 
statystyk bibliotecznych itp.), zebranych 
w innym celu niż prowadzone badanie, na-
dające się jednak do wykorzystania w jego 
przebiegu. Dane wtórne mogą pochodzić 
zarówno z materiałów publikowanych, jak 
i niepublikowanych.

Zob. też: dane pierwotne, źródło in-
formacji

ALTKORN, Jerzy. Marketing w turystyce. War-
szawa 1994. ISBN 83-0183-01-11295-6.

M.W.

Darowizna (ang. donation)
Umowa, na podstawie której darczyń-

ca, kosztem swojego majątku, obdarowuje 
(wzbogaca) obdarowanego. Obdarowa-
ny nie uiszcza opłaty za otrzymane dobra. 
Przedmiotem darowizny mogą być obiekty 
materialne lub prawa. Umowa darowizny 
powinna być sporządzona w formie aktu 
notarialnego, za wyjątkiem kiedy darczyń-
ca dokonał już świadczenia na rzecz obda-
rowanego.

Biblioteki stosunkowo często uzyskują 
różnego rodzaju darowizny od instytucji 
i osób prywatnych, których przedmiotem 
najczęściej są księgozbiory po zmarłych 
bibliofilach, artystach i naukowcach. Takie 
działanie wzbogaca zasoby biblioteki i rów-
nocześnie zabezpiecza cenne kolekcje oraz 
pamięć o osobach które je stworzyły.

Zob. też: donator

GOLAT, Rafał. Darowizny w działalności biblio-
tek (aspekt cywilny i podatkowy). „Bibliotekarz” 
2008, nr 7/8, s. 42-43. ISSN 0208-4333.

MULARSKI, Krzysztof, OLEJNICZAK, Adam. Da-
rowizna celu publicznego i jej odwołanie. W: Z badań 
nad prawem prywatnym. Red. A. Olejniczak, M. Orli-
cki, J. Pokrzywniak. Poznań 2017, s. 261-277. ISBN 
978-83-232-3242-1.

M.W.

Decentralizacja (ang. decentraliza-
tion)

Lokowanie uprawnień decyzyjnych 
na niższych szczeblach zarządzania.

W praktyce bibliotecznej decentrali-
zacja oznacza, iż decyzje dotyczące po-
szczególnych komórek organizacyjnych 
podejmują ich kierownicy. Decentralizacji 
podlega najczęściej realizacja funkcji bi-
bliotecznych, tj. gromadzenie, opracowa-
nie i udostępnianie zbiorów, zaś centralnie 
podejmowane są decyzje związane ze stra-
tegicznymi działaniami biblioteki, struktu-
rą organizacyjną, metodami zarządzania, 
zatrudnieniem i finansami. Do zalet de-
centralizacji należą: większa elastyczność 
biblioteki i umiejętność dostosowywania 
się do zmian otoczenia oraz potrzeb użyt-
kowników, a także silniejsza motywacja 
pracowników dzięki samodzielnemu po-
dejmowaniu decyzji i świadomości wpły-
wu na rozwój biblioteki. Wadą jest niebez-
pieczeństwo utraty kontroli i koordynacji 
działalności komórek organizacyjnych bi-
blioteki, których kierownicy samodzielnie 
podejmują decyzje.

Zob. też: autonomia, centralizacja, 
delegowanie uprawnień kierowniczych

GARNYSZ, Czesława, RÓŻNIAKOWSKA, Elżbieta. 
Zarządzanie biblioteką w warunkach decentralizacji 
gospodarki finansowej uczelni. W: Wdrażanie nowo-
czesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit 
na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Kra-
ków 1998, s. 79-95. ISBN 83-910428-0-4.

KOLARSKA-BOBIŃSKA, Lena. Centralizacja 
i decentralizacja. Decyzje, władza, mity. Wrocław 
1984. ISBN 83-04-01766-0.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1998. 
ISBN 83-01-12432-6.

M.W.
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Decyzja strategiczna (ang. strategic 
decision)

Kluczowe dla funkcjonowania biblio-
teki postanowienie podejmowane na naj-
wyższym szczeblu zarządzania, za pomocą 
którego realizowane są cele strategiczne 
organizacji. W przeciwieństwie do decyzji 
podejmowanych na niższych szczeblach 
hierarchii organizacyjnej, które mają cha-
rakter decyzji taktycznych i operacyjnych, 
czyli decyzji o sposobie i środkach realiza-
cji strategii. Decyzje strategiczne zapadają 
w takich obszarach jak: kierunki rozwo-
ju biblioteki, struktura zasobów, zmiany 
w formach organizacji lub współpracy 
z jednostkami zewnętrznymi, kreowanie 
istotnych składników otoczenia. 

Decyzje strategiczne są niezbędne 
do realizacji strategii biblioteki i zarządza-
nia strategicznego. 

Zob. też: cele organizacji, podejmo-
wanie decyzji, strategia biblioteki, za-
rządzanie strategiczne

DERFERT-WOLF, Lidia. Planowanie strategiczne 
w bibliotece akademickiej. W: Zarządzanie strate-
giczne i marketingowe w bibliotekach. Red. M. No-
wak, P. Pioterek, J. Przybysz. Poznań 2004, s. 51-
70. ISBN 83-7205-202-6.

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

PIERŚCIONEK, Zdzisław. Zarządzanie strate-
giczne w przedsiębiorstwie. Warszawa 2011. ISBN 
978-83-0116-514-7. 

B.J. 

Degradacja (ang. employee demotion)
Zmiana warunków lub formy zatrud-

nienia, wynagrodzenia lub zakresu obo-
wiązków pracownika na mniej korzystne. 
Wiąże się z: przeniesieniem na niższe sta-
nowisko w hierarchii służbowej, pozbawie-
niem kogoś piastowanej godności, odebra-
niem lub obniżeniem posiadanego stopnia 
służbowego, obniżeniem wynagrodzenia 
za pracę. Degradacja może być wynikiem 
negatywnej oceny pracy i/lub konsekwencją 
kary dyscyplinarnej związanej z narusze-

niem regulacji i przepisów obowiązujących 
w bibliotece. Przeciwieństwem degradacji 
jest awans.

Zob. też: awans, ocena pracowni-
ków, system ocen okresowych pracow-
ników

BEDNARSKA-WNUK, Izabela. Znaczenie pomia-
ru wewnątrzorganizacyjnej mobilności pracowników 
w zarządzaniu kapitałem ludzkim. „Prace Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu” 
2016, nr 430, s. 28-37. ISSN 1899-3192.

J.K.

Dehumanizacja pracy zob. humani-
zacja pracy

Deklaracja misji biblioteki (ang. lib-
rary mission statement) 

W angojęzycznej literaturze przedmiotu 
można spotkać się z rozróżnieniem pomię-
dzy mission, czyli misją w rozumieniu po-
tocznym, oraz mission statement – deklara-
cją misji, czyli jej udokumentowaną formą. 
Deklaracja misji to dokument, zawierający 
zwięzły zapis misji biblioteki, często za-
mieszczany na oficjalnej stronie interneto-
wej. 

Zob. też: misja biblioteki
CRAWFORD BARNISKIS, Shannon. Decon-

structing the Mission. A Critical Content Analysis 
of Public Library Mission Statements. „The Libra-„The Libra-
ry Quarterly” 2016, Vol. 86(2), pp. 135-152. ISSN 
0024-2519.

MAMET, Piotr. Język w służbie menedżerów – 
deklaracja misji przedsiębiorstwa. Katowice 2005. 
ISBN 83-226-1489-6.

SALISBURY, Preston, GRIFFIS, Matthew R. Aca-
demic Library Mission Statements, Web Sites, and 
Communicating Purpose. „The Journal of Academic 
Librarianship” 2014, Vol. 40(6), pp. 592-596. ISSN 
0099-1333.

WALLACE, Linda K. Libraries, Mission and Mar-
keting. Writing Mission Statements That Work. Chi-Chi-
cago 2004. ISBN 0-8389-0867-5.

J.K.

Delegowanie uprawnień kierowni-
czych (ang. delegation of authority)

Przekazanie podwładnemu upoważnie-
nia do podejmowania decyzji, które miesz-
czą się w zakresie kompetencji kierownika. 
Delegacja uprawnień może mieć charakter 
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tymczasowy (gdy dotyczy tylko określonego 
problemu lub sytuacji) lub stały. Delegacja 
uprawnień nie zdejmuje z kierownika od-
powiedzialności za skutki decyzji podjętych 
z jego upoważnienia przez podwładnych, któ-
rym oddelegował swoje uprawnienia.

Zob. też: decentralizacja
EVANS, G. Edward. Management Techniques for 

Librarians. New York 1983. ISBN 0-12-243856-6.
STONER, James A. F., FREEMAN, R. Edward, 

GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Demarketing (ang. demarketing)
Nazywany inaczej marketingiem nega-

tywnym. Obejmuje działania, których ce-
lem jest okresowe lub trwałe zniechęcenie 
ogółu konsumentów lub pewnej ich grupy 
do korzystania z określonej kategorii pro-
duktów bądź usług. Wykorzystuje się go 
w celu zmniejszenia nadmiernego popytu, 
którego zaspokojenie przerasta możliwości 
organizacji (np. zbyt tłumne odwiedzanie 
parków krajobrazowych może powodować 
niszczenie cennych walorów przyrodni-
czych). Demarketing jest stosowany także 
w marketingu społecznym w celu zmiany 
zachowań konsumentów, przede wszyst-
kim w kierunku zmniejszenia ich popytu 
na produkty szkodliwe dla zdrowia lub śro-
dowiska naturalnego. Najczęściej tematyka 
kampanii demarketingowych odnosi się 
do ograniczenia zażywania narkotyków, 
palenia tytoniu, nadużywania alkoholu, 
spożywania niezdrowej żywności itp.

Zob. też: marketing społeczny
JACENNIK, Barbara. Demarketing wyrobów 

tytoniowych a kształtowanie zachowań konsumen-
ckich. „Współczesna Ekonomia” 2008, nr 1, s. 99-
109. ISSN 1897-9254.

KONIORCZYK, Grażyna, WIECHOCZEK Joanna.
Demarketing miejsc: koncepcja, narzędzia i obsza-
ry zastosowania. „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, 
s. 11-20. ISSN 1231-7853.

LEFEBVRE, R. Craig, KOTLER, Philip. Design 
thinking, demarketing and behavioral economics. 
Fostering interdisciplinary growth in social market-
ing. W: The Sage Handbook of Social Marketing. Red. 
G. Hastings, K. Angus, C. Bryant. Los Angeles 2011, 
s. 80-94 [Dokument elektroniczny]. https://www.
researchgate.net/publication/281032688_De-
sign_thinking_demarketing_and_behavioral_eco-
nomics_Fostering_interdisciplinary_growth_in_
social_marketing. Stan z dnia 29.06.2017.

J.K.

Deminga czternaście zasad zarzą-
dzania przez jakość (ang. Deming’s 
the fourteen points on quality manage-
ment)

Zasady stanowiące jeden z kanonów za-
rządzania jakością, sformułowane w Japonii 
w latach 50. przez Williama Edwarda De-
minga. Najważniejsze wytyczne zawarł De-
ming w 14 punktach zarządzania jakością:
1. Określenie stałych celów działania pla-

cówek bibliotecznych. 
2. Wprowadzenie nowej filozofii. Pra-

cownicy bibliotek muszą przyjąć nowe 
nastawienie, zgodnie z którym niekom-
petentna obsługa jest krytykowana, 
wdrażane są działania służące podno-
szeniu jakości, w tym mierzenie jej po-
ziomu. 

3. Rezygnacja z metody masowej kontroli 
jako narzędzia gwarantującego osiąg-
nięcie określonego poziomu jakości. 
Biblioteka powinna przyjąć również 
założenie, że od razu powinno się dzia-
łać poprawnie, nie czekając na kontrolę 
i wskazówki. Oznacza to potrzebę wsłu-
chiwania się w sugestie pracowników 
podczas projektowania poszczególnych 
rodzajów działalności. Wówczas szanse 
na poprawną działalność są większe. 
Nie można stawiać pracowników przed 
faktem dokonanym i kontrolować wy-
łącznie wyników ich pracy. 

4. Odejście od doboru dostawców 
uwzględniającego jedynie proponowa-
ne warunki cenowe. W zamian – stała 
współpraca z jednym odbiorcą prowa-
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dząca do minimalizacji kosztów całko-
witych, np.: przy wyborze producentów 
baz danych i oprogramowania trzeba 
również brać pod uwagę możliwości sy-
stemu i warunki serwisu.

5. Ciągłe i niekończące się ulepszanie 
procesu planowania i usług placówek 
bibliotecznych. Niezbędne jest zatem 
badanie zmian w zakresie potrzeb użyt-
kowników i całego otoczenia biblioteki, 
dostosowanie do nich działalności pla-
cówki oraz poziomu umiejętności za-
wodowych pracowników. 

6. Wprowadzanie nowoczesnych metod 
szkolenia i edukacji pracowników w za-
kresie wykonywanej pracy, które powin-
ny obejmować także kierownictwo. 

7. Wprowadzenie instytucjonalnego przy-
wództwa poprzez rozwój umiejętności 
kierowania i rozwiązywania proble-
mów. 

8. Odrzucenie obaw i niepokojów, tak aby 
wszyscy mogli pracować efektywnie 
i oszczędnie. Pracownicy muszą czuć się 
bezpiecznie, zadawać pytania, informo-
wać o problemach. 

9. Likwidacja barier między pracownika-
mi oraz między biblioteką a użytkow-
nikami i otoczeniem. Bariery te mają 
różny charakter: fizyczny, komunikacyj-
ny, wynikający z braku zrozumienia roli 
poszczególnych komórek w całej orga-
nizacji oraz z powodów osobistych. 

10. Eliminacja planów ilościowych, haseł 
i sloganów, gdyż nie mają one żadnego 
znaczenia w ciągłym podnoszeniu jako-
ści. 

11. Likwidacja normatywów ilościowych; 
normy prowadzą do nieefektywności, 
wysokich kosztów i łamania etyki za-
wodowej. Zacierają koncepcję stałego 
podnoszenia jakości, gdyż w miejsce 
długoterminowych celów jakościowych 
wprowadzają krótkoterminowe zadania 
ilościowe.

12. Likwidacja barier pozbawiających pra-
cowników dumy z wykonywanej pracy. 
Eliminacja rocznych ocen oraz systemu 
nagradzania zasług. 

13. Wprowadzanie intensywnych progra-
mów edukacyjnych oraz zachęcanie 
do samodoskonalenia każdego pracow-
nika w zakresie wiedzy i umiejętności 
zawodowych.

14. Zaangażowanie wszystkich pracowni-
ków w proces transformacji. Codzienna 
stopniowa realizacja tych tez, by w koń-
cu doprowadzić do urzeczywistnienia 
wizji działalności biblioteki. 
Zob. też: jakość, jakość usług biblio-

tecznych, zarządzanie jakością
GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-

pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

B.Ż.-K.

Demokratyczny styl kierowania 
(ang. democratic style of management/
leadership)

Kierownik stosujący taki sposób od-
działywania na podwładnych zezwala 
na udział pracowników w podejmowaniu 
decyzji, przed wprowadzeniem zmian stara 
się uzyskać aprobatę zespołu, którego będą 
one dotyczyć. Oczekuje od pracowników 
samodzielności i inicjatywy, a jednocześnie 
zapewnia im warunki do tego typu pra-
cy. Za przeciwieństwo demokratycznego 
uznaje się autokratyczny styl kierowania. 
W praktyce między tymi dwoma skrajnymi 
stylami kierowania istnieją modele pośred-
nie, które różnią się stopniem udziału pra-
cowników w podejmowaniu decyzji.

Podział stylów kierowania na auto-
kratyczny, demokratyczny oraz liberalny 
(nieingerujący) wprowadzili na podstawie 
przeprowadzonych badań autorzy: Kurt Le-
win, Ronald Lipitt i Ralph K. White.
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Zob. też: autokratyczny styl kiero-
wania, liberalny styl kierowania, styl 
kierowania

KAMIŃSKA, Joanna. Wpływ stylu kierowania 
na kulturę organizacyjną biblioteki. W: Kultura or-
ganizacyjna w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec. 
Białystok 2008, s. 197-208. ISBN 978-83-7431-
159-5.

SADOWSKA, Jadwiga. Na marginesie zarzą-
dzania – dobry kierownik, czyli jaki? „Bibliotekarz” 
2010, nr 7-8, s. 20-23. ISSN 0208-4333.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Kierownik biblioteki: 
pożądane cechy i style kierowania. W: Innowacyjność 
organizacyjna i zawodowa w bibliotekach. Zielona 
Góra 2005, s. 25-38. ISBN 83-88336-43-6.

J.K.

Departamentyzacja (ang. departa-
mentalization)

Jeden z mechanizmów projektowania 
struktury organizacyjnej. Polega na gru-
powaniu stanowisk pracy (pracowników 
i zadań) w większe komórki organizacyj-
ne zgodnie z logicznym układem, który 
określają kryteria grupowania. Do podsta-
wowych kryteriów zalicza się grupowanie 
według:
•	 Funkcji (podział nawiązujący do trady-

cji rozróżniania podstawowych funkcji 
biblioteki: gromadzenia, opracowania, 
udostępniania, działań marketingo-
wych);

•	 Produktu/usługi (podział według usług 
oferowanych użytkownikom; w biblio-
tekach zazwyczaj ma związek z typem 
nośnika, np. dział zbiorów specjalnych, 
czytelnia czasopism);

•	 Rynku i użytkowników (podział we-
dług określonych grup użytkowników, 
np. działy skierowane do dzieci, osób 
niepełnosprawnych);

•	 Lokalizacji (tworzenie komórek w tere-
nie, umożliwiające szybsze dotarcie do 
rozproszonych użytkowników, np. filie 
biblioteki publicznej).
W bibliotekach najczęściej stosuje się 

układ hybrydowy, łączący różne typy de-
partamentalizacji (na różnych szczeblach 
kierowniczych, a nawet na tym samym 

szczeblu). Często współistnieją w ramach 
jednej struktury organizacyjnej oraz opie-
rają się na podziałach i relacjach jednorod-
nych. W praktyce sztywnej departamen-
tyzacji coraz częściej towarzyszą zespoły 
wykraczające poza tradycyjne komórki or-
ganizacyjne. Potrzeba ich powoływania wy-
nika z coraz większej złożoności zadań 
i potrzeby dysponowania różnorodnymi 
umiejętnościami do ich wykonania.

Zob. też: podział pracy, specjalizacja 
pracy

GLINKA, Beata, HENSEL, Przemysław. Pro-
jektowanie organizacji. Warszawa 2006. ISBN 83-
89069-98-9.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

B.Ż.-K.

Derekrutacja (ang. employment re-
duction, downsizing)

Ogół działań podejmowanych przez 
organizację w kontekście wewnętrznego 
i zewnętrznego rynku pracy, mający na celu 
zmianę w strukturze zatrudnienia (wcześ-
niej proces derekrutacji był postrzegany 
głównie jako działania sprowadzające się 
do ograniczenia zatrudnienia). Obecnie 
działania derekrutacyjne nie ograniczają 
się wyłącznie do rozstania się z pracowni-
kiem, lecz zakładają również możliwość 
wprowadzenia zmian w obrębie organizacji 
przez m.in.: ograniczenie przyjęć nowych 
pracowników, przemieszczenia pracowni-
ków, zmniejszenie wymiaru i/lub organi-
zacji czasu pracy, wprowadzenie nowych 
form organizacji pracy i zatrudnienia, 
zmiany regulacji dotyczących przecho-
dzenia pracowników na emerytury i renty, 
nieprzedłużanie umów na czas określony, 
udzielenie tymczasowych bezpłatnych lub 
częściowo płatnych urlopów. W literaturze 
przedmiotu stosuje się również inny po-
dział działań podejmowanych w ramach 
procesów derekrutacyjnych, obejmujący 
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bezpośrednią i pośrednią redukcję perso-
nelu. Przez pojęcie bezpośredniej redukcji 
rozumie się wówczas wszelkie działania do-
prowadzające do sytuacji, w której pracow-
nik rozstaje się z organizacją. Są to przejścia 
na emeryturę i rentę, dobrowolne odejścia 
pracowników, a także zwolnienia. Elemen-
tem derekrutacji bezpośredniej są zwol-
nienia monitorowane. Pośrednia redukcja 
obejmuje natomiast takie działania, które 
nie powodują zmniejszenia załogi, lecz 
zakładają wprowadzenie zmian w polityce 
personalnej. Zmiany te polegać mogą m.in. 
na wstrzymaniu rekrutacji, reorganizacji 
systemów pracy, redukcji nadgodzin, prze-
mieszczeniach pracowniczych oraz zmia-
nach w formach zatrudnienia. 

W bibliotekach mamy do czynienia 
zarówno z derekrutacją bezpośrednią, jak 
i  pośrednią. Istotą derekrutacji jest osiąg-
nięcie pożądanego przez bibliotekę stanu 
zatrudnienia przy zminimalizowaniu nie-
korzystnych zjawisk związanych z odcho-
dzeniem pracowników. Prawidłowo prze-
prowadzona derekrutacja może umocnić 
wizerunek biblioteki jako pracodawcy dba-
jącego o swoich pracowników.

Zob. też: zwolnienia monitorowane
BRAYSHAW, Lucyna, CHROBOT, Anna, KONIOR, 

Ewa, PŁUCIENIK, Aleksandra, WANIO, Grzegorz. 
Derekrutacja, czyli jak skutecznie rozwiązać sto-
sunek pracy. Warszawa 2015. ISBN 978-83-01-
18072-0.

KRASNOVA, Anna. Derekrutacja a budowanie 
marki pracodawcy. W: Sukces w zarządzaniu kadra-
mi. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach 
krajowych i międzynarodowych. Problemy zarząd-
czo-psychologiczne. Red. M. Stor, A. Fornalczyk. 
Wrocław 2016, s. 185-194. ISBN 978-83-7695-
585-8. 

MAKOWSKI, Kazimierz, KWIATKIEWICZ, Anna. 
Derekrutacja i outplacement według standardów eu-
ropejskich. W: Standardy europejskie w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi. Red. M. Juchnowicz. Warszawa 
2004, s. 169-198. ISBN 83-88840-57-6.

J.K.

Development center zob. ośrodek 
rozwoju

Dezorganizacja (ang. disorganization)
Sytuacja, w której biblioteka nie może 

normalnie funkcjonować z uwagi na jej roz-
kład organizacyjny. Jest to stan, w którym 
poszczególne komórki organizacyjne nie 
przyczyniają się do realizacji celów bibliote-
ki i nie zapewniają jej prawidłowego funk-
cjonowania. Przyczynami dezorganizacji 
może być: źle zaprojektowana struktura we-
wnętrzna biblioteki (nieprawidłowy system 
komunikacji, wadliwy podział zadań, zbyt 
mała lub zbyt duża liczba pracowników 
itp.), tzw. kryzys władzy, związany z bra-
kiem zaufania do kadry kierowniczej i po-
dejmowanych przez nią decyzji, złe relacje 
z otoczeniem itp. Dezorganizacja wymaga 
gruntownych zmian w postaci reorganizacji 
lub prowadzi do całkowitego rozkładu in-
stytucji. Przykładem dezorganizacji jest sy-
tuacja, w której biblioteka akademicka nie 
podąża za zmianami zachodzącymi na ma-
cierzystej uczelni, niedostosowując swoich 
agend do przemian w strukturze uczelni 
(organizacja wydziałów), zmian w zakresie 
oferty dydaktycznej, czy potrzeb środowi-
ska naukowego.

Zob. też: reorganizacja
M.W.

Diagram Ishikawy (ang. Ishikawa dia-
gram)

Technika graficzna opracowana przez 
Kaoru Ishikawę, umożliwiająca zilustro-
wanie i analizę związków przyczynowo-
-skutkowych badanego zjawiska, poprzez 
ich hierarchiczne uszeregowanie.

Ze względu na kształt diagramu, przy-
pominający rybi szkielet, nazywany jest on 
również diagramem rybiej ości. Na dia-
gramie zaznaczana jest nazwa badanego 
zjawiska oraz przyczyny jego występowa-
nia, wraz z określeniem rangi przyczyn 
i ich wzajemnych powiązań. Oddzielenie 
przyczyn najważniejszych od mniej istot-
nych pomaga dostrzec złożoność problemu 
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i określić metody działania pozwalające 
na jego rozwiązanie.

Tworzenie diagramu rozpoczyna się 
od wskazania skutku, czyli problemu któ-
ry należy rozwiązać, aby następnie określić 
przyczyny jego wystąpienia i je wyelimino-
wać. Za pomocą diagramu można analizo-
wać jedynie mało skomplikowane zjawiska, 
o małym stopniu złożoności, jak np. kolejki 
w agendach udostępniania zbiorów czy zbyt 
długi czas opracowania materiałów biblio-
tecznych.

Zob. też: analiza
FERET, Błażej, DOBRZYŃSKA-LANKOSZ, Ewa. 

Nowoczesne techniki zarządzania – teoria a prakty-
ka. W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarządza-
nia w instytucjach non-profit na przykładzie nauko-
wej biblioteki akademickiej. Kraków 1998, s. 55-66. 
ISBN 83-910428-0-4.

GWIAZDA, Aleksander. Wykorzystanie wykre-
sów Ishikawy w zarządzaniu. „Ekonomika i Orga-
nizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 12, s. 59-67. 
ISSN 0860-6846.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Diagram Pareto-Lorenza zob. zasa-
da Pareto

Diagram rybiej ości zob. diagram Is-
hikawy

Dobór losowy próby (ang. random 
sampling)

Dobór, w którym każda jednostka popu-
lacji ma szansę dostania się do próby. Tak więc 
tylko przypadek, a nie osoba przeprowadzają-
ca badanie decyduje, które jednostki wezmą 
udział w badaniu. Skład próby jest całkowicie 
niezależny od woli badacza oraz od samych 
jednostek. Próba dobrana tą metodą nazywa 
się próbą losową. Z wielu znanych i stosowa-
nych losowych metod doboru próby do naj-
ważniejszych zalicza się:
•	 losowanie indywidualne realizowa-

ne wówczas, gdy jednostka losowana 
jest jednocześnie jednostką populacji. 
Na przykład, w celu pobrania próby 
użytkowników danej biblioteki losu-

je się użytkowników ze zbiorowości 
wszystkich zapisanych do tej placówki.

•	 losowanie zespołowe występujące, gdy 
jednostka losowania jest pewną grupą 
(zespołem) jednostek populacji. Losuje 
się bezpośrednio nie jednostki badaw-
cze, lecz ich zespoły, a więc grupy tych 
jednostek, np. klasy szkolne, filie biblio-
teczne itp. Dobór próby w tym schema-
cie polega na wylosowaniu do próby 
pewnej liczby grup i badaniu wszystkich 
jednostek należących do tych grup.

•	 losowanie warstwowe polegające na po-
dziale całej populacji na tak zwane war-
stwy i dokonaniu bezpośredniego 
losowania niezależnych prób w obrę-
bie każdej warstwy. Podział populacji 
na warstwy musi być przeprowadzony 
w taki sposób, aby każdy element wcho-
dził tylko do jednej warstwy i znajdował 
się w którejś z nich.

•	 losowanie systematyczne polegające 
na ustaleniu liczby naturalnej k, zwanej 
interwałem losowania. Spośród pierw-
szych k jednostek losuje się jedną, na-
stępnie do próby włącza się te jednostki, 
które są oddalone od pierwszej wyloso-
wanej o wielokrotność k. Na przykład, 
w celu pobrania próby użytkowni-
ków jednej z bibliotek szkolnych, jeśli 
ustali się interwał losowania równy 10 
i z pierwszych dziesięciu użytkowni-
ków wylosujemy osobę o numerze karty 
bibliotecznej 2, to kolejnymi osobami 
wchodzącymi do próby będą użytkow-
nicy o numerach: 12, 22, 32, 42 itd.
Zob. też: błędy doboru próby, dobór 

nielosowy próby, dobór próby
MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-

niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.
SZREDER, Mirosław. Losowe i nielosowe próby 

w badaniach statystycznych. „Przegląd Statystycz-
ny” 2010, z. 4, s. 168-174. ISSN 0033-2372.

B.Ż.-K.
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Dobór nielosowy próby (ang. non-
-random sampling)

Wybór, w którym dobór jednostek 
do próby jest uzależniony od osoby pro-
wadzącej badanie, na podstawie znajomo-
ści parametrów danej populacji. Opiera się 
na intuicji i wiedzy badacza i nie ma pod-
staw teoretycznych do stosowania w tym 
wypadku metod punktu widzenia celu ba-
dania segmentu respondentów. Wśród me-
tod nielosowego doboru próby najczęściej 
stosowane są metody:
•	 doboru celowego. Polega na doborze 

do próby takich jednostek, które w opi-
nii prowadzącego badanie mają pożąda-
ne cechy i dzięki temu dostarczą opty-
malnych informacji z punktu widzenia 
celu badania. Tak więc prowadzący ba-
danie dobiera jednostki do próby całko-
wicie subiektywnie na podstawie ogól-
nej znajomości badanego zjawiska. 

•	 doboru kwotowego. Opiera się na zało-
żeniu, że próba jest reprezentatywna dla 
całej populacji badanej, jeśli struktura 
próby z punktu widzenia istotnych cech 
jest taka sama, jak struktura badanej 
zbiorowości. Dobór próby wymaga więc 
dokładnej znajomości struktury bada-
nej populacji. Badaną populację opi-
suje się według określonych kryteriów 
(cech), dzieląc je na warstwy. Następnie 
określa się skład próby proporcjonalnie 
do udziałów poszczególnych warstw 
w badanej populacji. 

•	 kuli śniegowej. Stosowana, jeśli po-
pulacja badana składa się z jednostek 
nietypowych, do których bardzo trud-
no dotrzeć. Dobór rozpoczyna się 
od nielicznej grupy badanych, do któ-
rych udało się dotrzeć, a następnie prosi 
się ich o wskazanie kolejnych znanych 
im jednostek o podobnych cechach. 
W ten sposób powiększa się liczbę jed-
nostek w próbie, aż do uzyskania zakła-
danej liczebności próby. 

Zob. też: błędy doboru próby, dobór 
losowy próby, dobór próby

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

SZREDER, Mirosław. Losowe i nielosowe próby 
w badaniach statystycznych. „Przegląd Statystycz-
ny” 2010, z. 4, s. 168-174. ISSN 0033-2372.

B.Ż.-K.

Dobór próby (ang. sampling)
Część badania statystycznego polegają-

ca na wybraniu pewnych indywidualnych 
obserwacji, które tworząc tzw. próbę sta-
tystyczną pozwolą uzyskać pewną wiedzę 
o całej populacji. Procedura doboru próby 
obejmuje takie działania, jak zdefiniowanie 
badanej populacji (zbiorowości), ustalenie 
liczebności próby, wybór metody doboru 
próby oraz pobranie próby według określo-
nego planu. W praktyce badawczej istnieją 
dwie zasadnicze grupy metod doboru pró-
by: dobór losowy i nielosowy. 

Zob. też: błędy doboru próby, dobór 
losowy próby, dobór nielosowy próby

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

SZREDER, Mirosław. Losowe i nielosowe próby 
w badaniach statystycznych. „Przegląd Statystycz-
ny” 2010, z. 4, s. 168-174. ISSN 0033-2372.

B.Ż.-K.

Dobra kultury (ang. cultural property)
Materialne i niematerialne dobra bę-

dące wynikiem całokształtu kulturalnego 
dorobku ludzkości. W węższym rozumie-
niu za dobra kultury uznaje się przedmio-
ty (księgozbiory, kolekcje dzieł sztuki itp.), 
w szerszym – oprócz obiektów material-
nych – także usługi, zjawiska, a nawet za-
chowania związane z określonymi postawa-
mi czy ideami.

Według prawa polskiego dobrem kultu-
ry jest każdy przedmiot ruchomy (książki, 
obrazy, rzeźby itp.) lub nieruchomy (cmen-
tarze, pola bitewne itp.), dawny lub współ-
czesny, mający znaczenie dla dziedzictwa 
i rozwoju kulturalnego, ze względu na jego 
wartość historyczną, naukową lub artystycz-
ną. Tak rozumiane dobra kultury podlegają 
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ochronie prawnej. Biblioteki jako instytucje 
kultury zajmują się zarówno ich wytwarza-
niem, ochroną, jak i popularyzacją.

Zob też: dobra publiczne 
Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona 

i opieka w prawie. Red. P. Dobosz, K. Szepelak, 
W. Górny. Kraków 2015. ISBN 978-83-942926-0-7.

Dobra kultury w cyberprzestrzeni. Red. K. Sor-
kowska Cieślak Kraków 2018. ISBN 978-83-7614-
361-3.

M.W.

Dobra publiczne (ang. public goods)
Rodzaj dóbr udostępnianych przez insty-

tucje państwowe, nienadających się do pry-
watnej produkcji, cechujących się tym, że: 
przynoszą korzyści wszystkim członkom 
społeczeństwa lub danej społeczności, mogą 
być konsumowane przez wielu użytkowni-
ków bez utraty ich wartości, mają nieodpłat-
ny charakter, zaś o potrzebie ich świadczenia 
nie decydują względy ekonomiczne, lecz 
tzw. wzgląd społeczny. Do typowych dóbr 
publicznych zalicza się: obronę narodową, 
ochronę zdrowia, oświatę, ochronę środowi-
ska, kulturę. Dobra publiczne mogą funkcjo-
nować wyłącznie dzięki wsparciu całego spo-
łeczeństwa, ponieważ organizacje prywatne 
nie byłyby w stanie zapewnić komplekso-
wych świadczeń w tym zakresie. Dystrybu-
cja rynkowa dóbr publicznych jest bowiem 
technicznie niemożliwa lub nieopłacalna 
ekonomicznie. Biblioteki jako instytucje kul-
turalno-naukowe zaliczane są do organizacji 
udostępniających dobra publiczne.

Zob. też: dobra kultury
KLEER, Jerzy. Dobra publiczne: wczoraj, dziś, 

jutro. Warszawa 2015. ISBN 978-83-65269-11-9
KWIATKOWSKI, Stanisław. Teoria dóbr publicz-

nych i rynkowe mechanizmy ich produkcji. W: Pod prąd 
głównego nurtu ekonomii. Red. M. Machaj. Warszawa 
2010, s. 95-119. ISBN 978-83-926160-1-6.

RUTKOWSKA, Emilia. Dobra publiczne we współ-
czesnej myśli ekonomicznej. Toruń 2013. ISBN 978-
83-7285-505-3.

M.W.

Dobrobyt (ang. welfare)
Poziom dostatku zapewniający komfor-

towe funkcjonowanie ludzi, zarówno w sfe-

rze materialnej, jak i kulturalnej. Dobrobyt 
kształtują warunki gospodarcze, kulturowe, 
polityczne i środowiskowe. Za jedną z miar 
dobrobytu uznaje się wysokość dochodu 
narodowego przypadającego na jednego 
mieszkańca. Warunkiem dobrobytu są sto-
sunkowo wysokie zarobki społeczeństwa, 
dostęp do oświaty, służby zdrowia, świad-
czenia społeczne. Przejawem dobrobytu 
są wysokie dotacje państwowe na kulturę 
oraz udział w budżetach gospodarstw do-
mowych wydatków na produkty i usługi 
świadczone przez instytucje kultury.

Zob. też: szkoła behawioralna
SHILLER, Robert. Finanse a dobrobyt społeczny. 

Warszawa 2016. ISBN 978-83-65269-12-6.
WRONOWSKA, Gabriela. Dobrobyt: ujęcie teore-

tyczne i pomiar. „Zeszyty Naukowe – Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie” 2015, nr 12, s. 5-16. 
ISSN 1898-6447.

ZAREMBA, Michał. Dobrobyt społeczny: proble-
my metodologiczne i definicyjne. „Zeszyty Naukowe 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej 
Górze” 2016, nr 4, s. 323-331. ISSN 2391-7830.

M.W.

Dodatek funkcyjny (ang. position al-
lowance)

Dodatek do wynagrodzenia, przyzna-
wany za  pełnienie funkcji kierowniczej. 
Jego wysokość jest najczęściej uzależniona 
od szczebla w strukturze organizacyjnej bi-
blioteki, na którym znajduje się stanowisko, 
znaczenia i trudności realizowanych zadań, 
zakresu kierowania, odpowiedzialności 
itd. Dodatek funkcyjny jest na ogół stałym 
składnikiem wynagrodzenia pracownika 
na  stanowisku kierowniczym, stanowi nie 
tylko ekwiwalent za  zwiększony nakład 
pracy, ale także za szerszy zakres odpowie-
dzialności za  działania własne i  kierowa-
nego zespołu oraz większy stopień utrud-
nienia pracy. Dodatek funkcyjny stanowi 
również element płacy związany z  wyni-
kami pracy pracownika na stanowisku kie-
rowniczym, choć nie zawsze relacja ta musi 
być bezpośrednia.

Zob. też: dodatek motywacyjny, do-
datek stażowy
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ANISZEWSKA, Grażyna. Prawa i obowiązki pra-
cownika i pracodawcy: zatrudnienie, wynagrodzenie, 
urlopy, świadczenia. Warszawa 2007. ISBN 978-83-
7251-754-8.

BORKOWSKA, Stanisława. Skuteczne strategie 
wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie. Warsza-
wa 2012. ISBN 978-83-264-0767-3.

Wynagrodzenia: praktyczne sposoby rozwiązy-
wania problemów. Red. S. Borkowska. Warszawa 
2012. ISBN 978-83-264-3954-4.

B.Ż.-K.

Dodatek motywacyjny (ang. merit 
increase)

Zmienny składnik wynagrodzenia 
pracownika, zwany premią, uzależniony 
od efektów jego pracy. Może być:
•	 krótkookresowy (za wyniki do roku) 

odnoszący się do pracowników mery-
torycznych (bibliotekarzy) i administra-
cyjnych,

•	 długookresowy (za wyniki powyżej 
roku), znajdujący zastosowanie dla ka-
dry kierowniczej. 
Dodatek motywacyjny może być uzależ-

niony od efektów pracy pojedynczego pra-
cownika lub grupy zadaniowej. Jest zaliczany 
do elastycznych form wynagradzania, może 
wiązać się z oceną okresową pracownika, 
wykonaniem zadania, szczególnym osiągnię-
ciem dla biblioteki. Częstotliwość wypłacania 
dodatku jest różnorodna: od miesięcznej, po-
przez kwartalną i roczną. 

Zob. też: dodatek funkcyjny, dodatek 
stażowy

ANISZEWSKA, Grażyna. Prawa i obowiązki pra-
cownika i pracodawcy: zatrudnienie, wynagrodzenie, 
urlopy, świadczenia. Warszawa 2007. ISBN 978-83-
7251-754-8.

BORKOWSKA, Stanisława. Skuteczne strategie 
wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie. Warsza-
wa 2012. ISBN 978-83-264-0767-3.

Wynagrodzenia: praktyczne sposoby rozwiązy-
wania problemów. Red. S. Borkowska. Warszawa 
2012. ISBN 978-83-264-3954-4.

B.Ż.-K.

Dodatek stażowy (ang. seniority al-
lowance)

Dodatkowy składnik wynagrodzenia, 
zwany inaczej dodatkiem za wysługę lat. 

Przysługuje pracownikowi o określonym 
stażu pracy, a jego wysokość zależy od licz-
by przepracowanych lat. Wysokość dodatku 
stażowego wypłacanego co miesiąc najczęś-
ciej wynosi 5% wynagrodzenia zasadnicze-
go za 5 lat zatrudnienia i wzrasta corocznie 
o 1%, maksymalnie do osiągnięcia 20% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadnicze-
go.

Zob. też: dodatek funkcyjny, dodatek 
motywacyjny

ANISZEWSKA, Grażyna. Prawa i obowiązki pra-
cownika i pracodawcy: zatrudnienie, wynagrodzenie, 
urlopy, świadczenia. Warszawa 2007. ISBN 978-83-
7251-754-8.

BORKOWSKA, Stanisława. Skuteczne strategie 
wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie. Warsza-
wa 2012. ISBN 978-83-264-0767-3.

Wynagrodzenia: praktyczne sposoby rozwiązy-
wania problemów. Red. S. Borkowska. Warszawa 
2012. ISBN 978-83-264-3954-4.

B.Ż.-K.

Dojrzałość zawodowa (ang. profes-
sional maturity)

Umiejętność profesjonalnego wykona-
nia zadań zawodowych, będąca wynikiem 
uzyskania odpowiedniego poziomu kom-
petencji, samodzielności, przystosowania 
psychospołecznego, emocjonalnego oraz 
odpowiedzialności.

W działalności bibliotekarskiej można 
zauważyć zmiany w podejściu do ocenia-
nia dojrzałości zawodowej pracowników. 
Coraz częściej przyjmuje się, że innowacyj-
ność i dynamiczność młodych, jeszcze nie 
do końca ukształtowanych pracowników, 
jest równie ważna jak wieloletnie doświad-
czenie zawodowe. Wynika to m.in. ze zmia-
ny oferty usługowej bibliotek, która syste-
matycznie poszerzana jest o działalność 
kulturotwórczą, popularyzatorską i anima-
cyjną, wymagającą ciągłych zmian w meto-
dach i organizacji pracy.

Zob. też: pracownik, zasoby ludzkie
M.W.
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Dokumenty organizacyjne biblioteki 
(ang. library organization documents)

Dokumenty powstające w toku funkcjo-
nowania biblioteki, określające sposób jej 
organizacji lub opisujące jej działalność.

Do najważniejszych dokumentów or-
ganizacyjnych w bibliotece należą: statut, 
regulamin organizacyjny biblioteki, sche-
mat struktury organizacyjnej, regulaminy 
porządkowe dla użytkowników biblioteki, 
opisy stanowisk pracy, karty przydziału 
czynności dla poszczególnych pracowni-
ków, dokumentacja księgowa, sprawozda-
nia i raporty, akta personalne itp.

Zob. też: opis stanowiska pracy, re-
gulamin, schemat organizacyjny biblio-
teki, statut biblioteki

Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki. Warszawa 
1998. ISBN 83-87629-09-X.

M.W.

Domena działania (ang. domain of 
action)

Kluczowa przestrzeń (obszar) działania 
biblioteki lub najważniejsza grupa potrzeb, 
które zaspokaja w ramach określonego seg-
mentu klientów. Domena działania wska-
zuje komu, gdzie i w jaki sposób bibliote-
ka chce świadczyć swoje usługi. Jej wybór 
ma dla biblioteki znaczenie strategiczne, 
ponieważ może decydować o przyszłej kon-
dycji instytucji.

Zob. też: strategia biblioteki
Wybrane domeny gospodarcze w płaszczyźnie 

społecznej percepcji. Red. M. Fierek. Gdańsk 2016. 
ISBN 978-83-89762-85-6. 

M.W.

Dominanta (ang. mode)
Jest to wartość cechy najczęściej wystę-

pującej w badanej zbiorowości statystycznej 
(wartość dominująca) lub też elementy naj-
częściej występujące w badanym zbiorze. 
Inaczej wartość modalna. Np. w szeregu 3, 
5, 3, 2, 11, 3, 4, 3 dominantą będzie cyfra 3.

W statystyce bibliotecznej dominantę 
najczęściej określa się, aby wykazać syste-
matyczne występowanie pewnych zjawisk, 

sytuacji lub tendencji, np. w których mie-
siącach systematycznie dochodzi do naj-
większej liczby wypożyczeń, które grupy 
czytelników są najbardziej aktywne, jaki 
typ literatury cieszy się największym zain-
teresowaniem itp.

Zob. też: mediana, średnia arytme-
tyczna

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

M.W.

Domy jakości zob. Quality Function 
Deployment

Donator (ang. donator)
Ofiarodawca, fundator, wspierający 

działalność biblioteki poprzez wpłaty finan-
sowe na jej rzecz lub przekazanie środków 
materialnych. Może reprezentować insty-
tucję lub być osobą prywatną. Zdarza się, 
że donatorzy czerpią pewne drobne korzy-
ści będące konsekwencją ich działania, jak 
np. wzmocnienie pozytywnego wizerunku, 
budowanie korzystnej reputacji itp.

Zob. też: darowizna
M.W.

Doradztwo (ang. consulting)
Konsulting, dziedzina zarządzania zaj-

mująca się szeroko pojętym doradzaniem 
organizacjom w zakresie prowadzenia 
działalności w różnych obszarach. Usługi 
doradcze świadczone są przez zewnętrz-
nych ekspertów z danej dziedziny, a uzy-
skane ekspertyzy i rekomendacje wspierają 
długofalowy rozwój biblioteki oraz służą 
do rozwiązywania jej bieżących problemów. 

W bibliotekarstwie wyróżnić można na-
stępujące rodzaje usług doradczych: 
•	 doradztwo strategiczne i operacyjne – 

wsparcie w zakresie tworzenia strategii, 
wyznaczania kierunków rozwoju, opty-
malizacji procesów bibliotecznych, two-
rzenie analiz i modeli, rekomendacje 
marketingowe; 

•	 doradztwo prawne – wsparcie w za-
kresie stosowania przepisów prawnych 
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(np. prawo autorskie, prawo pracy, 
ochrona danych osobowych) oraz two-
rzenia własnych regulacji organizacyj-
nych;

•	 doradztwo IT – wsparcie w zakresie 
tworzenia strategii informatycznej, 
wdrożeń systemów, bezpieczeństwa da-
nych, budowy infrastruktury informa-
tycznej biblioteki; 

•	 doradztwo z zakresu finansów, rachun-
kowościi audytu – badanie sprawozdań 
finansowych, wspieranie głównych 
księgowych, wsparcie w zakresie pozy-
skiwania środków ze źródeł zewnętrz-
nych; 

•	 doradztwo personalne – wsparcie w za-
kresie zarządzania zasobami ludzkimi 
(rekrutacja, opisy stanowisk pracy, oce-
na pracowników, badanie kompetencji, 
badanie satysfakcji pracowników). 
Usługa doradcza powinna być wykona-

na z zachowaniem: neutralności, obiekty-
wizmu i dyskrecji. 

Zob. też: jakość, outsourcing, strate-
gia biblioteki

CHROŚCICKI, Zbigniew. Konsulting w zarządza-
niu: doradzać czy współpracować. Warszawa 1999. 
ISBN 83-86890-27-4. 

Konsulting: dla biznesu, organizacji publicz-
nych i niezorientowanych na zysk. Red. M. Walczak, 
A. Wodecka-Hyjek. Kraków 1998. ISBN 978-83-
938313-7-1.

MARKHAM, Calvert. Konsulting dla menedże-
rów. Warszawa 1997. ISBN 83-86543-18-3.

B.J.

Doskonalenie zawodowe (ang. pro-
fessional development)

Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy 
oraz umiejętności związanych z wykony-
wanym zawodem. Jest to zdobywanie no-
wych kwalifikacji zawodowych, które może 
przybierać różne formy (np. samokształ-
cenia, szkoleń). Istotne jest to, że wiedza 
i umiejętności zdobyte w trakcie doskona-
lenia zawodowego znajdują bezpośrednie 
zastosowanie w pracy wykonywanej przez 
pracownika.

Zob. też: szkolenie pracowników

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarstwo. Red. 
A.  Tokarska. Warszawa 2013, s. 619-639. ISBN 
978-83-61464-95-2.

OLEKSYN, Tadeusz. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w organizacji. Warszawa 2014. ISBN 978-
83-264-4515-6.

Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Ka-
mińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-61464-41-9.

J.K.

Dostawca (ang. provider)
Organizacja i osoba fizyczna dostarcza-

jąca bibliotece niezbędnych do jej funkcjo-
nowania zasobów: ludzkich, rzeczowych 
i finansowych. Dostawcą są wydawnictwa 
(książki, czasopisma, inne materiały), firmy 
komputerowe (sprzęt i oprogramowanie), 
samorządy (fundusze na funkcjonowanie), 
uniwersytety (wykwalifikowani pracowni-
cy), dostawcy energii elektrycznej i wypo-
sażenia bibliotecznego.

Efektywność współpracy z dostawcami 
(jakość, terminowość) ma duże znaczenie 
w kształtowaniu pozytywnego wizerunku 
biblioteki i możliwości dostosowywania 
tejże placówki do potrzeb odbiorców. 

Zob. też: otoczenie biblioteki
WOJCIECHOWSKA, Maja. Wpływ otoczenia 

na zmiany w bibliotece. W: Bibliotekarstwo wobec 
zagadnień zarządzania. Red. I. Socha przy współ-
udziale J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej. Katowice 
2006, s.23-38. ISBN 83-226-1514-0. 

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Biblioteka w nowym 
otoczeniu. Warszawa 2014. ISBN 978-83-64203-
27-5. 

B.Ż.-K.

Dotacja (ang. subsidy)
Bezzwrotna pomoc finansowa przeka-

zana bibliotece przez państwo lub inne or-
ganizacje.

Dotacje mogą mieć charakter pod-
miotowy lub przedmiotowy. Dotacje pod-
miotowe stanowią dopłatę do działalności 
biblioteki (podmiotu) bez precyzyjnego 
wskazania celu, na który mają zostać wy-
korzystane środki, zaś w ramach dotacji 
przedmiotowych określany jest cel finanso-



60 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

wania, np. uruchomienie konkretnej usługi, 
czy uzupełnienie zbiorów biblioteki.

Zob. też: grant
Dotacje z Unii Europejskiej. T. 1-2. Płock 2005. 

ISBN 83-921897-5-2; 83-921897-0-1.
LACHIEWICZ, Wojciech. Wykonywanie zadań 

z dziedziny kultury przez jednostki samorządu tery-
torialnego za pomocą dotacji budżetowej. „Finanse 
Komunalne” 2000, nr 5, s. 18-28. ISSN 1232-0307.

M.W.

Droga książki (ang. book cycle, „the 
way of book from the writer to readers”, 
book publishing cycle)

Obieg książki od pisarza do czytelnika 
lub (w kontekście pracy bibioteki) od zaku-
pu książki przez bibliotekę do jej udostęp-
nienia czytelnikowi. Droga książki obej-
muje zwykle szereg charakterystycznych 
etapów, które mogą, lecz nie muszą, pojawić 
się we wskazanej kolejności i kompletności. 
Są to: napisanie tekstu przez autora, po-
wierzenie go wydawcy, praca nad tekstem 
redaktora, grafika, ilustratora, recenzenta, 
przekazanie książki do drukarni, hurtowni, 
księgarni, biblioteki, przekazanie (zakupie-
nie, wypożyczenie) książki czytelnikowi. 
Obieg książki w bibliotece obejmuje stan-
dardowo czynności związane z kupnem, 
akcesją, opracowaniem, magazynowaniem 
i udostępnieniem. W zależności od bi-
blioteki, etapy te mogą być rozbudowane 
(np. opracowanie dodatkowych streszczeń, 
zestawień, bibliografii itp.) lub ograniczone 
do minimum.

Zob. też: podejście procesowe, pro-
ces, więzi organizacyjne

M.W.

Drzewo decyzyjne (ang. tree of de-
cisions)

Technika graficzna wspomagająca pro-
ces podejmowania decyzji na różnych eta-
pach rozwiązywania problemu czy realiza-
cji przedsięwzięcia.

Polega na tworzeniu grafu w postaci tzw. 
drzewa decyzyjnego, na którym zaznaczane 
są warianty rozwiązania problemu oraz re-

zultaty decyzji. Spośród wielu możliwych 
rozwiązań wybierane jest najbardziej op-
tymalne, tj. obarczone najmniejszym ryzy-
kiem, kosztami i najbardziej korzystne dla 
biblioteki. Wybranie jednej opcji rozwią-
zania powoduje określone skutki i zmusza 
do podjęcia kolejnych decyzji i wyborów, 
aż do całkowitego rozwiązania problemu. 
Tworzenie drzew decyzyjnych uwidacznia 
jakie skutki powoduje każde z możliwych 
rozwiązań.

Zob. też: analiza, podejmowanie de-
cyzji

GRYKO-NIKITIN, Anna. Drzewa decyzyjne jako 
eksploracyjne narzędzie wspomagające proces po-
dejmowania decyzji.„Zeszyty Naukowe Politechniki 
Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie” 2004, z. 9, 
s. 77-86. ISSN 1509-832X.

WIERZCHOŃ, Sławomir T. Zastosowanie grafów 
w analizie decyzyjnej. „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 1999, nr 5, s. 19-22. ISSN 0860-
6846.

M.W.

Dwuczynnikowa teoria Herzberga 
(ang. Herzberg’s two-factor theory)

Teoria motywacyjna zaliczana do grupy 
teorii treści opracowana przez Fredericka 
Herzberga, który na podstawie przepro-
wadzonych badań, wyodrębnił dwie grupy 
czynników wpływających na poziom sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy: czynniki 
higieny oraz czynniki motywacyjne. Czyn-
niki higieny stanowią podstawową przyczy-
nę poczucia niezadowolenia z pracy, mają 
charakter zewnętrzny, osoba wykonują-
ca pracę nie ma na nie wpływu. Do gru-
py tych czynników zaliczyć można m.in.: 
wynagrodzenie, stosunki z przełożonymi, 
styl zarządzania, warunki pracy. Czynniki 
motywacji są elementami wywołującymi 
poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, 
wiążą się z istotą pracy i osiąganymi w niej 
wynikami. Należą do nich m.in.: osiągnię-
cia, ciekawa praca, uznanie, odpowiedzial-
ność, awanse. Zdaniem Herzberga, o zado-
woleniu lub niezadowoleniu decydują dwie 
odrębne grupy czynników: zadowolenie 
pracowników wynika z motywów skupio-
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nych wokół samej pracy, natomiast na stan 
niezadowolenia oddziałują czynniki leżące 
w otoczeniu pracy.

Zob. też: motywacja, motywowanie, 
teorie motywacyjne

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

J.K.

Dyferencjał semantyczny zob. profil 
semantyczny

Dyfuzja nowej usługi (ang. new ser-
vice diffusion)

Proces rozpowszechniania i przyswa-
jania przez klientów nowej usługi. Jego 
szybkość może zależeć od wielu czynni-
ków, m.in.: od atrakcyjności nowej usługi 
(tj. czy nowa usługa, którą oferuje biblio-
teka, jest atrakcyjniejsza względem usługi 
dotychczas oferowanej), od potrzeby zmian 
wśród użytkowników biblioteki (użytkow-
nicy łaknący innowacji chętniej skorzystają 
z nowej usługi, użytkownicy konserwatyw-
ni nie będą tak otwarci na nowe rozwiąza-
nia), od skuteczności kampanii informa-
cyjno-reklamowej oraz od postaw osób lub 
środowisk opiniotwórczych wypowiadają-
cych się na temat nowej oferty.

Zob. też: usługa
NOWAKOWSKI, Marcin, NOWAKOWSKA, Bar-

bara. Dyfuzja innowacji i determinanty jej sukcesu. 
„Zeszyty Naukowe – Politechnika Śląska. Organi-
zacja i Zarządzanie” 2017, z. 100, s. 353-364. ISSN 
1641-3466.

KLINCEWICZ, Krzysztof. Dyfuzja innowacji: jak 
odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów 
i usług. Warszawa 2011. ISBN 978-83-61276-74-6.

M.W.

Dyfuzja odpowiedzialności (ang. dif-
fusion of responsibility)

Rozproszenie odpowiedzialności, zja-
wisko z psychologii społecznej będące 
przedmiotem badań m.in. Johna Darleya 
i Bibba Latané’a, opisujące sytuację, w której 
prawdopodobieństwo zareagowania świad-
ków kryzysowego zdarzenia i np. udzielenie 
pomocy, maleje wraz ze zwiększaniem się 
liczby świadków tego zdarzenia.

W organizacji rozproszenie odpowie-
dzialności utrudniać może współpracę 
w zespołach oraz prowadzić do niewykony-
wania pewnych czynności przez jednostki. 
Dzieje się tak wówczas, gdy osoba przeko-
nana jest, że jej wkład pracy nie ma wiel-
kiego znaczenia dla ogólnego wyniku lub 
że dane zadanie wykonać może inny czło-
nek (licznego) zespołu. 

Do działań zapobiegających dyfuzji 
odpowiedzialności w organizacji zaliczyć 
można: tworzenie spójnych i niewielkich 
liczebnie zespołów, budowanie poczucia 
przynależności do grupy, tworzenie ze-
społów, które do wykonania danego za-
dania potrzebują różnych umiejętności 
i doświadczeń, odpowiednie zarządzanie 
zespołem, ustalenie ról w zespole, dbałość 
o prawidłowy i pełny przepływ informacji 
oraz weryfikację i kontrolę wykonanych za-
dań. 

Zob. też: metoda pracy zespołowej, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, zespół 
pracowniczy 

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zespoły zadaniowe 
i heurystyczne metody rozwiązywania problemów. 
W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Kamiń-
ska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2008, s. 106-
123. ISBN 978-83-89316-97-4.

KOŻUSZNIK, Barbara. Kierowanie zespołem 
pracowniczym. Warszawa 2005. ISBN 83-208-
1589-4.

B.J. 

Dynamiczne zaangażowanie zob. 
podejście dynamiczne w zarządzaniu 

Dynamizm innowacyjny (ang. inno-
vative dynamism)

Cecha biblioteki jako organizacji, zwią-
zana z nieustannym poszukiwaniem no-
wych korzystniejszych (ciekawszych, efek-
tywniejszych, tańszych, skuteczniejszych 
itd.) rozwiązań w zakresie oferty usługo-
wej przeznaczonej dla użytkowników, roz-
wiązań wewnątrzorganizacyjnych (metod 
zarządzania i struktury wewnętrznej bi-
blioteki), technicznych i innych mających 
charakter innowacji. Dynamizm innowa-
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cyjny determinują różne czynniki, wśród 
których najważniejsze to: przywództwo, 
personel, kultura organizacyjna biblioteki, 
styl kierowania i misja. Biblioteki charak-
teryzujące się wysokim poziomem dyna-
mizmu innowacyjnego przybierają zwykle 
formę organizacji uczących się, lepiej radzą 
sobie z pozyskiwaniem i obsługą czytelni-
ków, kontaktami z decydentami i partnera-
mi strategicznymi.

Zob. też: inercja organizacyjna, in-
nowacja, klimat innowacyjny, kreatyw-
ność, podatność na innowacje, zarzą-
dzanie zmianami

HUCZEK, Marian. Innowacje w bibliotece. „Fi-
nanse, Zarządzanie, Inżynieria” 1999, nr 4, s. 88-
98. ISSN 1427-3853.

MARTIN, Marek. Czynniki determinujące dyna-
mizm organizacyjny gospodarki. „Przegląd Organi-
zacji” 2005, nr 3, s. 22-24. ISSN 0137-7221.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmianami 
w bibliotece. Warszawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Dyrektor (ang. director)
Osoba kierująca pracą biblioteki. Dy-

rektor powoływany jest w celu kierowania 
zespołem ludzi oraz zarządzania material-
nymi i niematerialnymi zasobami bibliote-
ki. Odpowiada za pracę całej biblioteki i re-
prezentuje ją w stosunkach zewnętrznych. 
Posiada określony zakres kompetencji i od-
powiedzialności. W większych bibliotekach 
dyrektor część swoich uprawnień przekazu-
je kierownikom.

W większości bibliotek dyrektor po-
woływany jest w drodze konkursu, na jed-
ną kadencję lub bezterminowo. Mniejsze 
biblioteki, jak np. jednosobowe biblioteki 
szkolne czy zakładowe nie posiadają stano-
wiska dyrektora. Wymogi, jakie musi speł-
nić kandydat na dyrektora biblioteki, precy-
zują: ustawy, rozporządzenia odpowiednich 
ministrów lub statuty bibliotek.

Zob. też: kierownik
HIAM, Aleksander. Dyrektor zarządzający: na-

rzędzia i metody wspomagające podejmowanie de-
cyzji. Kraków 2001. ISBN 83-88597-39-6.

M.W.

Dyscyplina pracy (ang. discipline at 
work)

Zespół powinności i obowiązków pra-
cowniczych istniejących w organizacji. 
Dyscyplina pracy jest jednym z warun-
ków umożliwiających prawidłowy przebieg 
i realizację pracy. Obejmuje obowiązki za-
równo wynikające z przepisów prawnych 
(np. wymiar czasu pracy, rzetelne wykony-
wanie pracy, przestrzeganie poleceń prze-
łożonych, przestrzeganie przepisów BHP), 
jak i obowiązki będące następstwem usta-
leń wewnętrznych (regulaminowych lub 
pozaregulaminowych).

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy

M.W.

Dyspozycyjność (ang. disposalty)
Gotowość pracownika do świadczenia 

pracy w chwili wskazanej przez pracodawcę, 
również poza uwzględnionymi w umowie 
o pracę standardowymi godzinami pracy.

W bibliotekach stosunkowo rzadko 
oczekuje się od pracowników dyspozycyj-
ności, taki wymóg stawiany jest raczej ka-
drze kierowniczej. Potrzeba dyspozycyjno-
ści powinna zostać wskazana już na etapie 
rekrutacji i zapisana jako jeden z punktów 
umowy o pracę. Pracodawca powinien pre-
cyzyjnie określić co rozumie pod hasłem 
dyspozycyjności – może bowiem chodzić 
zarówno o elastyczny czas pracy, pracę 
zmianową (często spotykaną w bibliote-
kach) lub tryb zadaniowy. Każda z tych 
form stawia przed pracownikiem inne wy-
magania.

Zob. też: czas pracy, elastyczny czas 
pracy, zadaniowy czas pracy

M.W.

Dystrybucja (ang. place)
Instrument marketingu odpowiedzial-

ny za dostarczenie produktu lub usługi 
w  miejscu i czasie, odpowiadającym po-
trzebom i oczekiwaniom użytkowników. 
Proces dystrybucji obejmuje dwa kluczowe 
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zagadnienia: lokalizację biblioteki i kana-
ły dystrybucji, związane z pokonywaniem 
przestrzennych i czasowych różnic wystę-
pujących między zamówieniem dokumen-
tu do biblioteki lub przygotowaniem usługi, 
a udostępnieniem ich użytkownikom. Lo-
kalizacja związana z miejscem usytuowa-
nia placówki bibliotecznej ma duży wpływ 
na rodzaj i częstotliwość odwiedzin w bi-
bliotece. Zakładając nową placówkę należy 
więc uwzględnić liczbę potencjalnych użyt-
kowników w jej zasięgu oraz lokalizację 
innych bibliotek w danym obszarze. Kanał 
dystrybucji tworzą natomiast podmioty 
zaangażowane w sposób bezpośredni lub 
pośredni w działania związane z dostar-
czeniem użytkownikowi zbiorów lub usług 
(biblioteka, filia, punkt biblioteczny, biblio-
bus, magazyn, bibliotekarz świadczący bez-
pośrednio usługi użytkownikowi, Internet). 

Planując działania związane z dystrybu-
cją materiałów i usług bibliotecznych, war-
to uwzględnić następujący zestaw pytań:
•	 w jakim miejscu i czasie biblioteka reali-

zuje usługi dla użytkowników?
•	 czy miejsce realizacji usług spełnia wy-

magania użytkowników?
•	 czy użytkownicy mogą łatwo dotrzeć 

do biblioteki, mając do dyspozycji 
na przykład dogodną komunikację pub-
liczną oraz dostępny parking?

•	 czy wystarczy miejsca w zajmowanym 
przez bibliotekę lokalu, jeżeli zwiększy 
się księgozbiór i liczba korzystających?

•	 jakie będą skutki wprowadzenia przez 
bibliotekę ulepszeń w miejscach realiza-
cji usługi?

•	 jakie będą konsekwencje, jeżeli nie zo-
staną wprowadzone te ulepszenia?

•	 czy można wprowadzić jakieś zmiany, 
by lepiej obsługiwać użytkowników?
Zob. też: cena, instrumenty marke-

tingu, produkt, promocja
Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 

konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

WOJCIECHOWSKI. Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

B.Ż.-K.

Dywersyfikacja (ang. diversifica-
tion)

Poszerzenie działalności biblioteki po-
legające najczęściej na wprowadzeniu no-
wych usług lub urozmaiceniu i wzbogace-
niu usług dotychczasowych.

Efektem dywersyfikacji jest zaspokaja-
nie nowych potrzeb użytkowników biblio-
teki, np. otwarcie centrum multimedialnego 
powoduje realizację potrzeby korzystania 
z mediów elektronicznych. Dywersyfikacja 
usług jest następstwem rosnącej konkuren-
cji i próbą sprostania ciągle nowym potrze-
bom użytkowników bibliotek. Działania 
z nią związane podejmowane są na podsta-
wie dogłębnej analizy otoczenia biblioteki 
w ramach zarządzania strategicznego.

Zob. też: strategia biblioteki
PIERŚCIONEK, Zdzisław. Decyzja o dywersy-

fikacji firmy. „Przegląd Organizacji” 1996, nr 4, 
s. 7-10. ISSN 0137-7221.

SKALIK, Jan. Zarządzanie małymi i średnimi fir-
mami przez dywersyfikację. „Zarządzanie i Marke-
ting” 1998, nr 9, s. 222-228. ISSN 1426-8604.

M.W.

Działanie zorganizowane zob. cykl 
organizacyjny

– E –

Efekt aureoli zob. efekt halo
Efekt halo (ang. halo effect)
Termin zapożyczony z psychologii spo-

łecznej, jeden z błędów atrybucji, oznacza-
jący zawyżoną lub zaniżoną ocenę bibliote-
ki (jej usług, personelu lub całej organizacji) 
opartą na podstawie jednej, istotnej dla 
oceniającego cechy lub właściwości. Wyni-
ka to z tendencji oceniającego do przypisy-
wania obiektowi, na podstawie pierwszego 
wrażenia, innych niezaobserwowanych 
cech. Jest to więc rodzaj zniekształcenia 
poznawczego. I tak na przykład czytelnik 
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zadowolony z jednej usługi, może równie 
korzystnie oceniać pozostałe oraz całą bi-
bliotekę, mimo że nie miał okazji z nich 
wszystkich skorzystać. Efekt halo może 
zaistnieć również podczas oceny książki, 
której treść uważana jest za atrakcyjniejszą, 
jeśli ma ciekawszą okładkę. Do pozytyw-
nych zniekształceń poznawczych zalicza się 
efekt Galatei, efekt Polyanny, efekt aureoli 
lub efekt nimbu, z kolei do zniekształceń 
negatywnych – efekt Golema. Ten sposób 
działania ludzkiego mózgu, polegający 
na usprawnianiu procesów poznawczych 
poprzez upraszaczanie, powszechnie wy-
korzystywany jest w działalności marketin-
gowej. W praktyce bibliotecznej z efektem 
aureoli można mieć do czynienia w wielu 
obszarach, zarówno związanych z marke-
tingiem, zasobami ludzkimi (rekrutacja 
pracowników, negocjacje, wizerunek), jak 
i artefaktami (np. gmach i wystrój bibliote-
ki). 

Zob. też: wizerunek biblioteki
FORSTERLING, Friedrich. Atrybucje: podsta-

wowe teorie, badania i zastosowanie. Gdańsk 2005. 
ISBN 83-89120-35-6.

ZIMBARDO, Phillip, GERRIG, Richard. Psycho-
logia i życie. Warszawa 2016. ISBN 978-83-01-
17257-2.

M.W.

Efekt Hawthorne (ang. Hawthorne 
effect)

Zjawisko odkryte przez Eltona Mayo, 
będące źródłem błędów podczas prowadze-
nia badań na grupie ludzi, którzy wiedzą 
o swoim uczestnictwie w eksperymencie. 
Nazwa pochodzi od fabryki Hawthorne 
Works w Chicago, w której w latach 1924-
1932 zrealizowano projekt badawczy ma-
jący na celu m.in. analizę oddziaływa-
nia różnych stopni natężenia oświetlenia 
w miejscu pracy na poziom motywacji oraz 
wydajność pracujących w nim ludzi. Za-
stosowaną wówczas metodą badawczą była 
kompilacja eksperymentu oraz jawnej ob-
serwacji nieuczestniczącej jego przebiegu. 
Eksperyment miał na celu zbadanie zacho-

wań ludzkich podczas pracy w organizacji 
w różnych warunkach, dostarczył dodat-
kowo istotnych danych z punktu widzenia 
metodologii prowadzenia badań społecz-
nych. Po dokonaniu licznych obserwacji 
w odmiennych warunkach, badacze doszli 
do wniosku, iż największy wpływ na efek-
tywność pracowników miały nie poziom 
oświetlenia, czy złożoność wykonywanych 
zadań, lecz świadomość bycia obiektem 
obserwacji. Wiedza ta zaburzyła zatem 
proces badawczy oraz zafałszowała jego 
rezultaty, ponieważ obiekty badania (pra-
cownicy) wiedzieli, że są pod stałą obser-
wacją specjalistów i starali zaprezentować 
się w bardziej pozytywny, czyli społecznie 
pożądany sposób. Mayo wysunął sugestię, 
że wzrost wydajności w obu badanych gru-
pach: doświadczalnej i kontrolnej wiązał 
się ze wzrostem uwagi, którą poświęcano 
badanym, co było nowością wśród robot-
ników w tamtych czasach. Kwestia zaanga-
żowania i wydajności nie wynikała zatem 
z konkretnych warunków, lecz z zainte-
resowania pracownikiem i jego poczucia, 
że ma on wpływ na swoje miejsce pracy.
Ludzie odczuwają potrzebę przynależno-
ści, którą zaspokajają poprzez tworzenie 
grup nieformalnych. Grupy nieformalne 
z kolei silnie oddziaływują na zachowania 
poszczególnych jednostek np. narzucając 
własne normy wydajności.

Istotą tej koncepcji jest zatem założenie, 
iż dbanie o kondycję psychofizyczną pra-
cownika jest najistotniejszym czynnikiem 
pozwalającym na zwiększenie wydajności 
wykonywanej przez niego pracy. Jednocześ-
nie wzrost wydajności może być niezależny 
od warunków pracy, gdy badacz ma wpływ 
na przebieg badania. 

Opisane zjawisko wiąże się z metodą 
Tajemniczego Klienta. Personel biblioteki 
pod wpływem świadomości badań marke-
tingowych podejmuje wysiłek zmierzający 
do zwiększenia efektywności pracy i po-
prawy jakości obsługi użytkownika. Dzieje 
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się tak dlatego, że osoby nieobjęte bada-
niem mają świadomość, że jest ono pro-
wadzone, ponieważ bibliotekę co jakiś czas 
odwiedzają zewnętrzni audytorzy. Efekt 
Hawthorne’a w badaniach metodą Tajemni-
czego Klienta powoduje, że już sama świa-
domość personelu, iż pracodawca prowadzi 
audyty jakości obsługi oraz że każdy z ob-
sługiwanych użytkowników może się oka-
zać Tajemniczym Klientem automatycznie 
podnosi standardy jakości obsługi.

Zob. też: badanie marketingowe, po-
miar satysfakcji, satysfakcja użytkow-
nika, Tajemniczy klient 

GOODMAN, Norman. Wstęp do socjologii. Po-
znań 2009. ISBN 978-83-7506-433-9.

KOŹMIŃSKI, Andrzej K, JEMIELNIAK, Dariusz. 
Zarządzanie od podstaw. Warszawa 2011. ISBN 
978-83-264-1471-8.

KARWOWSKI, Marcin. Tajemniczy klient w bi-
bliotece – nowa metoda na ocenę jakości usług. W: 
Ekologia informacji w e-społeczeństwie. Red. B. Ta-
raszkiewicz. Słupsk 2014, s. 131-144. ISBN 978-
83-88783-20-3.

B.Ż.-K.

Efekt organizacyjny zob. synergia 
organizacyjna

Efektywność (ang. effectiveness)
Rezultat podjętych działań, opisany re-

lacją uzyskanych efektów do poniesionych 
nakładów. W odniesieniu do bibliotek 
efektywność oznacza zdolność do prze-
zwyciężania niepewności otoczenia oraz 
do kształtowania sprzyjających dla niej wa-
runków otoczenia. Na efektywność wpływa 
stopień realizacji celów, jak również umie-
jętność biblioteki do pozyskiwania środków 
i intensywność ich wykorzystania, warun-
kująca funkcjonowanie i rozwój placówki. 

Wyróżnić można efektywność w sensie 
techniczno-organizacyjnym i efektywność 
ekonomiczną. Pierwsza polega na stworze-
niu skutecznego systemu bibliotecznego, 
zapewniającego zaspokojenie potrzeb użyt-
kowników, zaś efektywność ekonomiczna 
oznacza maksymalizację zysków biblioteki 
z wykonanych usług w postaci satysfakcji 
użytkowników i środowiska. 

Zob. też: funkcjonalność, jakość, ja-
kość usług bibliotecznych, skuteczność 
działania, wydajność pracy

GÓRNY, Mirosław. Ocena efektywności udostęp-
niania informacji w bibliotekach naukowych. Poznań 
1999. ISBN 83-232-0995-2.

HUCZEK, Marian. Efektywność działalności bi-
blioteki publicznej. W: Bibliotekarstwo wobec zagad-
nień zarządzania. Red. I. Socha przy współudziale 
J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej. Katowice 2006, 
s. 57-68. ISBN 83-226-1514-0.

PYSZKA, Adrian. Istota efektywności. Definicje 
i wymiary. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 
2015, nr 230, s. 13-25. ISSN 2083-8611..

WOJCIECHOWSKA, Maja. Ocena skuteczno-
ści działalności bibliotek. „Przegląd Biblioteczny” 
2006, z. 3, s. 319-335. ISSN 0033-202X.

B.Ż.-K.

Ekstrapolacja trendów (ang. trend 
extrapolation)

Metoda polegająca na próbie przewi-
dzenia przyszłych zjawisk, trendów i ten-
dencji na podstawie ciągłych i ewolucyj-
nych zmian zachodzących w otoczeniu 
biblioteki.

Metoda ekstrapolacji trendów opiera 
się na założeniu, że dotychczasowy trend 
lub tendencja będą rozwijały się w przy-
szłości, tak jak miało to miejsce dotychczas. 
W metodzie tej nie są uwzględniane zmiany 
nagłe, niespodziewane, których nie można 
przewidzieć na podstawie wcześniej poja-
wiających się symptomów oraz zachodzą-
cych zjawisk. Ekstrapolacja trendów może 
być stosowana m.in. w celu szacowania roz-
woju rynku wydawniczego, technologii in-
formacyjnych, procesów demograficznych 
zachodzących w otoczeniu biblioteki.

Zob. też: metoda Delficka, metoda 
scenariuszowa

Analiza strategiczna. Wybrane metody. Red. 
U. Gołaszewska-Kaczan. Białystok 2000. ISBN 83-
87884-42-1.

LEPLA, Izabela. Strategiczne nie znaczy strasz-
ne. Etapy projektowania zarządzania strategicznego. 
W: Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. 
Red. S. Kubów. Wrocław 2002, s. 69-89. ISBN 83-
910486-8-8.
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Zarządzanie strategiczne. Red. J. Rokita, 
K. Jędralska. Katowice 2000. ISBN 83-88402-00-5.

M.W.

Elastyczność struktury organiza-
cyjnej (ang. flexibility of organizational 
structure)

Właściwość (cecha) struktury organiza-
cyjnej polegająca na umiejętności szybkiej 
adaptacji do zmian. Struktury elastyczne 
reagują dynamicznie zarówno na zmiany 
mające swe źródło w otoczeniu zewnętrz-
nym bibioteki (zmiany kulturowe, praw-
ne, technologiczne itp.), jak i wynikające 
z wnętrza organizacji (zmiany kadrowe, 
innowacje wewnętrzne itp.). Elastyczność 
struktury organizacyjnej wspiera delego-
wanie uprawnień, redukowanie szczebli 
kierowania, minimalizowanie formaliza-
cji i biurokratyzmu, zdolność do szybkich 
zmian w samej strukturze organizacyjnej, 
wrażliwość na sygnały płynące z otoczenia, 
a zwłaszcza od użytkowników biblioteki itp.

Zob. też: struktura organizacyjna bi-
blioteki

FLASZEWSKA, Sylwia, ZAKRZEWSKA-BIE-
LAWSKA, Agnieszka. Elastyczność struktury or-
ganizacyjnej przedsiębiorstw opartych na wiedzy. 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Po-
znaniu” 2013, nr 4, s. 39-50. ISSN 1426-9724.

ZIĘBICKI, Bernard. Elastyzność jako kryterium 
efektywności organizacyjnej. „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, 234, s. 387-
396. ISSN 0208-6018.

M.W.

Elastyczny czas pracy (ang. flexible 
working time)

Sposób zaplanowania czasu pracy, 
odbiegający od standarodowych norm 
przewidzianych przepisami, polegający 
na zróżnicowaniu dziennego lub tygodnio-
wego wymiaru czasu pracy. Zróżnicowanie 
dzienne oznacza wykonywanie pracy przez 
inną liczbę godzin niż 8, zaś zróżnicowanie 
tygodniowe – wykonywanie pracy przez 
inną liczbę dni w tygodniu niż 5. Elastycz-
ny czas pracy może wynikać z charakteru 
wykonywanej pracy, potrzeby pracownika 

(np. w związku ze sprawowaniem opieki 
nad dzieckiem) lub potrzeby pracodawcy 
(np. w wyniku specyficznych godzin otwar-
cia punktu bibliotecznego).

Zob. też: czas pracy, dyspozycyjność
KUBÓW, Stefan. Elastyczne struktury zarzą-

dzania – możliwości zastosowania w bibliotekach. 
W: Koncepcje organizacji bibliotek. Red. M. Wojcie-
chowska. Gdańsk 2012, s. 41-49. ISBN 978-83-
61079-16-3.

M.W.

E-marketing zob. marketing inter-
netowy

E-mail marketing (ang. e-mail mar-
keting)

Rodzaj marketingu internetowego wy-
korzystujący pocztę elektroniczną jako 
narzędzie komunikacji. Najpopularniej-
szymi formami e-mail marketingu są: 
newsletter oraz reklamy w wiadomościach 
e-mail. E-mail marketing sprawdza się 
przede wszystkim w programach lojal-
nościowych, promocjach konsumenckich, 
badaniach marketingowych oraz komu-
nikacji wewnętrznej. Na procesy e-mail 
marketingu składają się następujące etapy: 
tworzenie, rozbudowa i zarządzanie baza-
mi adresów e-mail, przygotowanie treści 
wiadomości e-mail, wysyłka wiadomości e-
-mail oraz ewentualna obsługa wiadomości 
zwrotnych. Specyfika i unikalność e-mail 
marketingu polega na budowaniu relacji 
i utrzymywaniu więzi z odbiorcami, którzy 
wyrazili zgodę na otrzymywanie komuni-
katów marketingowych tym kanałem (tzw. 
marketing za przyzwoleniem). 

W bibliotece e-mail marketing przy-
biera postać cyklicznych lub okazyjnych 
newsletterów rozsyłanych do czytelników. 

Zob. też: marketing bezpośredni, 
marketing internetowy, marketing re-
lacji

JASKOWSKA, Bożena. Jak łapać użytkownika 
w sieć? Elementy marketingu 2.0 w bibliotece. W: Za-
rządzanie marketingowe biblioteką. Poznań 2008, 
s. 81-93. ISBN 978-83-7205-265-0.

KĘPIŃSKI, Łukasz, KORDOWSKI, Marcin, SAŁ-
KOWSKI, Damian, SZTUBECKI, Kamil. Marketing 
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internetowy: nowe możliwości, nowi klienci, nowe 
rynki. Warszawa 2015. ISBN 978-83-7561-557-9.

KRUPA, Piotr, OSSOWSKI, Maciej. E-mail mar-
keting: 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci. 
Warszawa 2013. ISBN 978-83-246-3352-4.

B.J. 

Ergonomia (ang. ergonomics)
Dziedzina nauki i praktyki zajmująca 

się dostosowaniem wyposażenia, warun-
ków pracy i życia do fizycznych, fizjologicz-
nych i psychicznych możliwości oraz ogra-
niczeń ludzi. Stosowana może być zarówno 
w organizacji pracy, jak też w projektowaniu 
wyposażenia biblioteki. Celem działalności 
ergonomicznej jest zwiększenie efektywno-
ści działań ludzkich, w tym pracy zawodo-
wej, lecz nie kosztem zwiększonego wysiłku 
czy innych obciążeń człowieka. Wyższa ja-
kość ergonomiczna urządzeń technicznych, 
którymi posługuje się człowiek w procesie 
pracy, sprzyja lepszej i wydajniejszej pracy, 
zmniejszeniu liczby i kosztów braków oraz 
błędów popełnianych w pracy, zwiększeniu 
bezpieczeństwa pracy i eliminacji chorób 
zawodowych, lepszemu wykorzystaniu cza-
su pracy, ograniczeniu absencji chorobo-
wej, a także zwiększeniu satysfakcji z pracy 
oraz pozytywnej motywacji.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, efektywność, satysfakcja pra-
cownika, wydajność pracy

WIECZOREK, Zygmunt. BHP i ergonomia 
na stanowisku pracy z komputerem. Warszawa 
2011. ISBN 978-83-269-1030-2.

ZIARKO, Andrzej. Zagrożenia zdrowotne w pra-
cy bibliotekarzy – zarys problematyki. „Bibliotheca 
Nostra” 2015, nr 4, s. 139-155.ISSN1734-6576.

B.Ż.-K.

Etnografia organizacji (ang. ethno-
graphy of organization/organizational 
ethnography)

W szerokim ujęciu jest to metodologia 
badań jakościowych, wywodząca się z nauk 
społecznych, służąca badaniu organizacji 
widzianych jako kultury. Węższe znaczenie 
terminu oznacza wynik badania przepro-
wadzonego w oparciu o takie założenia, tj. 

szczegółowy opis analizowanego zjawiska. 
Kluczowym elementem etnografii organi-
zacji są badania terenowe, wykorzystujące 
metody zaczerpnięte z antropologii, m.in. 
obserwację (uczestniczącą i/lub nieuczest-
niczącą), śledzenie (tzw. shadowing – czyli 
towarzyszenie), wywiad. Etnografia orga-
nizacji umożliwia budowanie wiedzy ho-
listycznej, czyli dotyczącej zjawisk w ich 
naturalnym kontekście. Pozwala na wnio-
skowanie na poziomie lokalnym, ale nie 
daje podstaw do tworzenia teorii uogólnia-
jących. 

Etnografia organizacji: badania polskich firm 
i instytucji. Red. nauk. M. Kostera. Sopot 2011. ISBN 
978-83-7489-357-2.

KOSTERA, Monika. Antropologia organizacji: 
metodologia badań terenowych. Warszawa 2010. 
ISBN 978-83-01-16497-3.

KRUSZEWSKI, Tomasz. Etnografia i jej wybrane 
zastosowania w badaniach bibliologicznych. „Prze-
gląd Biblioteczny” 2008, z. 3, s. 405-417. ISSN 
0033-202X.

J.K.

Etyka zarządzania (ang. manage-
ment ethics)

Normy zachowania, jakimi kierują się 
osoby na stanowiskach kierowniczych w bi-
bliotece. Zasady te dotyczą trzech obsza-
rów: 1) stosunku biblioteki do jej pracow-
ników, czyli przyjęte wzorce odnoszące się 
do zatrudniania i zwalniania pracowników, 
warunków pracy oraz uznawanej sfery ich 
prywatności; 2) stosunku pracowników 
do biblioteki, wyrażającym się m.in. kon-
fliktem interesów, poufnością czy uczci-
wością w rozliczaniu wydatków i dyspo-
nowaniu środkami; 3) stosunek biblioteki 
do innych podmiotów jej otoczenia, czyli 
użytkowników, dostawców, konkurentów, 
pośredników, partnerów.

Zob. też: etyka zawodowa, kodeks 
etyki

KLIMEK, Jan. Etyka biznesu: teoretyczne zało-
żenia, praktyka zastosowań. Warszawa 2014. ISBN 
978-83-7930-069-3.

NOGALSKI, Bogdan, ŚNIADECKI, Janusz. Etyka 
zarządzania przedsiębiorstwem. Bydgoszcz 2001. 
ISBN 83-7291-023-5.
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SZULCZEWSKI, Grzegorz. Rozważania o miej-
scu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodar-
czej. Warszawa 2013. ISBN 978-83-7378-737-7.

J.K.

Etyka zawodowa (ang. professional 
ethics)

Odmiana etyki normatywnej, określają-
ca zasady i normy postępowania środowi-
ska zawodowego ze względu na szczególne 
wartości, którym zawód służy i regulująca 
sposoby rozwiązywania konfliktów war-
tości typowych dla wykonywania zawodu. 
Obejmuje ogół ocen i norm moralnych oraz 
związanych z nimi dyrektyw postępowania 
reprezentantów zawodu w specyficznych 
dla nich sytuacjach. Definiowana bywa 
także jako przekonania moralne przedsta-
wicieli zawodu oraz zasady postępowania 
przedstawicieli zawodu oceniane według 
kryteriów moralnych. Najczęściej przybiera 
postać tzw. kodeksu etyki zawodowej, czyli 
formalnego, pisemnego zestawienia war-
tości i norm etycznych, jakimi kierują się 
osoby należące do określonej grupy zawo-
dowej. Wiele profesji wymagających zaufa-
nia społecznego wykształciło własne etyki 
zawodowe (np. etyka lekarska, adwokacka). 
W grupie zawodów, które wypracowały 
własny kodeks etyki zawodowej znajduje 
się także bibliotekarstwo.

Zob. też: kodeks etyki, etyka zarzą-
dzania

CISEK, Sabina [i in.]. Kodeks etyki bibliotekarza 
i pracownika informacji. Warszawa 2006. ISBN 83-
89316-44-7.

GĘBOŁYŚ, Zdzisław. Etyka biblioteczna i infor-
macyjna. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. War-
szawa 2013, s. 663-678. ISBN 978-83-61464-95-2.

GĘBOŁYŚ, Zdzisław, ŻMIGRODZKI, Zbigniew. 
Etyka zawodu bibliotekarskiego – rozwój zainte-
resowań. W: Historia – biblioteka – silesiaca. Red. 
B. Zyska. Katowice 1993, s. 72 – 87. ISBN 83-226-
0529-3.

Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Anto-
logia narodowych kodeksów etycznych. Red. Z. Gę-
bołyś, J. Tomaszczyk. Warszawa 2008. ISBN 978-
83-61464-01-3.

J.K.

– F –

Fayolizm zob. szkoła klasyczna
Federacja (ang. federation)
Związek organizacji o podobnym lub 

odmiennym charakterze (np. zawodowych, 
społecznych, politycznych), zrzeszających się 
wokół wspólnych (długoterminowych) ce-
lów. Federacje mogą mieć różnorodną struk-
turę, zasady działania i w zależności od po-
trzeb przyjmują lub nie osobowość prawną. 
Zasady funkcjonowania federacji regulują 
przepisy zawarte w ustawie Prawo o stowa-
rzyszeniach. Wśród typów federacji wyróżnia 
się: tzw. federacje jednolite (zrzeszające insty-
tucje o podobnych strukturach, sposobach 
działania, celach i funkcjach; mogą to być 
np. biblioteki szkolne), federacje branżowe 
(skupiające organizacje z konkretnej branży, 
np. bibliotekarskiej) lub federacje terytorial-
ne (do których przystępują członkowie z jed-
nego regionu lub terytorium, np. biblioteki 
pomorskie lub śląskie). Federacje przyjmują 
identyfikujące je nazwy, które niezależnie 
od stanu prawnego, mogą rozpoczynać się 
od słów: związek, stowarzyszenie, forum, 
wspólnota itp. Podobnie nie każdy związek 
posiadający w nazwie słowo „federacja” musi 
nią być z prawnego i organizacyjnego punk-
tu widzenia. Główne cele organizowania fe-
deracji wiążą się najczęściej z lobbowaniem 
na rzecz instytucji członkowskich, repre-
zentowaniem ich interesów; tworzeniem 
standardów, norm i budowaniem dobrych 
praktyk oraz świadczeniem konkretnych 
usług na rzecz organizacji członkowskich lub 
uwzględnionych w statucie lub regulaminie.

W Polsce działa np. Federacja Bibliotek 
Kościelnych „Fides” (mająca charakter sto-
warzyszenia publicznego) oraz Federacja 
Bibliotek Cyfrowych (pełniąca rolę serwi-
su ułatwiającego odnalezienie publikacji 
cyfrowych dostępnych poprzez Internet 
w polskich rozproszonych bibliotekach cy-
frowych).
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Zob. też: klaster, koalicja, konsor-
cjum, sieć biblioteczna

AUGUSTYNIAK, Anna. Międzynarodowa Fede-
racja Informacji i Dokumentacji. „Przegląd Biblio-
teczny” 2004, z. 1/2, s. 3-21. ISSN 0033-202X.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Kształtowanie jakości 
usług bibliotecznych poprzez wsparcie profesjonal-
nych organizacji bibliotekarskich. Na przykładzie 
IFLA. W: Zarządzanie jakością w bibliotece. Red. 
M.  Wojciechowska. Warszawa 2017, s. 251-259. 
ISBN 978-83-64203-85-5.

M.W.

Federalizm (ang. federalism)
W teorii organizacji zasada związa-

na z pojęciem decentralizacji, stanowiąca 
przeciwieństwo unitaryzmu, polegająca 
na wydzielaniu przez instytucję odręb-
nych jednostek organizacyjnych, mających 
prawo do podejmowania samodzielnych 
decyzji, powiązanych jednak wspólnym 
celem i poczuciem tożsamości. W biblio-
tekach takimi jednostkami mogą być filie, 
oddziały terenowe itp. Pojęcie federalizmu 
wywodzi się z nauk politycznych, gdzie 
pierwotnie odnoszone było do związku 
państw zorganizowanych na zasadzie fe-
deracji. Federalizm reprezentuje podejście, 
według którego władza oraz wszelkiego ro-
dzaju procesy decyzyjne powinny być usy-
tuowane jak najbliżej społeczności, której 
dotyczą.

Zob. też. decentralizacja, federacja
DŁUGOSZ, Dagmir. Samorząd terytorialny a fe-

deralizm. Warszawa 1996. ISSN 1230-316X.
KINSKY, Ferdinand. Federalizm – model ogól-

noeuropejski. Kraków 1999. ISBN 83-7097-619-0.
KOLARSKA-BOBIŃSKA, Lena. Centralizacja 

i decentralizacja. Decyzje, władza, mity. Wrocław 
1984. ISBN 83-04-01766-0.

M.W.

Filia (ang. branch, agency)
Oddział, agenda biblioteki, powiązana 

z nią organizacyjnie i statutowo, zlokali-
zowana poza siedzibą biblioteki głównej, 
mającej dla niej charakter jednostki nad-
rzędnej.

Filie realizują zadania powierzone przez 
bibliotekę główną, otrzymując na ten cel 

środki, pozostając równocześnie pod jej 
nadzorem i kontrolą. Stopień samodzielno-
ści filii jest różny i zależy od postanowień 
przyjętych przez bibliotekę główną (niektó-
re filie mają uprawnienia do samodzielnego 
opracowania zbiorów, wyboru nowej ka-
dry, opracowywania planów rozwoju, inne 
ograniczane są wyłącznie do działań zwią-
zanych z obsługą czytelników). Lokalizacja 
filii bibliotecznych wynika zwykle z podzia-
łu administracyjnego kraju (np. biblioteki 
publiczne i pedagogiczne wraz ze swymi fi-
liami działają w ramach jednego wojewódz-
twa albo regionu) lub sposobu funkcjono-
wania organu prowadzącego (np. uczelni 
wyższej, instytutu naukowego).

Zob. też: struktura organizacyjna, 
więzi organizacyjne

GRZYB Magdalena. Multicentrum – filia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odnosi suk-
cesy. „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 4, s. 26-28. 
ISSN 0032-4752.

M.W.

Filozofia organizacji (ang. organiza-
tion philosophy)

Wspólnie uzgodnione stanowisko kie-
rownictwa w zakresie preferowanego syste-
mu wartości, celów i sposobów ich osiąga-
nia przez organizację.

Filozofia zarządzania organizacją, 
w tym biblioteką, odnosi się do zasad ludz-
kiego działania, definiuje normy etyczne, 
poprzez które naczelne kierownictwo wpły-
wa na personel. Określa priorytety oraz za-
sady kompromisu między celami społecz-
nymi i ekonomicznymi, indywidualnymi 
i organizacyjnymi. Filozofia organizacji 
może ewoluować i jest silnie uzależniona 
od środowiska zewnętrznego, zwłaszcza 
w przypadku instytucji, których misją jest 
współpraca z otoczeniem.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, misja biblioteki, wizja biblio-
teki

BOVER, Marvin. Filozofia firmy. „Przegląd Or-
ganizacji” 2003, nr 6, s. 42-44. ISSN 0137-7221.

M.W.
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Fizjologia pracy (ang. physiology of 
work)

Dział fizjologii ogólnej zajmujący się 
badaniem wpływu pracy na organizm 
człowieka, z uwzględnieniem poszczegól-
nych układów i narządów. Fizjologia pra-
cy ma na celu stworzenie optymalnych, 
dla organizmu zatrudnionego, warunków 
pracy. Badania w ramach fizjologii pra-
cy obejmują wpływ warunków fizycznych 
i chemicznych na zdrowie pracowników, 
konsekwencje przeciążenia pracą, skutki 
pracy dynamicznej lub statycznej itp. Praca 
na stanowiskach bibliotekarskich nie wiąże 
się zazwyczaj ze zwiększonym ryzykiem dla 
zdrowia człowieka. Do czynników nega-
tywnie wpływających na organizm zalicza 
się najczęściej: długotrwałą pracę siedzą-
cą, długotrwałą pracę przy monitorze oraz 
zagrożenia wynikające z pracy w magazy-
nach, związane z kontaktem z grzybami, 
pleśniami i kurzem.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, ergonomia

BRYLSKA, Barbara, JANCZEWSKA, Barbara, 
SKAŁECKA, Lilia. Fizjologia pracy i ergonomia. Lub-
lin 1993. ISBN 83-227-0572-7.

JANIGA, Jan. Ergonomia i fizjologia pracy. Leg-
nica 2014. ISBN 978-83-89102881.

M.W.

Flash mob (ang. flash mob)
W dosłownym tłumaczeniu oznacza 

„błyskawiczny tłum”. Określeniem tym 
nazywa się tzw. sztuczny tłum, czyli dużą 
grupę ludzi zgromadzonych w jednym 
miejscu, aby wziąć udział w zaplanowa-
nym wydarzeniu polegającym najczęściej 
na zachowaniu w sposób zaskakujący dla 
osób postronnych, przypadkowo przeby-
wających w tym samym miejscu. Uczestni-
kami akcji typu flash mob są osoby, które 
nie znają się osobiście, zwoływane są przez 
inicjatora, wskazującego miejsce, czas i cel, 
zazwyczaj dzięki portalom społecznościo-
wym. Najważniejszą intencją akcji typu 
flash mob jest zabawa i uzyskanie efektu 
zaskoczenia u osób niewtajemniczonych, 

które ze zdziwieniem obserwują dużą grupę 
ludzi wykonujących tę samą czynność, czę-
sto nieadekwatną do miejsca, w jakim się 
znajdują (np. taniec na dworcu). Flah mob 
bywa wykorzystywany w akcjach promują-
cych czytelnictwo.

Zob. też: marketing partyzancki
BIEDA, Monika. Flash mob jako narzędzie mar-

ketingowe. „Marketing w Praktyce” 2012, nr 2,  
ISSN 1425-8315. s. 47-49.

GĘBAROWSKI, Marcin: Flash mob – istota zjawi-
ska oraz determinanty wykorzystania w działaniach 
promocyjnych podmiotów rynkowych. „Modern 
Management Review” [Dokument elektroniczny] 
2013, nr 2, s. 33-42. Tryb dostępu: http://www.
oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/
modern-management-review/mmr-20/mmr-20-
2-2013/. Stan z dnia: 10.03.2016.

MILEWSKA, Paulina. Czytelnicze happeningi, 
KsięgoZbiór od zaplecza i tramwajowa jazda. „Bi-
bliosfera” [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://paula.bibliosfera.net/2013/01/czytelnicze-
-happeningi-ksiegozbior-od-zaplecza-i-tramwajo-
wa-jazda/. Stan z dnia: 10.03.2016.

J.K.

Fluktuacja kadr (ang. personnel 
fluctuation/employee turnover)

Zmiana struktury zatrudnienia w bi-
bliotece, spowodowana odchodzeniem i/lub 
wymianą pracowników. Miernikiem fluktu-
acji kadr jest wskaźnik udziału liczby nowo-
zatrudnionych pracowników w ogólnej ich 
liczbie w określonym przedziale czasu. Za-
zwyczaj przyjmuje się, że zbyt wysoka fluk-
tuacja kadr jest zjawiskiem niekorzystnym, 
jednak fluktuacja zbyt niska może prowa-
dzić do petryfikacji kultury organizacyjnej 
biblioteki, skutkującej w dłuższej perspek-
tywie brakiem rozwoju, a nawet izolacją 
instytucji od otoczenia. W różnych koncep-
cjach za optymalny poziom fluktuacji kadr 
przyjmuje się wartości 10-20% w skali roku. 

Zob. też: derekrutacja, zwolnienia 
monitorowane

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarstwo. Red. 
A.  Tokarska. Warszawa 2013, s. 619-639. ISBN 
978-83-61464-95-2.

Procesy płynności i retencji zatrudnienia w or-
ganizacji. Red. A. Pocztowski. Kraków 2009. ISBN 
978-83-7252-466-9.
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TAYLOR, Stephen. Płynność zatrudnienia: jak 
zatrzymać pracowników w firmie. Kraków 2006. 
ISBN 83-7484-035-8.

J.K.

Fluktuacja zatrudnienia zob. fluktu-
acja kadr

Fundacja (ang. foundation)
Forma organizacji pozarządowej, dzia-

łającej w celu pozyskiwania i gospodarowa-
nia wyznaczonym kapitałem.

Fundacje najczęściej koncentrują się 
wokół działalności dobroczynnej, nauko-
wej, edukacyjnej lub religijnej. Ich funk-
cjonowanie reguluje Ustawa o fundacjach, 
według której mogą one być ustanowione 
w celach społecznie i gospodarczo użytecz-
nych, zgodnych z podstawowymi interesa-
mi Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegól-
ności takich, jak ochrona zdrowia, rozwój 
gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, 
kultura i sztuka, opieka i pomoc społecz-
na, ochrona środowiska oraz opieka nad 
zabytkami. Fundacje posiadają osobowość 
prawną (tj. stanowią osobę prawną typu za-
kładowego) i mają charakter bezosobowy, 
co oznacza, że nie mogą przyjmować człon-
ków, tak jak stowarzyszenia lub partie. Ich 
działalność, którą reguluje statut, musi zo-
stać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Organami fundacji są: zarząd, 
rada fundacji, rada programowa oraz organ 
rewizyjny. Fundacje działają na preferen-
cyjnych warunkach i są zwalniane z szeregu 
opłat podatkowych, mogą również ubiegać 
się o status organizacji pożytku publiczne-
go oraz otrzymywać jeden procent podatku 
dochodowego. W związku z tym są drugą 
co do popularności (zaraz po stowarzy-
szeniach) formą prawną organizacji po-
zarządowych. Fundacje działają również 
na rzecz bibliotek i promocji czytelnictwa, 
jak np. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, Fundacja Biblioteki Gdań-
skiej PAN, czy Fundacja „ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom”. Mogą być powoły-
wane z inicjatywy środowisk skupionych 

wokół bibliotek lub też mieć znacznie szer-
szy zasięg, a bibliotekom dedykować jedy-
nie część swoich programów, jak np. Fun-
dacja Bertelsmanna.

Zob. też: stowarzyszenie
GIBALSKA, Aldona. Fundacje i stowarzyszenia: 

opodatkowanie i księgowość 2016. Kraków 2016. 
ISBN 978-83-63913-66-3.

SZCZYRSKI, Paweł. Jak założyć stowarzysze-
nie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją 
Pożytku Publicznego? Szczecin 2009. ISBN 978-83-
920122-2-0.

WAWRZYŃSKI, Mirosław. Fundacje w Polsce: za-
rys historii i stan w latach dziewięćdziesiątych. War-
szawa 1997. ISBN 83-907250-0-2.

M.W.

Fundraising (ang. fundraising)
Planowe i systematyczne zbieranie fundu-

szy na cele biblioteczne (ang. fund – fundusze, 
raising – zdobywanie) od  darczyńców indy-
widualnych, firm, fundacji dobroczynnych 
lub instytucji rządowych i samorządowych. 
Środki te, rzeczowe i finansowe, przekazy-
wane są na projekt jednorazowy lub na stałą 
działalność biblioteki na zasadzie usługi jed-
nokierunkowej. W ramach fundraisingu nie 
oczekuje się od biblioteki wzajemności, a więc 
nie nakłada się na nią określonych zadań, jak 
ma to miejsce w przypadku sponsoringu. 
Istotnym elementem jest budowanie wielo-
letnich, stabilnych relacji z otoczeniem: urzę-
dami, sponsorami, członkami organizacji i jej 
darczyńcami oraz znalezienie źródeł finanso-
wania odpowiednich dla bibliotek, chcących 
zwiększyć swoje zdolności w pozyskiwaniu 
funduszy i skuteczności gromadzenia środ-
ków. W tym celu warto pamiętać o darczyń-
cach i sponsorach, informować ich o swych 
planach i działaniach, np. w mediach społecz-
nościowych oraz na stronie WWW biblioteki.

Fundraising wśród swoich narzędzi 
służących do pozyskiwania funduszy sto-
suje m.in. imprezy publiczne – połączone 
ze zbiórkami pieniędzy tzw. special events, 
biuletyny, ulotki informacyjne, foldery, listy 
fundraisingowe, strony internetowe (klika-
nie w banery) oraz osobiste kontakty bezpo-
średnie „od drzwi do drzwi”. Biblioteki, aby 
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ułatwić otoczeniu świadczenia fundraisingo-
we, mogą w tym celu założyć Fundację, Koło 
Przyjaciół Biblioteki, nadawać zasłużonym 
osobom miano Mecenasa Biblioteki.

Zob. też: sponsoring
GĘBOŁYŚ, Zbigniew. Alternatywne źródła fi-

nansowania bibliotek szkół wyższych (sponsoring, 
fundraising, lobbing). W: Biblioteki szkół wyższych 
w społeczeństwie wiedzy: uwarunkowania i wybrane 
zagadnienia. T. 2, Narzędzia i formy funkcjonowania. 
Red. I. Socha. Katowice 2010, s. 120-149. ISBN 
978-83-60071-47-2. 

JAZDON, Artur, WOJCIŃSKA, Maria. Zarządza-
nie finansami i pozyskiwanie funduszy. W: Bibliote-
karstwo. Red. A. Tokarska. Warszawa 2013, s. 606-
618. ISBN 978-83-61464-95-2.

OSIEJ, Michał. Fundraising krok po kroku: jak 
zdobyć pieniądze na twoje projekty?. Gliwice 2016. 
ISBN 978-83-283-2839-6.

B.Ż.-K.

Funkcja personalna zob. zarządza-
nie zasobami ludzkimi

Funkcje kierownicze (ang. functions 
of management)

Nazywane też czynnościami kierowni-
czymi. Zadania wykonywane przez kierow-
ników związane z realizacją celów biblio-
teki. Według koncepcji Henriego Fayola 
do uniwersalnych funkcji kierowania nale-
żą: planowanie, organizowanie, motywowa-
nie, kontrolowanie.

Zob. też: kierowanie, planowanie, 
organizowanie, motywowanie, kontro-
lowanie

STONER, James A. F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa – Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Funkcje personalne (ang. personnel 
management)

Ogół działań związanych z zatrudnio-
nymi pracownikami, obecnie określany 
mianem zarządzania zasobami ludzkimi. 

Zob. też: zarządzanie zasobami 
ludzkimi

Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian. 
Red. A. Pocztowski. Kraków 2007. ISBN 978-83-
7252-379-2.

Funkcja personalna w przedsiębiorstwie: za-
kres, pomiar realizacji, uwarunkowania. Red. 
M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński. Warszawa 2014. 
ISBN 978-83-7556-605-5.

OLEKSYN, Tadeusz. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w organizacji. Warszawa 2014. ISBN 978-
83-264-4515-6.

J.K.

Funkcjonalność (ang. funcionality)
Efektywność dostarczania przez biblio-

tekę usług oraz wydajność przeznaczania 
i wykorzystywania zasobów celem świad-
czenia tych usług.

Zob. też: efektywność, jakość, ja-
kość usług bibliotecznych, wydajność, 
wydajność pracy, skuteczność działa-
nia

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

PN-ISO 11620:2017-11 Informacja i dokumen-
tacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. 

B.Ż.-K.

– G –

Gadżety reklamowe (ang. adverti-
sing gadgets)

Materiały służące do promocji bibliote-
ki lub jej działalności, przyjmujące postać 
małych podarunków, zawierających ele-
menty systemu identyfikacji wizualnej, jak 
np. logo biblioteki i barwy organizacyjne.

Gadżety reklamowe mają na celu budo-
wanie korzystnych skojarzeń z biblioteką. 
Są przez nią dystrybuowane wśród osób, 
które w danym momencie, z uwagi na rea-
lizowane cele, są dla niej ważne, jak np. po-
tencjalni partnerzy, uczestnicy programów, 
konferencji organizowanych przez biblio-
tekę, czytelnicy itp. Skala akcji z użyciem 
gadżetów reklamowych w dużej mierze 
jest zależna od środków, jakimi dysponują 
biblioteki na ten cel. Do najczęściej wyko-
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rzystywanych gadżetów można zaliczyć: 
długopisy, smycze, zakładki do książek, 
torby na książki. Rzadziej biblioteki posłu-
gują się nieco droższymi przedmiotami, jak 
pendrive’y, etui na laptopy czy telefony, ko-
szulki, parasolki itp.

Zob. też: promocja biblioteczna, re-
klama

BUDZYŃSKI, Wojciech. Reklama: techniki 
skutecznej perswazji. Warszawa 2007. ISBN 83-
86890-62-2.

M.W.

Globalizacja (ang. globalization)
Długofalowy proces integrowania go-

spodarek narodowych, sektorów, rynków 
i przedsiębiorstw dzięki rozszerzaniu oraz 
intensyfikowaniu ponadgranicznych po-
wiązań handlowych, instytucyjnych, ko-
operacyjnych oraz informacyjnych, co pro-
wadzi do tworzenia się coraz silniejszych 
współzależności w gospodarce światowej. 
Globalizację charakteryzują następujące 
cechy: 
•	 wielowymiarowość – przejawia się 

w wielu obszarach: gospodarczym, spo-
łecznym, kulturowym i politycznym,

•	 integrowanie – scalanie gospodarek 
w ramach różnych powiązań np. ko-
operacyjnych, handlowych, inwestycyj-
nych, 

•	 współzależności międzynarodowe, 
•	 ścisły związek z postępem nauki i tech- tech-

niki, 
•	 zanikanie barier czasu i przestrzeni 

(dzięki technologii i mobilności ludz-
kiej),

•	 dialektyczny charakter – nieustanne 
występowanie przeciwstawnych zjawisk 
(np. integracja – dezintegracja; wymiar 
globalny – lokalny). 
Globalizacja ma wpływ na makrooto-

czenie biblioteki, które w sposób pośredni 
oddziałuje na jej funkcjonowanie.

Zob. też: otoczenie biblioteki
Globalizacja: mechanizmy i wyzwania. Red. 

B. Liberska. Warszawa 2002. ISBN 83-2081-378-6.
B.J. 

Globalna wioska (ang. global village)
Termin stosowany na określenie współ-

czesnego świata, który dzięki łatwo dostęp-
nym mediom elektronicznym, niwelującym 
bariery przestrzenno-czasowe, staje się jed-
ną wielką wioską.

Termin globalna wioska do literatu-
ry wprowadził w 1962 r. Herbert Marshall 
McLuhan w swojej książce The Gutenberg 
Galaxy (Galaktyka Gutenberga). Zaprezen-
tował w niej wizję świata, który „kurczy” 
się wskutek upowszechnienia telefonii ko-
mórkowej, łączności satelitarnej, Internetu 
itp. Dzięki nowoczesnym narzędziom ko-
munikacyjnym i sprawnemu transportowi 
możliwy jest bowiem szybki kontakt z ludź-
mi na całym świecie. Trend opisany przez 
McLuhana wpłynął także na działalność 
bibliotek, które, dzięki możliwościom jakie 
dają nowoczesne technologie, zaczęły two-
rzyć globalne zasoby wiedzy, udostępniane 
zdalnie, niezależnie od fizycznej lokalizacji 
placówki.

Zob. też: globalizacja
McLUHAN, Herbert M. Zrozumieć media: prze-

dłużenie człowieka. Warszawa 2004. ISBN 83-204-
2984-6.

McLUHAN, Herbert M. Galaktyka Gutenberga: 
tworzenie człowieka druku. Warszawa 2017. ISBN 
978-83-7982-269-0.

M.W.

Glokalizacja (ang. glocalization)
Jednoczesne występowanie zarówno ten-

dencji uniwersalistycznych, jak i  partyku-
laryzujących we współczesnych systemach 
społecznych, politycznych i ekonomicznych. 
Termin powstały z  połączenia słów: globa-
lizacja i  lokalizacja po raz pierwszy pojawił 
się na łamach „Harvard Business Review” 
z  końca lat 80., a  został spopularyzowany 
przez socjologa Rolanda Robertsona. To 
globalna produkcja dóbr, usług, idei, war-
tości i  informacji, uwzględniająca lokalne 
uwarunkowania w  stopniu, który umożliwi 
ich akceptację i przyswojenie przez odbior-
ców w społeczeństwach lokalnych. Glokali-
zacja wskazuje, że rośnie znaczenie pozio-



74 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

mów kontynentalnych i  globalnych wraz 
ze wzrostem znaczenia szczebla lokalnego 
i  regionalnego. Tendencje w  kierunku ho-
mogeniczności i  centralizacji pojawiają się 
wraz z  tendencjami do heterogeniczności 
i decentralizacji. 

Zob. też: globalizacja, otoczenie bi-
blioteki

BAUMAN, Zygmunt. Glokalizacja, czyli komu 
globalizacja, a komu lokalizacja. „Studia Socjolo-„Studia Socjolo-Socjolo-
giczne” 1997, nr 3, s. 53-69. ISNN 0039-3371. 

ROBERTSON, Roland. Glocalization: time-
-space and homogeneity-heterogeneity W: Global 
modernities. Red. M. Featherstone, S. Lash, R. Ro-
bertson. London 1995. ISBN 0803979479, 978-
0803979475. 

B.J.

Gra organizacyjna (ang. organiza-
tional game)

Jedna z metafor organizacji, która za-
kłada, że w organizacji działają społeczne 
systemy konfliktowe i toczy się nieustan-
na walka o władzę i zasoby organizacyjne. 
Choć interesy i cele uczestników gry są od-
mienne, to jednak uświadamiają oni sobie, 
że trwanie na swoich pozycjach i w kon-
kretnych układach zapewnia trwałość, roz-
wój i przetrwanie organizacji. Koncepcja 
gry przyznaje wszystkim członkom organi-
zacji, a nie tylko menedżerom, aktywną rolę 
aktorów. System gry może być projektowa-
ny i sterowany przez kierownictwo organi-
zacji. Sterowanie grą przejawia się w takich 
działaniach jak: ustalanie i zmiana reguł 
obowiązujących wszystkich graczy, w tym 
również sterującego, arbitraż sporów mię-
dzy graczami oraz podział zasobów pomię-
dzy uczestników gry.

Koncepcja gry sterowanej w ujęciu 
A.  Koźmińskiego i A. Zawiślaka zakłada 
następujące cechy:
•	 Jest to gra o sumie niezerowej; wygrana 

jednego z uczestników nie musi być ko-
niecznie przegraną innego.

•	 Uczestnictwo w grze jest w zasadzie 
przymusowe. Trzeba grać, aby utrzymać 
się w dowolnym społecznym układzie, 

by trwać, rozwijać się i czerpać dodat-
kowe korzyści. Dotyczy to zarówno 
przełożonych, jak i podwładnych; tych, 
którzy zarządzają i tych, którzy są zarzą-
dzani. 

•	 Sam fakt uczestnictwa w grze wiąże się 
z określonymi minimalnymi gratyfika-
cjami. Przedmiotem gry może być samo 
uczestnictwo.

•	 Gra odbywa się na co najmniej dwóch 
poziomach. Na poziomie niższym, 
na którym realizowane są w organizacji 
procesy realne i stawką są zasoby mate-
rialne. Na poziomach wyższych, na któ-
rych realizowany jest proces sterowania 
grą i gdzie chodzi przede wszystkim 
o możliwość przechodzenia do korzyst-
niejszych układów gry.

•	 Zarządzanie jest i musi być systemem 
gry sterowanej. Sterowanie grą zmierza 
do zapewnienia jej ciągłości, do sformu-
łowania norm sterowania, czyli określe-
nia efektów gry, do ustanowienia i wy-
muszenia przestrzegania przez graczy 
ustalonych reguł oraz do zapewnienia 
elementom sterującym odpowiednich 
zasobów i siły społecznego wpływu. 

•	 Gra ma charakter hierarchiczny. Ozna-
cza to, że na wszystkich szczeblach 
pośrednich pomiędzy najwyższym 
i najniższym, sterujący grą na poziomie 
niższym są jej uczestnikami na pozio-
mie równym sobie. 

•	 Gra może być produktywna lub paso-
żytnicza. Gra produktywna występuje, 
gdy w efekcie społecznych interakcji 
nieprzewidzianych przez formalne 
reguły i zasady, zwiększają się szanse 
na przetrwanie i rozwój organizacji. Gra 
pasożytnicza polega na tym, że zasoby, 
jakimi dysponuje organizacja są za-
właszczane w celu wymiany usług mię-
dzy jednostkami i koalicjami i zaspoka-
jają jedynie interesy osobiste i grupowe 
uczestników gry. 
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Zob. też: metafory organizacji, sy-
stem

KOŹMIŃSKI, Andrzej K., LATUSEK-JURCZAK, 
Dominika. Rozwój teorii organizacji: od systemu 
do sieci. Warszawa 2017. ISBN 948-83-7561-768-9.

KOŹMIŃSKI, Andrzej K., ZAWIŚLAK, Andrzej M. 
Pewność i gra: wstęp do teorii zachowań organiza-
cyjnych. Warszawa 1982. ISBN 83-2080-265-2.

B.J. 

Grant (ang. grant)
Dotacja przeznaczona na realizację pro-

jektu kulturalno-artystycznego, badawcze-
go lub rozwojowego służącego rozwiązaniu 
problemu naukowego, organizacyjnego 
lub na realizację działalności kulturalnej, 
artystycznej lub oświatowej, przyznawana 
w wyniku konkursu.

Granty mogą być finansowane przez: 
organizacje międzynarodowe (np. Komi-
sja Europejska), organizacje państwowe 
(np. Narodowe Centrum Nauki), fundacje 
(np. Fundacja Batorego), organizacje pry-
watne oraz osoby indywidualne.

W celu uczestniczenia w konkursie 
na uzyskanie grantu, najczęściej składa się 
obszerne wnioski wraz ze szczegółowym 
opisem projektu badań lub przedsięwzięcia, 
które następnie są oceniane przez grupę 
specjalistów. Po wygraniu konkursu podpi-
sywana jest umowa, w której zostają okre-
ślone cele finansowania, sposoby finan-
sowania, terminy realizacji projektu, jego 
wykonawcy itp.

Zob. też: dotacja
GREEN, Chad T., CASTRO-GREEN, Yvette. Jak 

skutecznie pisać wnioski o granty. Warszawa 1998. 
ISBN 83-86304-58-8.

DERFERT-WOLF, Lidia, MICHALSKA, Bożena. 
Granty w Internecie i innych źródłach informacji. 
Warsztaty. „Biuletyn EBIB” [Dokument elektro-
niczny] 2000, nr 13. Tryb dostępu: http://ebib.oss.
wroc.pl/arc/e013-08.html. Stan z dnia 18.01.2015. 
ISSN 1507-7187.

SZYMOROWSKA, Teresa E. Granty dla bibliotek 
publicznych „Biuletyn EBIB” [Dokument elektro-
niczny] 2000, nr 13. Tryb dostępu: http://ebib.oss.
wroc.pl/arc/e013-04.html. Stan z dnia 18.01.2018. 
ISSN 1507-7187.

M.W.

Grupa docelowa (ang. target group)
Wybrana według określonych kryte-

riów grupa osób do której biblioteka adre-
suje swoją usługę, reklamę, komunikat lub 
działanie.

Grupa docelowa może zostać wy-
odrębniona z uwagi na różne kryteria, 
m.in. o charakterze:
•	 demograficznym (płeć, wiek, wykształ-

cenie, zawód, wielkość rodziny, narodo-
wość itp.);

•	 geograficznym (położenie, wielkość 
miasta, klimat itp.);

•	 psychograficznym (osobowość, styl ży-
cia, zainteresowania itp.):

•	 behawioralnym (oczekiwane cechy 
usługi, sposób jej wykorzystywania, 
wrażliwość na działania marketingowe, 
stosunek do marki biblioteki, status czy-
telnika, rodzaj lojalności itp.).
Biblioteka może też stworzyć grupę do-

celową w oparciu o inne czynniki. Na grupę 
docelową może składać się jeden lub kilka 
segmentów, wyodrębnionych w procesie 
segmentacji, np. segment dzieci w wieku 
4-6 lat oraz segment ich mam, poszukują-
cych pracy, zamieszkałych w rejonie działa-
nia biblioteki publicznej może stanowić jej 
grupę docelową do której skierowana jest 
oferta warsztatów plastycznych połączona 
ze szkoleniami dla dorosłych w zakresie 
autoprezentacji i sposobów poszukiwania 
zatrudnienia.

Zob. też: segmentacja rynku, seg-
ment rynku

BAŁANDYNOWICZ-PANFIL, Katarzyna. Star-
si konsumenci jako grupa docelowa w komunikacji 
rynkowej przedsiębiorstw. „Rozprawy Naukowe 
i Zawodowe PWSZ w Elblągu” 2016, z. 22, s. 33-46. 
ISSN 1895-8117.

KAMIŃSKA, Grażyna. Nastolatki jako grupa do-
celowa działań marketingowych. „Marketing i Ry-
nek” 2002, nr 6, s. 26-32. ISSN 1231-7853.

M.W.
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Grupowanie stanowisk pracy (ang. 
job grouping)

Proces tworzenia jednostek organiza-
cyjnych biblioteki poprzez skupianie stano-
wisk pracy w komórki, a komórek w więk-
sze jednostki organizacyjne.

W skład komórki organizacyjnej po-
winny wchodzić stanowiska pracy zbliżone 
do siebie przedmiotowo lub funkcjonalnie, 
np. w skład działu opracowania zbiorów 
może wchodzić stanowisko ds. opraco-
wania formalnego i stanowisko ds. opra-
cowania rzeczowego, zaś stanowisko ds. 
udzielania informacji naukowej, ze wzglę-
du na swój odmienny charakter i cele pracy, 
będzie wchodzić w skład odrębnej komór-
ki organizacyjnej. Kilka komórek organi-
zacyjnych niższego szczebla (np. działy) 
mogą stworzyć komórkę wyższego szczebla 
(np. filię biblioteki).

Zob. też komórki organizacyjne
M.W.

Grupa interesu zob. grupa nacisku 
Grupa nacisku (ang. lobby)
Grupa ludzi, którzy ze względu 

na wspólne przekonania i cele wywiera-
ją wpływ na osoby decyzyjne (polityków, 
urzędników itp.) aby realizować swoje inte-
resy lub interesy instytucji albo lobby, które 
reprezentują.

Osoby wchodzące w skład grup nacisku 
to na ogół postacie opiniotwórcze, o wyso-
kiej randze w środowisku w którym funk-
cjonują. Związki, które tworzą w ramach 
grup nacisku mają charakter nieformalny, 
choć niekiedy do grup nacisku zalicza się 
również związki zawodowe oraz niektó-
re organizacje. Najczęstszym powodem 
formowania się grup nacisku są dążenia 
do zmian w prawie (np. wprowadzenie po-
prawek do ustawy, zablokowanie uchwa-
lenia rozporządzeń itp.). Lobby bibliotek 
w Polsce ma jak dotąd niewielkie znacze-
nie oraz ograniczony wpływ na polityków, 
także w zakresie regulacji prawnych bez-

pośrednio z związanych z rynkiem książki 
i samymi bibliotekami.

Zob. też: lider opinii, lobbing
SROKOSZ, Jacek. Grupy nacisku i zjawisko lob-

bingu we współczesnych państwach. „Studia Era-
smiana Wratislaviensia” 2007, s. 123-135. ISSN 
2080-332X.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Marketing szeptany – 
instrument propagandy współczesnych bibliotek? W: 
Bibliologia polityczna. Red. D. Kuźmina. Warszawa 
2011, s. 398-405. ISBN 978-83-61464-88-4.

M.W.

Grupa społeczna (ang. social group)
Grupa osób, charakteryzująca się 

wspólnymi przekonaniami, normami, war-
tościami lub celami, powiązana relacjami, 
o względnie trwałej strukturze, współdzia-
łających ze sobą w celu realizacji własnych 
potrzeb. W socjologii jest to zbiór jednostek 
pomiędzy którymi zachodzą istotne inter-
akcje społeczne.

Za wyznaczniki grupy społecznej uzna-
wane są: występowanie interakcji, świa-
domość wśród jednostek bycia grupą, jej 
wewnętrzne ustrukturyzowanie oraz wy-
znawanie podobnych wartości i przekonań. 
W literaturze występują różne podziały 
grup. Najważniejsze z nich to:
•	 podział ze względu na wielkość gru-

py (grupy małe – o niewielkiej liczbie 
członków, bliskich relacjach i prostej 
strukturze, jak rodzina lub grupa zna-
jomych; grupy duże – o dużej liczbie 
członków, sformalizowanej hierarchii, 
zdefiniowanych w formie regulaminów 
lub przepisów relacjach, jak np. związki 
zawodowe);

•	 podział ze względu na sformalizowanie 
grupy (grupy formalne – o jasno okre-
ślonych celach, zasadach i narzędziach 
działania oraz zdefiniowanej strukturze 
organizacyjnej, jak np. stowarzyszenia 
bibliotekarskie; grupy nieformalne – 
zakładane spontanicznie, nieustruktu-
ryzowane, integrujące osoby połączone 
bliskimi relacjami lub wspólnotą za-
interesowań, pozbawione formalnych 
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regulaminów, jak np. grupy znajomych 
i przyjaciół);

•	 podział ze względu na charakter człon-
kostwa w grupie (grupy otwarte – 
o inkluzywnym charakterze, przyjmują-
ce chętnie nowych członków, dostępne 
dla wszystkich zainteresowanych osób, 
np. koła wsparcia; grupy zamknięte – 
dokonujące selekcji swoich członków, 
często o ekskluzywnym, elitarnym cha-
rakterze, stosujące określone kryteria 
przyjęcia, jak np. komitety naukowe).
Projektowanie usług bibliotecznych wy-

maga postrzegania użytkowników nie tylko 
jako jednostek, ale również jako członków 
rozmaitych grup społecznych, charaktery-
zujących się odrębnymi potrzebami i wy-
maganiami.

Zob. też: hierarchia społeczna
DOMANSKI, Henryk. Struktura społeczna. War-

szawa 2007. ISBN 978-83-7383-245-9.
KURASZ, Irena. Grupy dyspozycyjne w struktu-

rze społecznej. Próba analizy socjologicznej. „Acta 
Universitatis Wratislaviensis. Socjologia” 2008, 
z. 44, s. 135-142. ISSN 0239-6661.

M.W.

Grywalizacja (ang. gamification) 
Działania wykorzystujące narzędzia 

i mechanikę znane z gier fabularnych 
i komputerowych w sytuacjach niebędą-
cymi grami w celu zwiększania motywacji 
i zaangażowania ludzi. Technika bazuje 
na przyjemności, jaka płynie z pokonywa-
nia kolejnych osiągalnych wyzwań, rywali-
zacji, współpracy itp. Grywalizacja pozwala 
zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne 
z oczekiwaniami autora projektu, nawet je-
śli są one uważane za nudne lub rutynowe.

Grywalizacja znajduje szerokie zasto-
sowanie w promowaniu usług i zasobów 
bibliotecznych. Mechanika gier i rywaliza-
cji sprawdza się w działaniach zwiększają-
cych korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, 
w usprawnianiu procesów w organizacji 
(partycypacja użytkowników w postaci 
gry), w edukacji informacyjnej (gry edu-
kacyjne, konkursy) oraz ofercie usług po-

zabibliotecznych (imprezy biblioteczne wy-
korzystujące elementy współzawodnictwa). 
Biblioteczna gra uwzględniająca m.in. 
osiągnięcia i wyzwania, statusy i pozio-
my, wirtualne dobra, nagrody, informację 
zwrotną, tabelę wyników, a także wyko-
rzystująca nowoczesne technologie, jest 
narzędziem angażującym użytkowników 
w przestrzeni bibliotecznej oraz budującym 
jej pozytywny wizerunek. 

Zob. też: marketing, marketing in-
ternetowy

JASKOWSKA, Bożena. W to nam graj! Grywali-
zacja w promowaniu usług bibliotecznych. W: Repo-
zytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego [Dokument 
elektroniczny] 2013. Tryb dostępu: http://repozy-
torium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/127/Gry-
walizacja_BJaskowska.pdf Stan z dnia 13.06.2017.

MÓL, Katarzyna. Gra biblioteczna jako forma 
promocji i narzędzie komunikacji z młodym czytel-
nikiem. „Biblioteka i Edukacja” 2016, nr 10, s. 1-7

TKACZYK, Paweł. Grywalizacja: jak zastosować 
mechanizmy gier w działaniach marketingowych.
Gliwice 2012. ISBN 978-83-2463-624-2. 

B.J.

– H –

Harmonizacja pracy (ang. harmoni-
zation of work)

Sposób organizacji pracy zespołowej 
polegający na synchronizacji realizacji po-
szczególnych zadań w czasie i przestrzeni. 
Harmonizacja pracy ma szczególne zna-
czenie podczas realizacji dużych projek-
tów, wymagających koordynacji działań, 
np. zmiana systemu bibliotecznego, wyma-
gająca wprowadzenia zmian równocześnie 
w wielu oddziałach bibliotecznych (groma-
dzenia, opracowania, udostępniania itd.); 
zmiana układu magazynowego, wymaga-
jąca jednoczesnych zmian w organizacji 
pracy zarówno w magazynach, jak i czy-
telniach oraz wypożyczalniach itp. Narzę-
dziem wspomagającym harmonizację pra-
cy jest harmonogram pracy.

Zob. też: harmonogram pracy



78 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

SAJKIEWICZ, Alicja. Harmonizacja pracy: czyn-
niki społeczne, ekonomiczne i organizacyjne. War-
szawa 1986. ISBN 83-208-0576-7.

STRZELECKI, Tadeusz. Harmonizacja działań 
w procesach pracy. Warszawa 1987. ISBN 83-208-
0548-1.

M.W.

Harmonogram pracy (ang. work 
schedule)

Narzędzie wspomagające zarządzanie 
projektami w czasie. Polega na stworze-
niu planu zawierającego informacje na te-
mat zadań cząstkowych wraz z kolejnością 
ich wykonywania, czasami trwania oraz 
planowanymi terminami realizacji. Har-
monogram może być uzupełniony o dane 
na temat środków (materialnych, ludzkich, 
finansowych) niezbędnych do wykonania 
poszczególnych zadań. Jego postać graficz-
na przyjmuje najczęściej formę wykresu 
z poziomą osią. Przykładem harmonogra-
mu pracy jest wykres Gantta, który poza 
podstawowymi informacjami na temat cza-
su wykonania zadań oraz osób za nie odpo-
wiedzialnych może wskazywać na tzw. za-
dania krytyczne, a więc zadania istotne dla 
projektu (niepomijalne), zadania niekry-
tyczne, których wykonanie może ułatwić 
realizację projektu/dopełnić go, lecz nie jest 
niezbędne, oraz tzw. „kamienie milowe”, 
czyli momenty oznaczające zakończenie 
jakiejś fazy projektu. Dzięki tego typu na-
rzędziom osoby zarządzające projektem ła-
twiej mogą z wyprzedzeniem dostrzec mo-
menty, w których wykonanie planu może 
stwarzać trudności, np. z uwagi na zbyt 
krótki czas realizacji zadań, zbyt małą licz-
bę wykonawców itp. Wykres pozwala rów-
nież na ustalenie jakie będą konsekwencje 
braku realizacji poszczególnych zadań (któ-
re kolejne zadania ulegną opóźnieniu) i ja-
kich przesunięć może dokonać w związku 
z tym zarządzający projektem (przemieścić 
wykonawców zadań, zrezygnować z reali-
zacji mniej istotnego zadania kosztem za-
dania krytycznego itp.). Zarządzanie har-

monogramami pracy możliwe jest obecnie 
w oparciu aplikacje komputerowe.

  Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4

Zadanie 1 osoba 1      

Zadanie 2 osoba 2  

Zadanie 3 osoba 3    

Zadanie 4 osoba 4  

Zadanie 5     osoba 5  

Rys. Wykres Gantta – schemat

Zob. też: harmonizacja pracy
GRZEŚ, Anna. Wykres Gantta a metoda ścieżki 

krytycznej (CPM). „Optimum: Studia ekonomiczne” 
2014, nr 6, s. 195-216. ISSN 1506-7637.

SOWIŃSKA, Jadwiga. Harmonogram uła-
twia organizację pracy w firmie. „Gazeta Prawna” 
2008.02.07, nr 27, s. A9. ISSN 1232-6712.

M.W.

Heurystyka (ang. heuristics)
Nauka zajmująca się rozwiązywaniem 

problemów, dokonywaniem odkryć, od-
najdywaniem nowych faktów i związków 
między nimi. Opiera się na wykorzysty-
waniu wyobraźni, fantazji i intuicji, mniej 
koncentrując się na logice i związkach 
przyczynowo-skutkowych. Stanowi dział 
prakseologii.

Heurystyka wykorzystuje szereg tech-
nik i metod twórczego rozwiązywania 
problemów m.in. burza mózgów i jej liczne 
odmiany, metoda Delficka, metody scena-
riuszowe. Pozwala na lepsze zarządzanie 
biblioteką w dynamicznym, ciągle zmienia-
jącym się otoczeniu.

Zob. też: metody heurystyczne
ANTOSZKIEWICZ, Jan D. Metody heurystyczne 

– twórcze rozwiązywanie problemów. Warszawa 
1990. ISBN 83-208-0784-0.

FIRLEJ-BUZON, Aneta. Heurystyka – gene-
za oraz współczesne zastosowania. „Zagadnienia 
Informacji Naukowej” 2003, nr 1, s. 23-37. ISSN 
0324-8194.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.
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Hierarchia celów (ang. hierarchy of 
goals)

Uszeregowanie celów biblioteki bądź ce-
lów jej agend (oddziałów) według ich rangi. 
W tym sensie można wyróżnić cele nad-
rzędne i cele podrzędne. Cele nadrzędne 
mają kluczowe znaczenie dla działalności 
biblioteki. Hierarchię celów można ustalić 
biorąc pod uwagę czynniki społeczne, eko-
nomiczne, organizacyjne i in., grupując cele 
w klasy i poziomy. Możliwe jest również 
stopniowanie osiągalności celów. Hierar-
chizacja celów powoduje ich wartościowa-
nie oraz wspomaga racjonalne przyporząd-
kowanie celów odpowiednim oddziałom. 
Podstawową trudność w hierarchizacji ce-
lów stanowi stworzenie obiektywnej miary 
służącej porównaniom.

Zob. też: cel, cele kierunkowe, cele 
organizacyjne

M.W.

Hierarchia organizacyjna biblioteki 
(ang. organizational hierarchy of the 
library)

Wewnętrzna organizacja (układ) ko-
mórek organizacyjnych biblioteki zorga-
nizowana na zasadzie nadrzędności i pod-
rzędności tych komórek. Komórki mniejsze 
wchodzą w skład komórek większych i pod-
legają ich kierownictwu (np. w Bibliotece 
Narodowej pracownie wchodzą w skład 
instytutów). Hierarchia organizacyjna wy-
nika z konieczności podziału biblioteki 
na mniejsze komórki, co jest konsekwencją 
ograniczonej rozpiętości kierowania, a więc 
możliwości bezpośredniego nadzorowania 
podwładnych i skutecznego pilotowania 
ich pracy. Najniższe szczeble w hierarchii 
organizacyjnej zajmują pracownicy szere-
gowi – bezpośredni wykonawcy zadań, zaś 
najwyższe – kadra kierownicza wyższego 
szczebla (dyrektor biblioteki, wraz z zastęp-
cami lub kierownikami działów).

Zob. też: rozpiętość kierowania, struk-
tura organizacyjna biblioteki, szczebel 
kierownictwa

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

M.W.

Hierarchia potrzeb Maslowa (ang. 
Maslow’s hierarchy of needs)

Abraham Maslow opracował hierarchię 
potrzeb człowieka, w oparciu o spostrzeże-
nie, że ludzie podejmują działania, kierując 
się chęcią zaspokojenia potrzeb, które uzna-
ją za ważne dla siebie. Podzielił te potrze-
by na pięć kategorii i uporządkował je pod 
względem wzrostu znaczenia, układając 
je w hierarchię potrzeb: 1) potrzeby fizjolo-
giczne – głód, pragnienie, potrzeba schro-
nienia, seksu i  inne potrzeby cielesne; po-
trzeby bezpieczeństwa – pewności, stałości, 
opieki, wolności od lęku; 2) potrzeby spo-
łeczne, zwane też potrzebami przynależno-
ści – miłości, czułości, współpracy, przyjaź-
ni; 3) potrzeby statusu (uznania, szacunku) 
– osiągnięć, prestiżu, władzy, niezależnego 
myślenia i działania; 4) potrzeby samoreali-
zacji, tj. pragnienia doskonalenia się, pełne-
go wykorzystania swoich uzdolnień, możli-
wości i zainteresowań.

Zaspokojeniem omawianych potrzeb 
rządzą dwie zasady: deficytu (podstawo-
wym dążeniem człowieka jest zaspokojenie 
potrzeb dotąd niezaspokojonych) i rozwoju 
(motorem napędowym zachowania czło-
wieka będzie najniższa w hierarchii nieza-
spokojona potrzeba). Człowiek jest więc 
motywowany do zaspokojenia tej potrzeby, 
którą najsilniej odczuwa w danym momen-
cie, zaś natężenie siły motywacyjnej zależy 
od bieżącej sytuacji oraz ostatnich doświad-
czeń człowieka.

Zob. też: motywacja, motywowanie, 
teorie motywacyjne, środki motywują-
ce

GAJDEK, Grażyna. Motywowanie jako element 
procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organiza-
cji. Rzeszów 2015. ISBN 978-83-7996-099-6.
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SIKORSKI, Czesław. Motywacja jako wymiana: 
modele relacji między pracownikiem a organizacją. 
Warszawa 2004. ISBN 83-7251-435-6.

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, GIL-
BERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. ISBN 
978-83-208-1942-7.

J.K.

Hierarchia służbowa (ang. official 
hierarchy)

Układ zależności służbowych wystę-
pujących w bibliotece, określający zasady 
nadrzędności i podrzędności pracowników 
względem siebie oraz kierownictwa.

Hierarchia służbowa jest odwzorowa-
niem struktury organizacyjnej biblioteki. 
Na jej podstawie ustalana jest rozpiętość 
kierowania każdego kierownika, uprawnie-
nia decyzyjne oraz zakres odpowiedzialno-
ści.

Zob. też: rozpiętość kierowania, 
struktura organizacyjna biblioteki

Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki. Warszawa 
1998. ISBN 83-87629-09-X.

GRIFFIN, Ricky W. Podstawy zarządzania orga-
nizacjami. Warszawa 2005. ISBN 83-01-14394-0.

M.W.

Hierarchia społeczna (ang. social 
hierarchy)

Sposób usytuowania jednostki w gru-
pie społecznej lub grupy w społeczeństwie, 
wskazujący na jej rolę, rangę i znaczenie.

Można więc mówić o pozycji jednos-
tki w hierarchii społecznej – np. bibliote-
karza, czytelnika lub pozycji całej grupy 
– np. grupy zawodowej bibliotekarzy. Hie-
rarchia społeczna może wynikać z czyn-
ników obiektywnych, takich jak: wiedza, 
wykształcenie, wykonywany zawód itp. lub 
czynników subiektywnych, jak np. prestiż 
społeczny czy styl życia. Hierarchia spo-
łeczna pozwala regulować relacje w grupie, 
wskazuje na jednostki kreatywne, o bardziej 
dominacyjnym charakterze, predestynowa-
ne do pełnienia ról kierowniczych.

Zob. też: grupa społeczna, hierar-
chia organizacyjna biblioteki

BACHÓRZ, Agata i in. Kulturalna hierarchia: 
nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stra-
tyfikacja społeczna. Gdańsk 2016. ISBN 978-83-
64610-66-0.

CIECHANOWICZ, Jan. Po co hierarchia społecz-
na? „Polityka Polska” 2017, nr 3, s. 126-128. ISSN 
2449-6278.

M.W.

Hipoteza (ang. hypothesis)
Założenie, domysł naukowy, który 

w wyniku badań powinien zostać potwier-
dzony lub odrzucony.

Hipoteza formułowana jest w celu wy-
jaśnienia zdarzeń, zjawisk, uwarunkowań. 
Każda hipoteza powinna zostać uzasad-
niona i zbadana. Skontrolowanie praw-
dziwości hipotezy może zostać wykonane 
poprzez jej potwierdzenie (tzw. weryfiko-
wanie prawdziwości hipotezy) lub poprzez 
udowodnienie jej nieprawdziwości (tzw. 
falsyfikowanie). W naukach o zarządzaniu 
przyjmuje się, że hipoteza powinna zostać 
sprawdzona poprzez wykonanie badań em-
pirycznych. Hipoteza badawcza musi wska-
zywać na nowy, nieznany dotąd problem 
lub zagadnienie, winna być tak sformuło-
wana, aby było możliwe jej potwierdzenie 
lub obalenie, powinna być wewnętrznie 
spójna (pozbawiona sprzeczności), prosta 
oraz wolna od oczywistych twierdzeń, zna-
nych każdemu badaczowi.

Zob. też: badanie naukowe
JESZKA, Anna M. Problemy badawcze i hipotezy 

w naukach o zarządzaniu. „Organizacja i Kierowa-
nie” 2013, nr 5, s. 31-39. ISSN 0137-5466.

URBANIAK-ZAJĄC, Danuta. O stosowaniu hipo-
tez w badaniach pedagogicznych. „Teraźniejszość 
– Człowiek – Edukacja” 2009, nr 1, s. 7-27. ISSN 
1505-8808.

M.W.

Histogram (ang. histogram)
Zestawienie danych statystycznych 

w postaci wykresu powierzchniowego, zło-
żonego z przylegających do siebie słupków 
(prostokątów), których wysokość ilustruje 
liczebność występowania badanej cechy 
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w populacji lub jej próbie, a szerokość pro-
stokąta reprezentuje pewien zakres wartości 
badanej cechy. Dzięki histogramowi można 
w sposób graficzny przedstawić rozkład ba-
danej cechy i dzięki temu lepiej zrozumieć 
analizowany proces lub jego wyroby. Sze-
rokość histogramu odzwierciedla stopień 
zmienności badanej cechy – im szerszy jest 
histogram, tym większa jest zmienność, 
im węższy histogram, tym zmienność jest 
mniejsza.

Tworzenie histogramu składa się z na-
stępujących etapów: zebrania wyników po-
miarowych; ustalenia liczby przedziałów 
(prostokątów); obliczenia szerokości prze-
działów; określenia wartości dla poszcze-
gólnych przedziałów oraz określenia liczby 
obserwacji w danym przedziale. 

Analiza zjawisk za pomocą histogramu 
opiera się na analizie jego kształtu:
•	 rozkład normalny (kształt dzwonu lub 

góry o jednym szczycie i dwóch podob-
nie nachylonych zboczach) jest typowy 
dla zjawisk bez żadnych zaburzeń;

•	 rozkład skośny (prawostronnie lub le-
wostronnie) daje informację o istnieniu 
czynników (naturalnych lub zaburzeń), 
które ograniczają liczbę obserwacji po-
niżej (lub powyżej) pewnej wartości;

•	 rozkład dwumodalny (rozkład posiada 
dwa szczyty) to sygnał, że w badanej 
próbce istnieje suma działania dwóch 
procesów; sam wykres jest sumą dwóch 
lub więcej histogramów;

•	 rozkład wielomodalny (rozkład posiada 
wiele szczytów) – informacja o istnieniu 
więcej niż dwóch czynników (proce-
sów) wpływających na zmienność. 
Zob. też: cecha statystyczna, staty-

styka biblioteczna, zbiorowość staty-
styczna

HUCZEK, Marian, ŻOŁĘDOWSKA, Beata. Sta-
tystyka dla bibliotekoznawców. Sosnowiec 2003. 
ISBN 83-89275-20-1.

SOBCZYK, Mieczysław. Statystyka. Warszawa 
2005. ISBN 83-01-14387-8.

B.J. 

HRM zob. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi

Humanizacja pracy (ang. humaniza-
tion of work)

Podejście zakładające taki sposób orga-
nizacji pracy, który umożliwia zwiększenie 
jej efektywności przy równoczesnym respek-
towaniu potrzeb i możliwości psychofizycz-
nych pracowników. Podstawą humanizacji 
jest eliminacja negatywnego wpływu pracy 
na człowieka.

Humanizacja pracy oprócz działań prak-
tycznych obejmuje cały zespół idei i koncep-
cji zarządzania, w ramach których analizie 
poddawane jest kształtowanie treści, sto-
sunków i warunków pracy. W ramach hu-
manizacji pracy wykorzystywane są zasady 
ergonomii, psychologii, fizjologii i socjologii 
pracy oraz teorii organizacji czy prakseologii. 
Wszystkie stosowane narzędzia mają na celu 
zapewnienie pracownikom dobrych warun-
ków pracy, zarówno w aspekcie fizycznym, 
jak i psychicznym, a w konsekwencji zinte-
growanie pracownika z organizacją, wytwo-
rzenie w nim poczucia wartości i odpowie-
dzialności za podejmowane działania oraz 
przekonanie o możliwości rozwoju zawodo-
wego, pod warunkiem podnoszenia kwalifi-
kacji, twórczego podejścia i zaangażowania. 
Zapewnienie pracownikom dobrych warun-
ków pracy (korzystnych ekonomicznie, psy-
chicznie i fizycznie) powoduje, że będą oni 
chcieli w jak największym stopniu wykorzy-
stać swój potencjał cenny dla instytucji.

Humanizacja pracy jest trudnym do zde-
finiowania terminem z uwagi na swoją wie-
loaspektowość. Niekiedy określana jest mia-
nem ideologii społecznej, która prowadzi 
do harmonizacji pracy z życiem, potrzebami 
i aspiracjami człowieka. Mieści się w niej 
zarówno eliminacja negatywnego wpływu 
pracy na zatrudnionego, jak i sprawiedliwe 
oraz godziwe wynagradzanie za pracę, moż-
liwość rozwoju zawodowego, kształtowanie 
korzystnych relacji interpersonalnych oraz 
wiele innych kwestii, które powinny być 
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za każdym razem rozpatrywane indywidu-
alnie, z uwzględnieniem specyfiki zawodu, 
organizacji, stanowiska pracy oraz cech i po-
trzeb samego pracownika.

Przeciwieństwem humanizacji jest dehu-
manizacja pracy, która oznacza brak posza-
nowania dla potrzeb człowieka i najczęściej 
wiąże się występowaniem takich negatyw-
nych zjawisk, jak: szkodliwe warunki pracy 
(nadmierny hałas, brak ergonomii itp.), złe 
warunki interpersonalne, blokowanie in-
nowacyjności, rozwoju i realizacji poprzez 
pracę, brak możliwości awansu i monotonia 
wykonywanej pracy.

W bibliotekach występują zarówno czyn-
niki humanizujące, jak i dehumanizujące 
pracę bibliotekarzy. Przewaga jednej z tych 
dwóch grup decyduje nierzadko o tym czy 
dana placówka biblioteczna traktowana jest 
jako atrakcyjne, przyjazne miejsce pracy.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, ergonomia, fizjologia pracy, wa-
runki pracy

KUBALA, Konrad, KUTYŁO, Łukasz. Humaniza-
cja pracy w warunkach współczesnego ładu gospo-
darczego. Łódź 2014. ISBN 978-83-7969-077-0.

MIKUŁA, Bogusz, POTOCKI, Arkadiusz. Huma-
nizacja organizacji pracy: aspekty metodologiczne. 
Kraków 1998. ISBN 83-87239-46-1.

Humanizacja pracy wobec wyzwań transfor-
macyjnych i cywilizacyjnych. Red. D. Walczak-Duraj.  
Płock 2005. ISBN 83-89416-56-5.

M.W.

– I –

Ilościowy podział pracy (ang. quan-
titative division of labour)

Rodzaj podziału pracy, który polega 
na rozdzieleniu między pewną grupę osób 
zadań przekraczających możliwości jedne-
go człowieka, jednakże każda osoba wy-
konuje taką samą czynność. Podział pracy 
ilościowy nie wiąże się ze specjalizacją. 
Przykładem ilościowego podziału pracy 
w bibliotece jest np. katalogowanie ksią-
żek w oddziale opracowania zbiorów, gdzie 
wszyscy pracownicy zajmują się zarówno 

opracowaniem formalnym, jak i rzeczo-
wym dokumentu.

We współczesnych organizacjach wyko-
nujących złożone procesy znacznie częściej 
spotyka się jakościowy podział pracy. Po-
dział ilościowy stosowany jest jako uzupeł-
nienie podziału jakościowego.

Zob. też: jakościowy podział pracy, 
podział pracy, stanowisko pracy, po-
dział organizacyjny

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

BARTOSZEK, Adam. Podział pracy: struktura 
i geneza. Katowice 1986. ISBN 83-226-0057-7.

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, GIL-
BERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. ISBN 
978-83-208-1942-7.

B.J.

Inercja organizacyjna (ang. organi-
zational inertness)

Stan organizacji charakteryzujący się 
marazmem, biernością, bezwładem, rutyną 
w działaniu i brakiem innowacyjności.

Inercja jest zjawiskiem negatywnym za-
równo dla samej biblioteki, jak i dla zatrud-
nionych w niej pracowników. Powoduje 
brak elastyczności instytucji, słaby kontakt 
z otoczeniem, niedobór nowych ciekawych 
usług oraz zastój w rozwoju zawodowym 
bibliotekarzy. Biblioteki są szczególnie po-
datne na inercję, wiele z nich ogranicza 
się do stosowania przestarzałych narzędzi 
i metod działania, pielęgnując nie zawsze 
korzystne przyzwyczajenia kadry kierowni-
czej i personelu.

Zob. też: dynamizm innowacyjny, in-
ercja przyzwyczajeń

SWIATKIEWICZ, Olgierd. Inercja jako pojęcie 
prakseologiczne i zjawisko psychospołeczne. „Prak-
seologia” 2001, nr 141, s. 453-467. ISSN 0079-
4872.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Metody pokonywania 
oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych 
w bibliotekach. „Biuletyn EBIB” [Dokument elek-
troniczny] 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.
ebib.pl/2006/74/wojciechowska.php. Stan z dnia 
25.06.2018. ISSN 1507-7187.

M.W.
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Inercja przyzwyczajeń (ang. inert-
ness of habits)

Bezwład bądź opór jednostki lub grupy 
wobec wszelkiego rodzaju zmian niosących 
ze sobą konieczność rezygnacji z dotych-
czasowych przyzwyczajeń, metod działa-
nia, uprzednio przyjętych procedur bądź 
modeli rozwiązywania problemów.

Pokonanie inercji przyzwyczajeń wśród 
pracowników jest procesem niezwykle 
trudnym. Wymaga stopniowych zmian 
oraz przekonania do nich personelu w celu 
zapobieżenia biernemu lub czynnemu 
oporowi, który jest częstym zjawiskiem 
w procesie wprowadzania innowacji. Iner-
cja przyzwyczajeń wśród bibliotekarzy jest 
jednym z powodów braku rozwoju biblio-
teki i jej usług, zaś inercja kadry kierowni-
czej blokuje także rozwój i innowacyjność 
personelu.

Zob. też: inercja organizacyjna
SWIATKIEWICZ, Olgierd. Inercja jako pojęcie 

prakseologiczne i zjawisko psychospołeczne. „Prak-
seologia” 2001, nr 141, s. 453-467. ISSN 0079-
4872.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Metody pokonywania 
oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych 
w bibliotekach. „Biuletyn EBIB” [Dokument elek-
troniczny] 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.
ebib.pl/2006/74/wojciechowska.php. Stan z dnia 
25.06.2018. ISSN 1507-7187.

M.W.

Infobroker zob. broker informacji
Informacja strategiczna (ang. stra-

tegic information)
Informacja, która decyduje o przewa-

dze konkurencyjnej organizacji, niezbędna 
do realizacji strategii oraz zarządzania stra-
tegicznego. To zasób informacyjny, który 
przyczynić się może do wzrostu sprzedaży 
(np. przez dostosowanie się do potrzeb ja-
kościowych i cenowych klienta), zwięk-
szenia rentowności (np. poprzez kontrolę 
kosztów) lub do kształtowania pozytywne-
go wizerunku organizacji. Zasób informa-
cyjny, aby mógł być uznany za strategiczny, 
powinien spełniać następujące warunki: 
wartość (zwiększenie sprzedaży, wzrost ren-

towności, tworzenie reputacji), rzadkość 
(informacja jest posiadana jedynie przez 
organizację lub przez niewielką ich liczbę), 
unikatowość (istnieje system zabezpiecze-
nia zasobu przed imitacją) oraz zorgani-
zowanie (system organizacyjny umożliwia 
eksploatację zasobu informacyjnego). 

Informację strategiczną pozyskiwać 
można z następujących źródeł: przedsię-
biorstwo (zagregowana informacja o funk-
cjonowaniu jednostek przedsiębiorstwa 
i procesów w nim realizowanych), konku-
renci (ciągły monitoring zachowań kon-
kurencji), klienci (badania preferencji, 
potrzeb, oczekiwań i satysfakcji), dostaw-
cy (analiza informacji odnośnie obecnych 
i potencjalnych dostawców), właściciele 
i inwestorzy (informacje dotyczące celów 
i zamiarów), instytucje finansowe (informa-
cja o sposobach finansowania), instytucje 
rządowe i państwowe (informacje np. o sy-
stemie podatkowym, wskaźnikach makro-
ekonomicznych, stopach procentowych), 
Główny Urząd Statystyczny (wszechstron-
ne dane o sytuacji ekonomicznej i społecz-
nej kraju), instytucje naukowo-badawcze 
(publikacje, raporty, analizy), firmy badań 
rynkowych (sondażowe badania społeczne 
i marketingowe, również na zlecenie), wy-
wiadownie gospodarcze (np. sprawdzanie 
wiarygodności kontrahentów), firmy do-
radcze (dostarczają informacje oraz usłu-
gi konsultingowe), media, izby handlowe 
(wymiana informacji pomiędzy zrzeszony-
mi organizacjami) oraz organizacje konsu-
menckie. 

Zob. też: decyzja strategiczna, infor-
macja w zarządzaniu, otoczenie biblio-
teki, strategia, zarządzanie strategiczne

MAIK, Robert, GOŁOŚ, Andrzej, SZCZERBACZ, 
Krzysztof, WALKIEWICZ, Paweł. Strategiczne źród-
ła informacji w działalności przedsiębiorstw: raport 
z badania. Warszawa 2010. ISBN 978-83-7633-
096-9.

WOŹNIAK, Krzysztof. System informacji mene-
dżerskiej jako instrument zarządzania strategiczne-
go w firmie. Niepublikowana praca doktorska. Kra-
ków 2005. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
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http://www.academia.edu/27137626/System_in-
formacji_mened%C5%BCerskiej_jako_instru-
ment_zarz%C4%85dzania_strategicznego_w_fir-
mie. Stan z dnia 11.03.2017.

B.J.

Informacja w zarządzaniu (ang.in-in-
formation for management)

Ogół informacji gromadzonych, przet-
warzanych i wykorzystywanych w procesie 
zarządzania. Informacja pełni w zarządzaniu 
kluczową rolę, ponieważ to na jej pods-
tawie podejmowane są wszelkie decyzje 
zarządcze. Trafność tych decyzji zależy 
od rzetelności aktualności, kompletności, 
istotności oraz szybkości uzyskiwania in-
formacji. Informacje błędne, nieaktualne, 
niekompletne lub nieprawidłowo opra-
cowane powodują nieprawidłowe decyzje 
lub decyzje spóźnione i wówczas określane 
są mianem dezinformacji. Wartość infor-
macji podności ich obiektywizm, zwięzłość, 
porównywalność oraz łatwość przeszu-
kiwania. Informacje mające największe 
znaczenie dla biblioteki (związane z jej 
celami głównymi oraz strategią) nazywa- głównymi oraz strategią) nazywa-strategią) nazywa-
ne są informacjami strategicznymi, infor-
macje dotyczące użytkowników biblioteki 
i jej funkcjonowania w sektorze usług in-
formacyjnych – informacjami rynkowymi, 
zaś informacje związane z działalnością 
marketingową bibioteki – informacjami 
marketingowymi. W przypadku automaty-
zacji zbierania i analizowania danych przez 
system komputerowy mówi się o informa-
cyjnym systemie zarządzania.

Zob. też: informacja strategiczna, 
informacje marketingowe, informacje 
rynkowe, informacyjny system zarzą-
dzania, system informacji, system in-
formacji marketingowej

WAŚCIŃSKI, Tadeusz. Informacja w zarządza-
niu strategicznym przedsiębiorstwem. „Finanse, 
Zarządzanie, Inżynieria“ 1997, nr 4, s. 30-37. ISSN 
1429-673X.

Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Red. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Kraków 2003. 
ISBN 83-7333-175-1.

M.W.

Informacje marketingowe (ang. 
marketing information)

Informacje służące wspieraniu decyzji 
zarządczych biblioteki w zakresie działalno-
ści marketingowej. Mogą dotyczyć rynku/
otoczenia biblioteki, jak również być zwią-
zane z jej wnętrzem. Powiązane są z działa-
niami o charakterze operacyjnym, taktycz-
nym lub strategicznym, prezentują wiedzę 
o zjawiskach minionych, bieżących lub też 
prognozowanych trendach. Informacje 
marketingowe mogą być generowane w ra-
mach tzw. systemu informacji marketingo-
wej.

Zob. też: badania marketingowe, in-
formacja w zarządzaniu, system infor-
macji marketingowej

Instrumenty i informacje marketingowe. Red. 
D. Dąbrowski. Gdańsk 2006. ISBN 83-88617-23-0.

PFAFF, Dietmar. Badania rynku: jak pozyskiwać 
najistotniesze dla firmy informacje marketingowe. 
Warszawa 2010. ISBN 978-83-61655-88-6.

M.W.

Informacje rynkowe (ang. market 
information)

Ogół wiedzy na temat sektora usług 
informacyjnych oraz działalności innych 
instytucji w sektorze kultury i nauki (part-
nerów, konkurentów itp.), trendów czytel-
niczych, potrzeb i zachowań użytkowników 
oraz inne informacje związane z funkcj-
nowaniem bibioteki na rynku, niezbędne 
do jej sprawnego działania i podejmowania 
decyzji zarządczych. Informacje rynkowe 
mogą pochodzić ze źródeł wewnętrznych 
lub zewnętrznych. Wewnętrzne źródła 
informacji to wewnętrzne sprawozda-wewnętrzne sprawozda-
nia, raporty i różnego rozdzaju zestawi-
enia (np. statystyki wypożyczeń). Źródła 
zewnętrzne związane są z monitorowaniem 
otoczenia, w tym z prowadzeniem badań 
marketingowych. Ponadto informacje 
rynkowe mogą mieć charakter pierwotny 
(uzyskiwane w procesie badań, np. anki-
etowych, wywiadów, obserwacji) lub cha-
rakter wtórny (gotowe zestawienia, raporty 
itp.).
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Zob. też: informacja w zarządzaniu, 
informacje marketingowe, system in-
formacji

DĄBROWSKI, Dariusz. Informacje rynkowe 
w rozwoju nowych produktów. Gdańsk 2009. ISBN 
978-83-7348-257-9.

KAMIŃSKI, Tadeusz. Informacja rynkowa 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Zeszyty Nauko-Zeszyty Nauko-
we Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej 
w Warszawie” 1999, z. 5, s. 47-67. ISSN 1509-3670.

MRUK, Henryk. Analiza rynku. Warszawa 2003. 
ISBN 83-208-1454-5.

M.W.

Informacyjny system zarządzania 
(ang. management information system)

System zarządzania informacją opiera-
jący się na oprogramowaniu komputero-
wym, mający za zadanie wspieranie decyzji 
zarządczych poprzez gromadzenie w po-
szczególnych agendach biblioteki wskaza-
nych informacji, ich segregację, opraco-
wanie i generowanie w formie zestawień 
lub analiz dla kadry zarządzającej. Funkcję 
informacyjnego systemu zarządzania pełni 
wiele systemów bibliotecznych, w których 
poszczególne moduły (np. gromadzenia, 
opracowania, magazynowania itd.) przygo-
towane są do generowania raportów.

Zob. też: informacja w zarządzaniu, 
system informacji

MACIEJCZUK, Urszula, ZIMNOCH Małgorzata. 
System informacyjny a zarządzanie strartegiczne. 
„Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Marketingu oraz 
Katedry Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego” 2000, nr 4, s. 7-16. ISSN 1429-
4176.

PIETRZAK, Sławomir. Informacyjny system za-
rządzania przedsiębiorstwem. „Ekonomika i Orga-
nizacja Przedsiębiorstwa” 1998, nr 6, s. 7-9. ISSN 
0860-6846.

M.W.

Inkluzja społeczna (ang. social in-
clusion)

Integracja (włączanie) jednostek lub 
grup w funkcjonowanie społeczne.

Biblioteki, zwłaszcza biblioteki publicz-
ne, pełnią istotną rolę w inkluzji społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem, szcze-
gólnie osób starszych, niepełnosprawnych, 

mniejszości narodowych itp. Dedykują im 
odrębne usługi wzmacniające więzi i li-
kwidujące bariery społeczne, jak np. kursy 
dotyczące kultury i języka dla imigrantów, 
czy zajęcia aktywizacyjne dla bezrobotnych 
i seniorów.

Zob. też: kapitał społeczny
BRODA-WYSOCKI, Piotr. Wykluczenie i inkluzja 

społeczna: paradygmaty i próby definicji. Warszawa 
2012. ISBN 978-83-61125501.

PYTKA, Lesław, MARCINIAK-PAPROCKA, Ka-
tarzyna. Inkluzja społeczna: różnicowanie struktur 
i doskonalenie funkcji. Siedlce 2017. ISBN 978-83-
70518370.

M.W.

Innowacja (ang. innovation)
Celowo wprowadzana zmiana, polega-

jąca na zastępowaniu dotychczasowych sta-
nów innymi, ocenianymi dodatnio w świet-
le określonych kryteriów i składającymi się 
na postęp. Potocznie innowacja to działanie 
wprowadzające coś nowego, zwykle jakieś 
ulepszenie. Innowacja jest ujmowana jako 
proces obejmujący wszystkie działania 
związane z kreowaniem pomysłu, powsta-
niem wynalazku, wdrożeniem nowego 
produktu lub usługi. Innowacja jest poję-
ciem używanym w dwojakim znaczeniu: 
czynnościowym (wprowadzanie czegoś no-
wego, związanego z innym niż dotychczas 
sposobem ludzkiego działania) lub rzeczo-
wym (rzecz nowo wprowadzona, nowość 
w postaci wytworu materialnego, procesu 
lub idei). W odniesieniu do biblioteki in-
nowację należy rozumieć jako całokształt 
czynności niezbędnych do przygotowania 
i praktycznego zastosowania nowych roz-
wiązań w zakresie obsługi użytkowników 
oraz w zakresie organizacji pracy biblioteki, 
procesów zarządzania czy stosowanej tech-
nologii.

Zob. też. dynamizm innowacyjny, 
innowacje przełomowe, pobudzanie in-
nowacyjności, podatność na innowacje, 
zmiana, zarządzanie zmianami

HUCZEK, Marian. Innowacje w bibliotece. „Fi-
nanse, Zarządzanie, Inżynieria” 1999, nr 4, s. 88-
98. ISSN 1427-3853.
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WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece. Warszawa 2006. ISBN 83-89316-
61-7.

J.K.

Innowacje przełomowe (ang. crucial 
innovations)

Rodzaj innowacji o radykalnym, prze-
łomowym charakterze, stanowiących dla 
biblioteki lub jej otoczenia zupełne novum. 
W przeciwieństwie do innowacji ulepszają-
cych (usprawniających) pewne procesy lub 
usługi, innowacje przełomowe wymagają 
wdrożenia zupełnie nowych rozwiązań. 
Wiążą się też zazwyczaj z prowadzeniem 
badań naukowych i wykonywaniem eks-
pertyz, wysokimi nakładami finansowy-
mi na przygotowanie i realizację projektu 
oraz koniecznością wprowadzenia metody 
zarządzania zmianami, w tym realizacją 
szkoleń personelu i/lub użytkowników. 
Przykładem przełomowych innowacji w bi-
bliotekach są pierwsze komputerowe syste-
my biblioteczne, których implementacja 
wymagała opracowania zupełnie nowych 
metod pracy bibliotekarzy i obsługi użyt-
kowników.

Zob. też: innowacja, zarządzanie 
zmianami

CHRISTENSEN, Clayton M. Przełomowe in-
nowacje: możliwości rozwoju czy zagrożenie dla 
przedsiębiorstwa. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
01-16279-5.

M.W.

Instrumenty marketingu (ang. mar-
keting instruments) 

Materialne i niematerialne narzędzia 
oddziaływania na rynek, wykorzystywa-
ne przez bibliotekę w realizacji określonej 
strategii, tworzące marketing-mix. Cha-
rakteryzują się różną siłą i skutecznością 
wywierania pożądanego wpływu. Klasycz-
ny zestaw instrumentów tworzy tzw. 4 P, 
czyli środki z zakresu kształtowania pro-
duktu, ceny, dystrybucji i promocji. Ewo-
lucja koncepcji marketingowej w sferze 
usług doprowadziła jednak do rozbudowy 

tradycyjnego marketingu-mix o dodat-
kowe elementy, tworzące koncepcję 7 P 
obejmującą także personel (ang. people), 
fizyczne otoczenie usług (ang. physical 
evidence) oraz proces świadczenia usłu-
gi (ang. process). Na każdą z powyższych 
grup składają się liczne działania, podej-
mowane w taki sposób, aby tworzyły spój-
ną całość.

Zob. też: cena, dystrybucja, marke-
ting, produkt, promocja biblioteczna

Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

WOJCIECHOWSKI. Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

B.Ż.-K.

Integracja organizacyjna (ang. orga-
nizational integration)

Postawa pracowników względem bi-
blioteki, charakteryzująca się działaniami 
zgodnymi z celami organizacyjnymi biblio-
teki oraz działaniami sprzyjającymi biblio-
tece jako organizacji.

Integracja oznacza, iż pracownicy bi-
blioteki identyfikują się z nią i dążą do jej 
rozwoju, cele organizacyjne postrzegając 
jako swoje własne. Integrację pracowni-
ków z biblioteką można maksymalizować 
dzięki tworzeniu systemu wzajemnych 
powiązań, w którym realizacja celów bi-
blioteki wpływa na poprawę sytuacji bi-
bliotekarzy i odwrotnie. Dochodzi wów-
czas do zbliżenia celów organizacji i celów 
pracowników. Takie przenikanie się celów 
ma najczęściej miejsce w systemie zada-
niowym, kiedy wykonanie zadania lub za-
łożonego celu skutkuje pochwałą, premią, 
podwyżką dla pracownika lub uzyskaniem 
innych korzyści.

Zob. też: cele organizacyjne
M.W.
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Integracja społeczna (ang. social in-
tegration)

Termin z zakresu socjologii oznaczający 
proces tworzenia się i kształtowania grup 
ludzi (zorganizowanych zbiorowości), po-
łączonych wspólnotą celu lub zadań. Inte-
gracja społeczna oznacza także włączanie 
do społeczeństwa grup mniejszościowych 
(wyznaniowych, kulturowych, seksualnych 
itd.) lub osób wykluczonych społecznie. 
Proces integracji wymaga ze strony zbio-
rowości wzajemnego zrozumienia dla od-
miennych wartości, norm, zwyczajów i tra-
dycji jej członków.

Biblioteki czynnie działają na rzecz inte-
gracji osób wykluczonych, jak np. imigran-
ci, osoby starsze, niepełnosprawni, oraz 
wspierają budowanie lokalnych społeczno-
ści.

Zob. też: kapitał społeczny
DZIAŁEK, Jarosław, MURZYN-KUPISZ, Monika. 

Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów 
kapitału społecznego w województwie małopolskim. 
„Zarządzanie Biblioteką” 2014, nr 1, s. 9-32. ISSN 
2081-1004.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Biblioteka w integracji 
środowiskowej. „Przegląd Biblioteczny” 2008, z. 2, 
s. 226-239. ISSN 0033-202X.

ZIĘBA, Urszula. Biblioteka szkolna a integracja 
społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach 
masowych. „Szkoła Specjalna” 2008, nr 4, s. 286-
292. ISSN 0137-818X. 

M.W.

Inteligencja (ang. intelligence)
Zespół cech wpływających na spraw-

ność i skuteczność działania.
W teorii zarządzania rozróżnia się dwa 

podstawowe rodzaje inteligencji: inteligen-
cję pracownika, czyli inteligencję jednostki, 
oraz inteligencję organizacji. Inteligencja 
człowieka określa jego możliwości rozu-
mienia, wyrażania myśli, uczenia się, umie-
jętności dostosowywania się do sytuacji 
i okoliczności oraz zdolność do samodziel-
nego działania. Poziom inteligencji pracow-
nika zaliczany jest do jednego z wymogów 
kwalifikujących na określone stanowiska 
pracy. Zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki 

poziom inteligencji może wpływać na po-
wstawanie zaburzeń w wykonywaniu obo-
wiązków służbowych.

Na inteligencję organizacyjną biblioteki 
składa się potencjał intelektualny wszyst-
kich zatrudnionych w niej pracowników, 
a w szczególności: inteligencja informacyj-
na (zdolność gromadzenia, przetwarzania 
i dystrybuowania informacji), inteligencja 
społeczna (zdolność do tworzenia w pracy 
więzi społecznych, budowania pozytyw-
nego klimatu pracy i kultury organizacyj-
nej biblioteki), inteligencja technologiczna 
(zdolność wykorzystywania nowych tech-
nologii), inteligencja innowacyjna (umie-
jętność tworzenia innowacyjnych roz-
wiązań i dostosowywania się do zmian), 
inteligencja marketingowa (umiejętność 
pozyskiwania nowych i współpraca z do-
tychczasowymi użytkownikami oraz part-
nerami biblioteki), inteligencja finansowa 
(zdolność racjonalnego gospodarowania 
środkami finansowymi oraz umiejętność 
zdobywania nowych źródeł finansowania).

Zob. też: inteligencja emocjonalna
GARDNER, Howard, KORNHABER, Mindy L., 

WAKE, Warren K. Inteligencja. Wielorakie perspekty-Wielorakie perspekty-
wy. Warszawa 2001. ISBN 83-02-08094-2.

NĘCKA, Eward. Inteligencja. Geneza, struktura, 
funkcje. Gdańsk 2005. ISBN 83-89120-08-9.

STRELAU, Jan. Inteligencja człowieka. Warsza-
wa 1997. ISBN 83-86770-43-0.

M.W.

Inteligencja emocjonalna (ang. emo-
tional intelligence)

Zdolność rozpoznawania własnych 
uczuć i uczuć innych oraz zdolność moty-
wowania i kierowania emocjami zarówno 
własnymi, jak i osób, z którymi pozostaje 
się w jakiś więziach i kontaktach. Pracow-
nik biblioteki, umiejąc słuchać własnych 
uczuć, przeczuć i intuicji, potrafi dokony-
wać dobrych wyborów i podejmować właś-
ciwe decyzje. Dobrze rozumie innych i ich 
różne punkty widzenia, a także potrafi zna-
leźć zdrową równowagę pomiędzy własny-
mi potrzebami, a potrzebami innych. 
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Na inteligencję emocjonalną składa się 
pięć kompetencji emocjonalnych i społecz-
nych. Są to: 
•	 samoświadomość – wiedza o swoich 

stanach wewnętrznych, preferencjach, 
możliwościach i ocenach intuicyjnych, 
czyli świadomość emocjonalna, silne 
poczucie własnej wartości i świadomość 
swoich możliwości i umiejętności; 

•	 samoregulacja – panowanie nad swoi-
mi stanami wewnętrznymi, impulsami 
i możliwościami, czyli samokontrola, 
utrzymywanie norm uczciwości i pra-
wości, sumienność, elastyczność w do-
stosowywaniu się do zmian, innowacyj-
ność;

•	 motywacja – skłonności emocjonalne, 
które prowadzą do nowych celów lub 
ułatwiają ich osiągnięcie, czyli dążenie 
do osiągnięć, zaangażowanie, inicjaty-
wa, optymizm; 

•	 empatia – uświadamianie sobie uczuć, 
potrzeb i niepokojów innych osób, czyli 
rozumienie innych, tj. rozpoznawanie 
emocjonalnych prądów grupy i stosun-
ków wśród przedstawicieli władzy; 

•	 umiejętności społeczne – umiejętność 
wzbudzania u innych pożądanych re-
akcji, czyli wpływanie na innych, poro-
zumienie, łagodzenie konfliktów, prze-
wodzenie, tworzenie więzi, współpraca 
i współdziałanie, umiejętności zespoło-
we.
Zob. też: kompetencje
JASKOWSKA, Bożena. Nie tylko wiedza i inte-

lekt – o kompetencjach emocjonalnych w bibliotece. 
„Bibliotheca Nostra. Biuletyn Informacyjny” 2007, 
nr 2, s. 9-24. ISSN 1734-6576.

JASKOWSKA, Bożena. Rola inteligencji emocjo-
nalnej w działalności informacyjno-bibliotecznej. W: 
Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Kamiń-
ska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2008, s. 138-
148. ISBN 978-83-89316-97-4.

B.Ż.-K.

Interesariusze (ang. stakeholders)
Grupy lub osoby bezpośrednio zainte-

resowane działalnością organizacji w jej dą-
żeniach do osiągania celów. Interesariuszy 

dzieli się na dwie kategorie: zewnętrznych 
(tj. grupy lub osoby w otoczeniu organizacji 
wywierające wpływ na jej działania) oraz 
wewnętrznych (stanowiących część środo-
wiska, za którego odpowiedzialni są kie-
rownicy w organizacji). 

Interesariuszami zewnętrznymi biblio-
teki są: użytkownicy, dostawcy zasobów 
i sprzętu, władze i instytucje państwowe 
kształtujące środowisko polityczno-gospo-
darczo-prawne, związki zawodowe, stowa-
rzyszenia branżowe, instytucje zwierzchnie 
lub współpracujące, media, inne biblioteki 
i placówki oświatowo-kulturowe. Interesa-
riuszami wewnętrznymi są pracownicy bi-
blioteki: bibliotekarze, magazynierzy, kadra 
zarządzająca. Analiza układu interesariuszy 
i opracowanie mapy interesariuszy jest me-
todą poznania środowiska o bezpośrednim 
oddziaływaniu i wpływaniu na nie oraz tym 
samym kształtowania strategii organizacji. 

Zob. też: klient, klient wewnętrzny, 
otoczenie biblioteki

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Analiza intere-
sariuszy w projektach bibliotecznych. „Zeszyty Na-
ukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie” 
2006, z. 2, s. 85-93. ISSN 1899-8658. 

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, GIL-
BERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. ISBN 
978-83-208-1942-7.

WÓJCIK-KARPACZ, Anna. Interesariusze u źró-
deł długowieczności biznesu. „Management Forum” 
2017, vol. 5, nr 1, s. 30-36. e-ISSN 2392-0025. 

B.J. 

Inwestycje w kapitał ludzki (ang. in-
vestment in human capital)

Nakłady mające na celu zwiększenie 
potencjału pracowników, tj. ich wiedzy, do-
świadczenia, umiejętności itp., które mają 
generować korzyści dla organizacji.

Zagadnienie inwestycji w kapitał ludz-
ki jest ściśle powiązane z teorią zasobową, 
głoszącą że pracownicy stanowią jeden 
z ważniejszych zasobów organizacyjnych, 
który należy rozwijać i w który należy inwe-
stować. Wysoko wykwalifikowany personel 
może bowiem stanowić źródło przewagi 
konkurencyjnej. Inwestycje w kapitał ludz-
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ki są szczególnie istotne w zawodach zwią-
zanych z przetwarzaniem różnego rodzaju 
wiedzy, w tym również w bibliotekarstwie. 
Mogą przybierać formę inwestycji w szkole-
nia, w marketing personalny, w projektowa-
nie systemów zarządzania wiedzą, redefi-
niowanie strategii personalnych, inwestycji 
przekształcających kulturę organizacyjną, 
podnoszących bezpieczeństwo i higienę 
pracy, czy wyłaniających i rozwijających 
talenty. Istotą opisanych działań jest dąże-
nie do czerpania zysków z poniesionych 
nakładów. W bibliotekarstwie coraz częś-
ciej podnoszony jest temat konieczności 
inwestowania w kapitał ludzki. Coraz częś-
ciej też zauważa się potrzebę pozyskiwania 
i inwestowania w tzw. pracowników wiedzy, 
a więc wysoko wykwalifikowanych specjali-
stów, mających kluczowe znaczenie dla roz-
woju biblioteki.

Zob. też: kapitał intelektualny bi-
blioteki, kapitał ludzki biblioteki, zaso-
by ludzkie

KAMIŃSKA, Joanna, ŻOŁĘDOWSKA, Beata. Za-
rządzanie pracownikami wiedzy w bibliotece. W: Biu-
letyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Red. Bożena 
Bednarek-Michalska. 2006, nr 10. Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/2007/80/kaminska_zole-
dowska.php. Stan z dnia 15.06.2007. ISSN 1507-
7187.

LEWANDOWSKI, Jarosław. Ryzyko inwestycji 
w kapitał ludzki. „Studia i Prace Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, t. 3, s. 91-
101. ISSN 1899-2382.

RAK, Elżbieta. Inwestycje w kapitał ludzki i ich 
rezultaty. „Finanse, Zarządzanie, Inżynieria” 1998, 
nr 1, s. 50-56. ISSN 1427-3853.

M.W.

ISO zob. Międzynarodowa Organiza-
cja Normalizacyjna

– J –

Jakościowy podział pracy (ang. qua-
litative division of labour)

Rodzaj podziału pracy, który polega 
na rozłożeniu zadania na prostsze elementy 

(czynności, zabiegi), różniące się od siebie. 
Przykładem jakościowego podziału pracy 
w bibliotece jest podział pracy uwzględnia-
jący procesy gromadzenia, opracowania, 
przechowywania i udostępniania zbiorów 
bibliotecznych. Jakościowy podział pracy 
pociąga za sobą specjalizację, która wyraża 
się ograniczeniem szerokości zadania i róż-
norodności wykonywanych czynności. 

We współczesnych organizacjach wy-
konujących złożone procesy znacznie częś-
ciej spotyka się jakościowy podział pracy. 
Ilościowy podział pracy, który nie wiąże się 
ze specjalizacją, stosowany jest jako uzupeł-
nienie podziału jakościowego.

Zob. też: podział pracy, specjaliza-
cja, stanowisko pracy, podział organi-
zacyjny, ilościowy podział pracy

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, GIL-
BERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. ISBN 
978-83-208-1942-7.

BARTOSZEK, Adam. Podział pracy: struktura 
i geneza. Katowice 1986. ISBN 83-226-0057-7.

B.J.

Jakość (ang. quality)
Zdolność biblioteki do zaspokojenia 

stwierdzonych i przypuszczalnych potrzeb, 
czyli umożliwienie, dostarczenie lub wy-
konanie tego, do czego dana usługa bądź 
produkt są przeznaczone. Jakość odnosi 
się zarówno do produktów, jak i usług 
bibliotecznych.

W działalności bibliotek droga do osiąg-
nięcia jakości bazuje na oczekiwaniach i sa-
tysfakcji różnych grup otoczenia, zwłaszcza 
użytkowników. To oni określają wymagania, 
oczekiwania i standardy, które placówka 
uwzględni w swej ofercie. Drugie podejście 
traktuje jakość jako zgodność z wyznaczo-
nymi standardami. Osiągnięcie określonej 
jakości polega w tym znaczeniu na sformu-
łowaniu szczegółowych norm, standardów, 
procedur a następnie na dokładnym ich 
przestrzeganiu.



90 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

Zob. też: efektywność, jakość usług 
bibliotecznych, wydajność, zarządza-
nie jakością

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

SIDOR, Maria. Jakość usług bibliotecznych. Ba-
danie metodą SERVQUAL. Warszawa 2005. ISBN 
83-89316-33-1.

ZYBERT, Elżbieta. Jakość w działalności biblio-
tek. Oceny, pomiary, narzędzia. Warszawa 2007. 
ISBN 978-83-88581-30-4.

B.Ż.-K.

Jakość usług bibliotecznych (ang. 
quality of library services) 

Zespół cech usług zapewniających sa-
tysfakcjonujące zaspokojenie potrzeby 
nabywców, na co składa się niezawodność 
usługi zgodnej z oczekiwaniami użytkow-
nika, szybkość reakcji, uprzejmość i facho-
wość pracowników, empatia i konkretyza-
cja usługi.

Osiąganie wysokiej jakości usług biblio-
tecznych wymaga nastawienia na zaspoko-
jenie potrzeb użytkownika, dbałości o jego 
satysfakcję, ustalenia wysokiego standardu 
wykonywanych usług, szybkiego reagowa-
nia na uwagi i opinie użytkowników oraz 
dbałości o pracowników jako klientów 
wewnętrznych. W jakości usług bibliotecz-
nych można wyodrębnić dwa jej aspekty: 
techniczny i funkcjonalny. Aspekt technicz-
ny dotyczy tego, co użytkownik otrzymuje 
w wyniku swego zapytania i co może być 
w sposób obiektywny zmierzone. Aspekt 
funkcjonalny dotyczy subiektywnej oceny 
sposobu, w jaki ta usługa jest realizowana 
i oferowana użytkownikowi. Oba aspekty 
dają obraz całości jakości usług bibliotecz-
nych.

Zob. też: jakość, zarządzanie jakoś-
cią

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 

oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie 
informacyjnym. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-
-Król. Warszawa 2009. ISBN 978-83-61464-16-7.

SIDOR, Maria. Jakość usług bibliotecznych. Ba-
danie metodą SERVQUAL. Warszawa 2005. ISBN 
83-89316-33-1.

Zarządzanie jakością w bibliotece. Red. M. Wojcie-
chowska. Warszawa 2017. ISBN 978-64203-85-5.

ZYBERT, Elżbieta. Jakość w działalności biblio-
tek. Oceny, pomiary, narzędzia. Warszawa 2007. 
ISBN 978-83-88581-30-4.

B.Ż.-K.

Jakość życia zawodowego (ang. 
quality of working life)

Warunki pracy wpływające na komfort 
oraz satysfakcję pracownika.

Jakość życia zawodowego oceniana jest 
przez pryzmat ekonomicznych, fizycznych 
oraz niematerialnych czynników, wśród 
których najważniejsze to: odpowiednia 
płaca, brak stresu, stabilność zatrudnie-
nia, samodzielność w realizowaniu zadań, 
możliwość rozwoju osobistego, dopasowa-
nia dogodnych godzin pracy, awansu, sza-
cunek w związku z wykonywaniem okre-
ślonego zawodu itp. Praca w bibliotekach 
w znakomity sposób umożliwia realizację 
wielu warunków (np. brak stresu, stabil-
ność zatrudnienia), jednakże w przypadku 
innych plasuje się dużo poniżej średniej 
(np. poziom uposażenia). Wysoka jakość 
życia zawodowego sprzyja satysfakcji pra-
cowników, podnoszeniu ich efektywności 
i skuteczności. Powoduje też większe zaan-
gażowanie w sprawy biblioteki.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, warunki pracy

Innowacje w miejscu pracy: pomiędzy efektyw-
nością a jakością życia zawodowego. Red. M. Stru-
mińska-Kutra, B. Rok. Warszawa 2016. ISBN 978-
83-7561-752-8.

TURCZAK, Anna, ZWIECH, Patrycja. Czynniki 
określające jakość życia zawodowego w zależności 
od wykształcenia pracownika. „Studia i Prace Wy-
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działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, t. 
1, s. 139-152. ISSN 1899-2382.

M.W.

Jednostka budżetowa (ang. public 
organization)

Jednostka organizacyjna finansowana 
ze środków publicznych (budżetu pań-
stwa), nieposiadająca osobowości prawnej. 
Jednostkami budżetowymi są zazwyczaj 
instytucje nieprzynoszące zysków finanso-
wych, niezbędne jednak dla funkcjonowa-
nia państwa, jak np. szpitale, szkoły, muzea, 
domy kultury i biblioteki. Powoływane, 
przekształcane i likwidowane są na wniosek 
ministrów, kierowników urzędów central-
nych lub organów samorządu terytorialne-
go. Działają na podstawie statutu, tworzą 
odrębną strukturę organizacyjną. W Polsce 
większość bibliotek to jednostki budżetowe. 
Zaliczają się do nich m.in. biblioteki pub-
liczne, biblioteki pedagogiczne oraz biblio-
teki uczelni publicznych.

Zob. też: organizacja niedochodowa
M.W.

Jednostka organizacyjna (ang. or-
ganizational unit)

Podporządkowana jednemu kierowni-
kowi biblioteka jako organizacja (lub część 
biblioteki) wyodrębniona pod względem 
ekonomicznym, organizacyjnym i praw-
nym, składająca się z komórek organizacyj-
nych lub samodzielnych stanowisk. 

Zob. też: komórka organizacyjna, 
stanowisko pracy, struktura organiza-
cyjna

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

J.K.

Jednostka planowania strategicz-
nego (ang. strategic planning unit)

Segment rynku, który z uwagi na swoje 
specyficzne cechy bądź warunki, w których 
funkcjonuje, wymaga przygotowania spe-
cjalnie dedykowanej mu strategii.

Biblioteki stosunkowo często decydu-
ją się na wyodrębnianie grup odbiorców, 
dla których opracowują odrębne usługi, 
uwzględniające m.in. wiek, płeć, potrzeby 
poznawcze, styl życia, stosunek do bibliote-
ki, modele zachowań i in. Ponadto możliwe 
jest przygotowanie osobnej strategii mar-
ketingowej, odrębnych badań rynku, bądź 
innych specjalnie dedykowanych działań.

Zob. też: segment rynku
ROMANOWSKA, Maria. Planowanie strategicz-

ne w przedsiębiorstwie. Warszawa 2017. ISBN 978-
83-208-2276-2.

M.W.

Jednostka statystyczna (ang. stati-
stical unit) 

Poszczególny element, np. osoba, rzecz, 
przedmiot, zjawisko, zdarzenie, wchodzący 
w skład badanej zbiorowości statystycznej.

W zależności od badanych zagadnień 
jednostką statystyczną może być dla zbio-
rów: wolumen, tytuł, inna jednostka inwen-
tarzowa; dla udostępnienia: wypożyczenie, 
czytelnik, odwiedziny; dla służby informa-
cyjnej: liczba udzielonych informacji.

Zob. też: cecha statystyczna, staty-
styka biblioteczna, zbiorowość staty-
styczna 

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Just in time zob. Zarządzanie na czas

– K –

Kaizen (ang. Kaizen)
Metoda ciągłego doskonalenia bibliote-

ki zaliczana do grupy metod zespołowego 
zarządzania przez jakość. Polega na ciągłym 
poszukiwaniu i wdrażaniu nawet drobnych 
usprawnień we wszystkich dziedzinach 
działalności biblioteki i na każdym stanowi-
sku pracy. Celem jest osiągnięcie znacznych 
sukcesów za pomocą drobnych kroków, nie 
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wymagających od biblioteki angażowania 
dużych środków i nakładów. 

Kaizen jest nie tylko metodą postę-
powania, ale również filozofią działania, 
sięgającą do podstawowych założeń funk-
cjonowania biblioteki: misji, wizji, kultury 
organizacyjnej, systemu motywacyjnego. 
Zakłada, że każdy pracownik ma nieujaw-
nione jeszcze możliwości i zdolności, a ich 
odkrycie i wykorzystanie może przynieść 
znaczne efekty. 

W metodzie Kaizen można wyróżnić 
następujące etapy: identyfikacja problemów 
(odchyleń od normy), projektowanie roz-
wiązania (eliminowanie przyczyn odchy-
leń) i wdrażanie rozwiązania. Warunkiem 
wykorzystania metody Kaizen jest dążenie 
wszystkich pracowników do poprawy jako-
ści usług i pracy, system szkoleń, sprawny 
przepływ informacji, praca zespołowa, sy-
stem motywacyjny, delegowanie uprawnień 
i odpowiedzialności. 

Zob. też: cykl PDCA, zarządzanie ja-
kością

KONIECZNY-ROZENFELD, Bogumiła. Narzędzia 
kontroli jakości w działalności biblioteki akademickiej. 
Czy filozofia kaizen ma zastosowanie w bibliotece 
akademickiej uczelni pedagogicznej? W: Jakość usług 
bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. 
Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 
2009, s. 41-50. ISBN 978-83-61464-16-7.

B.Ż.-K.

Kampania reklamowa (ang. adverti-
sing campaign)

Zintensyfikowane i  skoncentrowane 
w czasie działania reklamowe na rzecz bi-
blioteki. Obejmują ustalenia dotyczące celu 
reklamy, docelowych grup adresatów, wy-
boru form i środków przekazu, wysokości 
niezbędnego budżetu, kontaktu z wybrany-
mi mediami oraz oceny efektów. Kampanie 
reklamowe przeprowadza się w celu wpro-
wadzenia na rynek nowej usługi, przekona-
nia użytkowników do biblioteki lub dążenia 
do zmiany jej niekorzystnego wizerunku. 
Plan kampanii powinien obejmować nastę-
pujące elementy:

•	 Cel kampanii,
•	 Adresaci reklamy,
•	 Strategia reklamy (argumenty, korzy-

ści),
•	 Opracowanie informacji reklamowej,
•	 Decyzje dotyczące form i środków re-

klamy,
•	 Harmonogram kampanii,
•	 Określenie budżetu kampanii,
•	 Koordynacja elementów kampanii z po-

zostałymi elementami marketingu-mix,
•	 Sporządzenie projektów środków rekla-

my,
•	 Wyprodukowanie środków reklamy,
•	 Realizacja kampanii i kontrola jej prze-

biegu,
•	 Badanie skuteczności kampanii (wnio-

ski na przyszłość).
Zob. też: psychologia reklamy, re-

klama
LEE, Kevin. Reklama w wyszukiwarkach inter-

netowych: jak planować i prowadzić kampanię. Gli-
wice 2010. ISBN 978-83-246-2605-2.

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

B.Ż.-K.

Kanały komunikacyjne (ang. com-
munication channels)

Połączenia umożliwiające przekazywa-
nie informacji od nadawcy do odbiorcy.

Kanały komunikacyjne mają najczęściej 
postać fizyczną, taką jak: papier, przewód 
telefoniczny, łącze sieciowe itp. Mogą po-
zwalać na przesyłanie informacji wyłącz-
nie od nadawcy do odbiorcy, od nadawcy 
do odbiorcy i od odbiorcy do nadawcy 
oraz na równoczesne przekazywanie in-
formacji przez nadawcę i odbiorcę. Odpo-
wiednie dobranie kanału komunikacyjnego 
do rodzaju i rangi przekazywanej informa-
cji warunkuje jej odpowiedni odbiór przez 
pracowników i użytkowników biblioteki. 
Do najczęściej stosowanych sposobów ko-
munikacji w bibliotekach należą: kontakty 
bezpośrednie (rozmowy), zebrania infor-
macyjne i zebrania dyskusyjne, przekaz 
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telefoniczny, przekaz za pomocą sieci kom-
puterowej (e-maile, fora dyskusyjne, chaty, 
strony www, FAQ – Frequently Asked Qu-
estions), makiety, plakaty, wystawki, ulot-
ki, czasopisma biblioteczne, ankiety, księgi 
wpisów i skrzynki uwag.

Zob. też: komunikacja, komunikacja 
formalna, komunikacja nieformalna, 
komunikacja wewnętrzna

ADAIR, John. Komunikacja. Warszawa 2000. 
ISBN 83-85881-71-9.

KANIA, Jan. Komunikacja społeczna w zarzą-
dzaniu. Warszawa 2006. ISBN 83-88278-73-8.

LEIGH, Andrew. Komunikacja doskonała. Wszyst-
ko czego potrzebujesz aby udało ci się za pierwszym 
razem. Poznań 2003. ISBN 83-7120-855-3.

M.W.

Kapitał intelektualny biblioteki (ang. 
intellectual capital of library) 

Wiedza, doświadczenie, relacje z czy-
telnikami, technologia organizacyjna oraz 
wszelkie umiejętności, które łącznie pozwa-
lają bibliotece jako organizacji uzyskiwać 
przewagę konkurencyjną. Kapitał intelek-
tualny biblioteki jest sumą wiedzy posiada-
nej przez pracowników wraz z praktycznym 
przekształceniem tej wiedzy w wartość dla 
biblioteki, obejmuje zatem nie tylko to, 
co znajduje się w głowach pracowników 
biblioteki, ale także to, co zostanie po ich 
odejściu. Innymi słowy kapitał intelektu-
alny biblioteki to jej zasoby niematerialne, 
które zostały uchwycone i wykorzystane, 
także poprzez jej wizerunek oraz relacje 
z otoczeniem, do poniesienia wartości bi-
blioteki.

Kapitał intelektualny biblioteki tworzą 
dwie składowe: kapitał ludzki oraz struktu-
ralny. 

Wszystkie elementy tworzące kapitał 
intelektualny biblioteki powinny być ściśle 
zintegrowane – wyłączenie lub osłabienie 
jednego z nich spowoduje osłabienie ca-
łości: bibliotekarze potrzebują wsparcia 
w postaci kapitału strukturalnego, gdyż po-
zbawieni narzędzi systemowych nie będą 
mogli w pełni wykorzystać swojego do-

świadczenia; z drugiej strony podtrzymanie 
dobrych relacji z otoczeniem biblioteki jest 
niemożliwe bez zaangażowania pracowni-
ków, którzy z kolei wypracowują funkcjo-
nujące w bibliotece procedury.

Zob. też: kapitał ludzki biblioteki, 
kapitał strukturalny biblioteki, zarzą-
dzanie wiedzą

KAMIŃSKA, Joanna. Kapitał intelektualny bi-
blioteki. W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. 
J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2008, 
s. 13-19. ISBN 978-83-89316-97-4. 

PĘKATY, Wiktoria. Kapitał intelektualny biblio-
teki – jego rola i wartość. W: Bibliotekarstwo wobec 
zagadnień zarządzania. Red. I. Socha przy współ-
udziale J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej. Katowice 
2006, s. 39-47. ISBN 83-226-1514-0. 

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

J.K.

Kapitał ludzki biblioteki (ang. hu-
man capital of library)

Drugi, obok kapitału strukturalnego, 
element kapitału intelektualnego biblioteki, 
nierozłącznie związany z jej pracownikami, 
ich wiedzą, doświadczeniem oraz zdolnoś-
ciami. Kapitał ten nie należy do biblioteki – 
jego właścicielami pozostają bibliotekarze, 
ich ewentualne odejście z pracy oznacza 
dla biblioteki utratę pewnych umiejętności 
czy możliwości działania. Kapitał ludzki 
powinien być postrzegany jako zbiorowa 
zdolność biblioteki do wydobywania naj-
lepszych rozwiązań z wiedzy jej pracow-
ników. O jakości i wartości tego kapitału 
decydują czynniki takie jak: 1) kompeten-
cje – umiejętności praktyczne, wiedza teo-
retyczna, talenty poszczególnych pracow-
ników biblioteki; 2) motywacja – wynika 
z cech osobowości pracowników biblioteki, 
ich zaangażowania oraz chęci do działania, 
pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą oraz 
doświadczeniem; 3) sprawność intelektu-
alna – skłonność do uczenia się nowych 
rozwiązań oraz do ich poszukiwania (krea-
tywność), zdolność analitycznego myślenia.
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Zob. też: kapitał intelektualny bi-
blioteki, kapitał strukturalny biblioteki, 
zarządzanie wiedzą

KAMIŃSKA, Joanna. Kapitał intelektualny bi-
blioteki. W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. 
J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2008, 
s. 13-19. ISBN 978-83-89316-97-4. 

PĘKATY, Wiktoria. Kapitał intelektualny biblio-
teki – jego rola i wartość. W: Bibliotekarstwo wobec 
zagadnień zarządzania. Red. I. Socha przy współ-
udziale J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej. Katowice 
2006, s. 39-47. ISBN 83-226-1514-0.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

J.K.

Kapitał społeczny (ang. social capital)
Zdolność jednostek do łączenia się 

w grupy i tworzenia sieci relacji, opartych 
na zaufaniu, wzajemnym wsparciu i inte-
gracji, umożliwiająca realizację wspólnych 
interesów, zadań, projektów, przedsięwzięć. 
W szerszym aspekcie kapitał społecz-
ny dotyczy większych grup społecznych 
(społeczeństwa), w węższym związany jest 
z funkcjonowaniem konkretnych organi-
zacji, w tym również bibliotek. Ze względu 
na jego wielorakie oddziaływanie i wielo-
aspektowy charakter, kapitał społeczny jako 
zjawisko analizowany jest w ramach socjo-
logii, ekonomii, ale również geografii czy 
nauk o kulturze. Może także stanowić cen-
trum zainteresowania bibliologii, jako nau-
ki badającej nie tylko funkcjonowanie (or-
ganizację) bibliotek, ale również ich wpływ 
na grupy społeczne, tj. zewnętrznych inte-
resariuszy. W ramach badań bibliologicz-
nych kapitał społeczny rozpatrywany jest 
zarówno na poziomie grup społecznych 
(otoczenie biblioteki), jak również na po-
ziomie organizacyjnym (biblioteka jako or-
ganizacja). Badane są możliwości jakie po-
siadają biblioteki do wspierania rozwoju 
kapitału społecznego swoich pracowników 
oraz społeczności lokalnych, jak również 
korzyści, jakie może przynieść rozwój kapi-
tału społecznego.

Zob. też: integracja społeczna

ADAMIEC, Sabina. Komunikacja warunkiem 
kapitału społecznego biblioteki. „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie 
i Marketing” 2007, nr 1, s. 27-34. ISSN 1899-5713.

DZIAŁEK, Jarosław, MURZYN-KUPISZ, Monika. 
Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów 
kapitału społecznego w województwie małopolskim. 
„Zarządzanie Biblioteką” 2014, nr1, s. 9-32. ISSN 
2081-1004.

M.W.

Kapitał strukturalny biblioteki (ang. 
structural capital of library)

Drugi obok kapitału ludzkiego składnik 
kapitału intelektualnego biblioteki. W prze-
ciwieństwie do kapitału ludzkiego jest on 
własnością biblioteki i składa się z formal-
nie zarejestrowanych i utrwalonych (w po-
staci dokumentów, baz danych czy rozwią-
zań organizacyjnych) efektów działalności 
pracowników. Kapitał strukturalny biblio-
teki dzieli się na kapitał relacyjny i organi-
zacyjny.

Kapitał relacyjny biblioteki (może być 
także nazywany klienckim lub zewnętrz-
nym) stanowią jej powiązania z różnymi 
podmiotami otoczenia, przede wszystkim 
z czytelnikami, ale także dostawcami czy 
partnerami. O wartości tego kapitału de-
cydują relacje biblioteki z czytelnikami, ich 
lojalność, a także wizerunek instytucji w jej 
otoczeniu.

Na kapitał organizacyjny (nazywany 
także wewnętrznym) składają się wszelkie 
procesy, metody i technologie, dzięki któ-
rym możliwe jest funkcjonowanie bibliote-
ki. Jest to jej struktura wewnętrzna złożona 
z elementów, które tworzą sposób, w jaki 
działa biblioteka. Dalszy podział kapitału 
organizacyjnego biblioteki obejmuje: ka-
pitał innowacyjny oraz procesowy. Kapitał 
innowacyjny to umiejętność odnowy bi-
blioteki poprzez innowacje, czyli zdolność 
do oferowania nowych usług czy poszu-
kiwania nowatorskich rozwiązań. Z kolei 
kapitał procesowy obejmuje funkcjonu-
jące w bibliotece procedury odnoszące się 
do różnych obszarów działalności – kapitał 
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procesowy zawiera się zatem w strukturze 
organizacyjnej biblioteki oraz przepływie 
informacji czy kulturze organizacyjnej.

Zob. też: kapitał intelektualny bi-
blioteki, kapitał ludzki biblioteki, zarzą-
dzanie wiedzą

KAMIŃSKA, Joanna. Kapitał intelektualny bi-
blioteki. W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. 
J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2008, 
s. 13-19. ISBN 978-83-89316-97-4. 

PĘKATY, Wiktoria. Kapitał intelektualny biblio-
teki – jego rola i wartość. W: Bibliotekarstwo wobec 
zagadnień zarządzania. Red. I. Socha przy współ-
udziale J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej. Katowice 
2006, s. 39-47. ISBN 83-226-1514-0.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

J.K.

Kariera (ang. career)
Pojęcie potocznie utożsamiane z sukce-

sem i powodzeniem życiowym. Jest to prze-
chodzenie na coraz wyższe stanowiska i/lub 
pozycje w działalności zawodowej, nauko-
wej i/lub społecznej, często związane z pre-
stiżem lub większą władzą.

Zob. też: awans, kariera zawodowa, 
planowanie kariery, ścieżka kariery

Instrumenty zarządzania własną karierą zawo-
dową. Red. M. Rutkowska. Katowice 2017. ISBN 
978-83-7875-357-5.

MIŚ, Alicja. Koncepcja rozwoju kariery zawo-
dowej w organizacji. Kraków 2007. ISBN 978-83-
7252-373-0.

SUCHAR, Marek. Modele karier: przewidywanie 
kolejnego kroku. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
255-1532-4. 

J.K.

Kariera zawodowa (ang. professio-
nal career)

Ciąg obejmowanych przez pracownika 
biblioteki stanowisk, wykonywanych zadań 
czy pełnionych funkcji. Mamy z nią do czy-
nienia, kiedy następuje rozwój kompetencji 
i doświadczeń uzdolnionej osoby, dla której 
biblioteka kształtuje warunki tak, aby sty-
mulowały ją do rozwoju.

Zob. też: awans, kariera, planowa-
nie kariery, ścieżka kariery

Instrumenty zarządzania własną karierą zawo-
dową. Red. M. Rutkowska. Katowice 2017. ISBN 
978-83-7875-357-5.

MIŚ, Alicja. Koncepcja rozwoju kariery zawo-
dowej w organizacji. Kraków 2007. ISBN 978-83-
7252-373-0.

SUCHAR, Marek. Modele karier: przewidywanie 
kolejnego kroku. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
255-1532-4. 

J.K.

Karta przydziału czynności (ang. 
duty assignment card)

Karta informacyjna, zawierająca dane 
na temat zakresu obowiązków pracownika, 
sporządzana przez bezpośredniego przeło-
żonego.

Karta przydziału czynności powinna 
być opracowana osobno dla każdego pra-
cownika, zaraz po objęciu przez niego sta-
nowiska pracy lub po zmianie powierzo-
nych mu zadań. Karta zawiera następujące 
informacje: nazwę stanowiska pracy, imię 
i nazwisko pracownika, stopień służbo-
wy oraz zakres zadań za których realizację 
będzie odpowiedzialny pracownik. Kartę, 
w momencie przekazania, podpisuje prze-
łożony powierzający obowiązki oraz pod-
władny, zobowiązujący się do ich wypełnia-
nia. Karty przydziału czynności najczęściej 
stosowane są w dużych bibliotekach. Nie-
które biblioteki, zwłaszcza posiadające 
mniejszą liczbę personelu, nie używają ich, 
informacje o powierzanych obowiązkach 
przekazując ustnie.

Zob. też: opis stanowiska pracy
M.W.

Karta szczegółowego zakresu czyn-
ności zob. karta przydziału czynności 

Kierowanie (ang. managing people)
Proces oddziaływania przełożonego 

na podległych mu pracowników bibliote-
ki z zamiarem osiągnięcia zamierzonych 
celów. Istotą kierowania jest wywieranie 
wpływu na ludzi za pomocą bodźców ma-
terialnych i niematerialnych. Kierowanie 
można rozpatrywać jako zbiór funkcji 
kierowniczych, bądź jako fazy kierowania. 
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Na fazy kierowania składają się: wybór 
zadania, przekazanie podwładnym ogól-
nie sformułowanego zadania, ewentualne 
przekazanie instrukcji w sprawie sposobu 
wykonania zadania, stwarzanie sytuacji 
motywacyjnych, stwarzanie warunków wy-
konania zadań, nadzór, kontrola kierowni-
cza i dopilnowanie wykonania zadań.

Zob. też: funkcje kierownicze, kie-
rownik, rozpiętość kierowania, styl kie-
rowania

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Kierownik (ang. manager)
Osoba kierująca pracą działu lub zespo-

łu ludzi, podlegająca dyrektorowi.
Kierownicy są odpowiedzialni za po-

wierzony im przez dyrektora zespół. Ich 
rolą jest takie kierowanie zespołem, aby 
osiągnął on założone cele. Kierownik otrzy-
muje od dyrektora uprawnienia decyzyjne 
i kontrolne w zakresie zespołu, którym kie-
ruje. Oprócz kompetencji fachowych, musi 
posiadać również zespół cech niezbędnych 
do pełnienia tego typu roli, jak np. zdolno-
ści przywódcze, organizacyjne, interperso-
nalne, autorytet i przedsiębiorczość. Kie-
rownicy, w zależności od indywidualnych 
preferencji, potrzeb i sytuacji, wykorzy-
stują w swojej pracy tzw. style kierowania 
oraz stosują metody i techniki zarządzania. 
Przyjuje się, że w przypadku kierownictwa 
wyższego szczebla kluczowe są kompeten-
cje menedżerskie/zarządcze, natomiast 
dla skuteczności kierownictwa średniego 
szczebla – przede wszystkim kompeten-
cje bibliotekarskie. W bibliotekach moż-
na wyróżnić tzw. kierowników ogólnych, 
ktorzy nadzorują całokształt działalności 
wybranej agendy (np. kierownik filii biblio-
tecznej, dyrektor biblioteki), oraz kierow-
ników funkcjonalnych, odpowiedzialnych 

za nadzór nad realizacją wybranej funkcji 
(np. kierownik ds. komputeryzacji biblio-
teki, kierownik ds. działalności naukowej 
i rozwoju).

Zob. też: dyrektor, kierownik linio-
wy, kierownik funkcjonalny, lider, me-
nedżer, styl kierowania

BARTKOWIAK, Grażyna. Skuteczny kierownik: 
model i jego empiryczna weryfikacja. Poznań 2003. 
ISBN 83-89224-44-5.

PAJĄK, Kazimierz, ZDUNIAK, Andrzej. Kierow-
nik w XXI wieku: determinanty psychospołeczne suk-
cesu. Warszawa 2003. ISBN 83-7151-560-X.

TOKARSKI, Stefan. Kierownik w organizacji. 
Warszawa 2006. ISBN 83-7251-577-8.

M.W.

Kierownik funkcjonalny (ang. fun-
ctional manager)

Rodzaj kierownika wyróżniony ze wzglę-
du na zakres działalności organizacyjnej, 
za który jest odpowiedzialny. Kierownik 
funkcjonalny ponosi odpowiedzialność za je-
den, wybrany obszar działalności organiza-
cji. W bibliotekach najczęściej kierownikom 
funkcjonalnym podlegają działy wyodrębnio-ą działy wyodrębnio-działy wyodrębnio-
ne według drogi książki w bibliotece (dział: 
gromadzenia, opracowania, udostępniania) 
lub wydzielonej funkcji (dział: kadr, promo-
cji).

Zob. też: kierownik, kierownik liniowy
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, GIL-

BERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. ISBN 
978-83-208-1942-7.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Kierownik liniowy (ang. general ma-
nager)

Rodzaj kierownika wyróżniony ze wzglę-
du na zakres działalności organizacyjnej, 
za który jest odpowiedzialny. Kierownik li-
niowy (nazywany także kierownikiem ogól-
nym) nadzoruje i kontroluje działalność 
całej organizacji (biblioteki) lub jej wydzie-



97NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA     | 

lonej części (filii). Ponosi odpowiedzialność 
za wszystkie działania i funkcjonowanie 
podlegającej mu jednostki organizacyjnej 
we wszystkich aspektach. 

Zob. też: kierownik, kierownik funk-
cjonalny

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, GIL-
BERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. ISBN 
978-83-208-1942-7.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Kierownik ogólny zob. kierownik li-
niowy

Kierownik projektu zob. menedżer 
projektu

Klaster (ang. cluster)
Koncentracja, skupisko, zgrupowanie 

przestrzenne obiektów (instytucji), współ-
pracujących by realizować wspólny cel.

Klaster może tworzyć kilka bibliotek 
lub też biblioteka i instytucje partnerskie, 
np. dostawcy, kooperanci. Cechami charak-
terystycznymi klastrów jest geograficzna 
koncentracja podmiotów współpracują-
cych (np. Klaster Bibliotek Bialskich), ko-
operacja partnerów, otwarte członkostwo 
i aktywacja regionu, w którym działa kla-
ster. Ze względu na strukturę wyróżnia się 
klastry: sieciowe, typu hub and spoke, sa-
telitarne, instytucjonalne. Z uwagi na spo-
sób prowadzenia działań innowacyjnych 
wyszczególnić można klastry oparte na: 
wiedzy, korzyści skali, uzależnione od do-
stawcy, wyspecjalizowanych dostawców.

Zob. też: federacja, koalicja, konsor-
cjum, sieć biblioteczna

DZIOŁAK, Marzena, GOŚCIK, Monika, HA-
WRYLUK, Maciej. Klaster jako forma współpracy 
bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bialskich. „Za-
rządzanie Biblioteką” 2010, nr 1, s. 21-34. ISSN 
2081-1004.

M.W.

Klient (ang. customer)
Odbiorca usług, w kontekście działal-

ności bibliotecznej nazywany czytelnikiem 
lub użytkownikiem. Zaspokajanie potrzeb 
czytelniczych i informacyjnych klientów 
stanowi główny cel działalności bibliotek. 
Aby go zrealizować biblioteki prowadzą ba-
dania potrzeb i satysfakcji użytkowników, 
tzw. badanie rynku.

W polskiej bibliologii nie ma zgody 
co do tego jak powinno się nazywać od-
biorcę usług bibliotecznych. O ile jeszcze 
do niedawna stosowanie terminu czytel-
nik było powszechne i nie budziło wątpli-
wości, wszak czytelnik to „ten, kto czytuje 
książki, czasopisma itp., ten kto wypożycza 
książki z biblioteki”, o tyle po pojawieniu 
się w bibliotekach nowych form usług, nie-
związanych tylko i wyłącznie z książkami, 
używanie tego terminu stało się dyskusyjne. 
Część autorów stoi na stanowisku, że poję-
cie czytelnika jest zbyt staromodne, ponie-
waż w bibliotece już nie tylko się czyta, ale 
także ogląda, słucha, uczestniczy w różne-
go typu projektach, korzysta z usług zdal-
nie. W odpowiedzi pojawił się więc termin 
użytkownik, na określenie osoby, która coś 
użytkuje, z czegoś korzysta – przecież bi-
blioteka świadczy szereg usług. Jednakże 
jeśli świadczy usługi to przecież na rzecz 
klientów. Czy można jednak mówić o kon-
sumpcji wiedzy, kultury czy sztuki? Dla 
wielu użycie określenia klient wydaje się nie 
do przyjęcia, gdyż w ich mniemaniu powo-
duje sprowadzenie pedagogicznego i edu-
kacyjnego charakteru biblioteki do procesu 
transakcji. Coraz częściej w piśmiennictwie 
bibliotekoznawczym pojawia się również 
termin konsument, określający osobę na-
bywającą towary na własny użytek. W tym 
kontekście pisze się o konsumentach infor-
macji i wiedzy, a idąc dalej o prosumentach, 
a więc o klientach współtworzących usługę, 
których coraz więcej jest w społecznościach 
bibliotecznych.
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Zob. też: lojalność użytkownika, 
prosument, zachowania konsumentów

WOJCIECHOWSKA, Maja. Czytelnik czy kon-
sument wiedzy? Nowe podejście do użytkowników 
bibliotek. W: Partnerzy bibliotek. Model komunikacji 
z otoczeniem. Red. I. Jurczak, I. Okularczyk.. Łódź 
2008, s. 107-115. ISBN 978-83-925616-0-6.

M.W.

Klient potencjalny (ang. prospective 
client)

Osoba, która nie korzysta jeszcze z ofer-
ty biblioteki, ale w przypadku zaistnienia 
korzystnych okoliczności może stać się 
klientem rzeczywistym.

Klienci potencjalni powinni stanowić 
obiekt działań marketingowych bibliote-
ki, tak by zwiększyć prawdopodobieństwo 
skorzystania przez nich z usługi. I tak 
na przykład dla biblioteki uniwersyteckiej 
klientami potencjalnymi są wszyscy pra-
cownicy i studenci macierzystej uczelni, 
a dla biblioteki publicznej osoby zamiesz-
kałe w rejonie, który biblioteka ta obsługu-
je. W marketingu, klientów potencjalnych 
dzieli się na trzy grupy: 1) Klientów, którzy 
są świadomi swoich potrzeb i wiedzą jak 
je zaspokajać; 2) Klientów, którzy są świa-
domi swoich potrzeb, ale nie wiedzą w jaki 
sposób je zaspokoić; 3) Klientów, którzy nie 
są świadomi swoich potrzeb i w związku 
z tym nie wiedzą jak mieliby je zaspokoić. 
Personel biblioteki powinien być świado-
my tych różnic i na każdą z grup oddziały-
wać w odmienny sposób, stosując odrębne 
strategie marketingowe, tak by jak najsku-
teczniej dotrzeć do każdego potencjalnego 
klienta i nawiązać z nim relację prowadzącą 
do konsumpcji usługi.

Zob. też: klient
WOJCIECHOWSKA, Maja. Zjawisko lojalno-

ści wśród klientów bibliotek. „Bibliotheca Nostra” 
2010, nr 1, s. 84-96. ISSN 1734-6576.

M.W.

Klient wewnętrzny (ang. internal 
customer)

Pojęcie klienta wewnętrznego w biblio-
tece ma dwa znaczenia: 1) Zgodnie z zało-

żeniami marketingu wewnętrznego klien-
tem wewnętrznym dla biblioteki jest każdy 
jej pracownik. Konsekwencją takiego po-
traktowania pracowników biblioteki jest 
ukształtowanie się w  instytucji swoistego 
rynku wewnętrznego, na który biblioteka 
jako pracodawca wpływa (poprzez kierowa-
nie, zarządzanie, ocenianie) oraz do którego 
wymogów się dostosowuje (np. do wyma-
gań pracowników w zakresie doskonalenia 
i rozwoju czy dostępu do informacji).Waż-
nym elementem postrzegania pracowników 
biblioteki jako jej klientów wewnętrznych 
jest kryterium satysfakcji pracowniczej. 
Wynika stąd konieczność podejmowania 
działań służących badaniu jej poziomu, 
podobnie jak dokonuje się pomiarów po-
ziomu zadowolenia użytkowników z usług 
świadczonych przez bibliotekę; 2) Klient 
wewnętrzny to osoba, która otrzymuje 
część pracy wykonanej przez kogoś innego, 
następnie wzbogaca ją o własny wkład, czyli 
dodaje nową wartość do tego co otrzymał, 
by z kolei przekazać ją następnej osobie. Tak 
pojmowana formuła klienta wewnętrznego 
wynika z systemowej budowy biblioteki 
jako organizacji. Tworzenie usługi to pro-
ces, w którym każdy pracownik biblioteki 
jest zarówno odbiorcą, jak i dostawcą dla 
innych osób. Odbiorcą jest ten, kto otrzy-
muje materiały lub informacje od innych, 
dostawcą zaś ten, kto dostarcza te materiały 
czy informacje. Każdy pracownik bibliote-
ki wykonuje na swoim stanowisku pracy 
określone czynności, przez co dodaje war-
tość do otrzymanego materiału czy infor-
macji stanowiących „wejście”. „Wyjście” 
stanowią natomiast materiały i informacje, 
które po wzbogaceniu o wartości dodane 
pracownik biblioteki przekazuje kolejnym 
osobom. W procesie tym klienci wewnętrz-
ni, czyli odbiorcy i dostawcy, powinni wy-
mieniać się informacjami na temat swoich 
wzajemnych wymagań i wskazówkami, jak 
wymagania te mają być spełniane. W ten 
sposób tworzy się łańcuch powiązań do-
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stawców i odbiorców w procesie wytwarza-
nia usługi bibliotecznej.

Zob. też: marketing wewnętrzny
KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 

w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.
Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasoba-

mi ludzkimi w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec, 
J. Kudrawiec. Białystok 2010. ISBN 978-83-7431-
240-0.

J.K.

Klimat innowacyjny (ang. climate 
for innovation)

Atmosfera panująca w organizacji, po-
budzająca kreatywność i nastrajająca pra-
cowników do innowacyjności, tj. opraco-
wywania nowych pomysłów, rozwiązań, 
dzielenia się wiedzą i realizowania cieka-
wych projektów. Źródłem takiego nasta-
wienia jest z jednej strony kierownictwo 
motywujące do rozwoju i wprowadzania 
zmian, ale również otoczenie oczekujące 
od bibliotek nowych sposobów działania 
i innowacyjnej oferty usługowej, jak rów-
nież sami bibliotekarze, preferujący inicja-
tywę i pomysłowość, wzajemnie pobudza-
jący się do działań twórczych.

Zob. też: dynamizm innowacyjny, in-
nowacja

MROCZKO, Franciszek. Kultura i klimat proin-
nowacyjny. „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzy-
chu” 2016, t. 3, s. 27-42. ISSN 2450-3878.

M.W.

Kluczowe czynniki sukcesu (ang. 
key success factors)

Cechy (atrybuty, kompetencje) mające 
dla biblioteki kluczowe znaczenie w osiąga-
niu sukcesu rynkowego, a więc decydujące 
o jej rozwoju i przewadze względem innych, 
konkurujących instytucji. KCS odróżnia-
ją bibliotekę (lub jej usługi) od innych or-
ganizacji obsługujących ten sam segment 
rynku. Atrybuty te muszą być widoczne lub 
odczuwalne dla klientów, zaś klienci muszą 
być ich świadomi, aby z rozmysłem wybrać 
placowkę, z ktorej usług będą korzystać.
Charakterystyczną cechą kluczowych czyn-

ników sukcesu jest trudność ich kopiowa-
nia przez inne organizacje. W przypadku 
biblioteki takim czynnikiem może być 
np. specyficzny klimat organizacyjny, kul-
tura organizacyjna lub reputacja. KC Sprzy-
czyniają się do tworzenia dodatkowej war-
tości dla klienta, np. konsekwencją kultury 
organizacyjnej w danej placówce może być 
wysoka jakość usług i satysfakcja czytelni-
ków. W ramach jednej branży istotne zna-
czenie mają podobne lub te same czynniki, 
dlatego też sukces może osiągnąć instytu-
cja, która posiada najwięcej KCS lub z jakiś 
względów inne organizacje nie są w stanie 
ich powielić (np. biblioteka naukowa po-
siada wysoko kwalifikowaną kadrę, dzięki 
czemu tylko ona w danym regionie może 
świadczyć usługi informacyjne dla specja-
listów z danej dziedziny). Biblioteka może 
skupiać się na rozwijaniu posiadanych już 
KCS lub też próbować zdobywać nowe 
kompetencje.

Zob. też: analiza kluczowych czyn-
ników sukcesu

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Kluczowe kompetencje zob. kluczo-
we czynniki sukcesu

Koalicja (ang. coalition)
Porozumienie, sojusz, związek orga-

nizacji, powstały w oparciu o wzajemne 
uzgodnienia, mający na celu wzmocnienie 
znaczenia i ochronę wspólnych interesów, 
często poprzez łączenie zasobów, którymi 
dysponują.

Biblioteki, podobnie jak instytucje ko-
mercyjne, mogą współpracować z inny-
mi podmiotami na wybranej płaszczyź-
nie (również z innymi bibliotekami), 
dążąc do zwiększania korzyści, np. oferując 
wspólne usługi podnoszące atrakcyjność 
wszystkich partnerów oraz redukując kosz-
ty reklamy.
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Zob. też: federacja, klaster, konsor-
cjum

Nowe kierunki w zarządzaniu. Red. M. Kostera.  
Warszawa 2008. ISBN 978-83-60807-66-8.

M.W.

Kodeks etyki (ang. ethical code)
Zbiór reguł i zasad etyczno-moralnych, 

które przyświecają przedstawicielom dane-
go zawodu lub pracownikom konkretnej 
instytucji. Kodeks etyki zawodowej opisuje 
normy i wzory moralnego postępowania 
grupy zawodowej (np. kodeks etyki nauczy-
ciela, lekarza, psychologa). Jego celem nie 
jest tworzenie nowych norm, tłumaczenie 
odstępstw od etyki ogólnej czy zastępo-
wanie własnych etycznych odczuć, lecz 
konkretyzowanie i uszczegóławianie norm 
etyki ogólnej do specyfiki danego zawodu. 
Do podstawowych standardów etyki biblio-
tekarskiej i informacyjnej zalicza się: pouf-
ność; sprzeciw wobec cenzurze; dostępność 
i swobodny dostęp do usług i informacji 
oraz ich wysoka jakość; zakaz jakiejkolwiek 
dyskryminacji; zakaz stronniczości i pry-
waty; ochrona praw autorskich; swobodny 
dostęp do informacji, podwyższanie włas-
nych kwalifikacji; poszanowanie współpra-
cowników; profesjonalizm. Opracowany 
z ramienia SBP w 2005 r. Kodeks etyki bi-
bliotekarza i pracownika informacji nauko-
wej dotyczy m.in. zasad postępowania wo-
bec społeczeństwa, użytkownika, zasobów 
bibliotecznych i informacyjnych, a także 
wobec współpracowników i pracodawcy. 

Kodeks etyczny w instytucji stanowi 
uporządkowany logicznie katalog zasad 
etycznych, które powinni przestrzegać pra-
cownicy wykonując swe obowiązki zawo-
dowe. Określać może wizję i misję instytu-
cji, ale przede wszystkim poruszać kwestie 
postępowania w relacji: firma – klient, 
współpracownik – klient oraz relacje po-
między pracownikami. Pośrednim celem 
wprowadzenia kodeksu etycznego do orga-
nizacji jest zmniejszenie liczby złych prak-
tyk, zwiększanie zaufania klientów, kontra-

hentów i partnerów, budowanie lojalności 
pracowników, a także wiarygodności insty-
tucji i ochrona jej reputacji.

Zob. też: etyka zawodowa
CISEK, Sabina [i in.]. Kodeks etyki bibliotekarza 

i pracownika informacji. Warszawa 2006. ISBN 83-
89316-44-7.

GĘBOŁYŚ, Zdzisław. Etyka biblioteczna i infor-
macyjna. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. War-
szawa 2013, s. 663-678. ISBN 978-83-61464-95-2.

Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie: anto-
logia narodowych kodeksów etycznych. Red. Z. Gę-
bołyś, J. Tomaszczyk. Warszawa. 2008. ISBN 978-
83-614-6401-3. 

B.J. 

Koła jakości (ang. quality circles)
Narzędzie zarządzania jakością mają-

ce na celu bieżące rozwiązywanie proble-
mów występujących w bibliotece, poprzez 
odpowiednie wykorzystanie wiedzy, do-
świadczenia i umiejętności pracowników. 
Metoda kół jakości polega na tworzeniu 
grup dyskusyjnych wśród pracowników, 
którzy w trakcie spotkań analizują i poszu-
kują sposobów rozwiązania występujących 
w bibliotece problemów. Zaletą tej meto-
dy jest możliwość bezpośredniej i bieżącej 
wymiany informacji wśród pracowników, 
co wyzwala u nich aktywność i twórcze za-
angażowanie w pracę, prowadzi do integra-
cji celów pracowniczych z celami biblioteki. 

W trakcie pierwszych zebrań członko-
wie koła zgłaszają różnego rodzaju prob-
lemy występujące w ich pracy (np. jakość 
uzyskiwanych informacji, stosunki mię-
dzyludzkie, warunki pracy). Na kolejnych 
zebraniach grupa stara się wymienione 
problemy zhierarchizować według waż-
ności ich wpływu zarówno na uzyskiwany 
efekt pracy wykonywanej w danej komórce 
organizacyjnej, jak i bibliotece jako cało-
ści. Po ustaleniu hierarchii występujących 
problemów i wyborze najbardziej istotne-
go, członkowie koła przystępują do prac 
nad jego rozwiązaniem. Następują kolejno 
fazy zbierania informacji, analizy, poszuki-
wania rozwiązań, oceny i wyboru rozwią-
zania optymalnego. Końcowa faza cyklu 
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pracy koła to zaprezentowanie projektu 
kierownictwu, które następnie podejmuje 
decyzję o jego wdrożeniu bądź odrzuceniu 
(odrzucenie proponowanego rozwiązania 
powinno zostać pisemnie uzasadnione). 
Po uzyskaniu akceptacji projektu następuje 
jego wdrożenie, przy aktywnym uczestni-
ctwie członków koła, pod nadzorem właś-
ciwego kierownika komórki organizacyj-
nej. Na tym etapie odbywają się zebrania 
członków koła, poświęcone opracowaniu 
harmonogramu wdrożenia, analizie wyko-
nanych prac, ocenie przebiegu wdrożenia, 
a także wprowadzeniu niezbędnych korekt 
w projekcie. 

Zob. też: burza mózgów, Komplek-
sowe Zarządzanie Jakością, zarządza-
nie jakością

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

KAMIŃSKA, Joanna. Koncepcja kompleksowego 
zarządzania jakością (TQM) w bibliotece. W: Studia 
z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Red. 
E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, 
s. 231-243. ISBN 978-83-226-1623-9.

SZWIEC, Paweł. Koła jakości. „Ekonomika i Or-
ganizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 4, s. 65-71. 
ISSN 0860-6846.

B.Ż.-K.

Komórki organizacyjne (ang. orga-
nizational sub-units)

Jedno-, kilku- lub kilkunastoosobowe 
najmniejsze organy biblioteki, składające 
się z kierownika i członków zespołu (lub 
samodzielnego pracownika), powołane 
w celu realizacji konkretnych zadań zgod-
nych z celami głównymi biblioteki. Komór-
ki organizacyjne charakteryzują się ustalo-
nym miejscem w strukturze organizacyjnej, 
określonymi uprawnieniami i zakresami 
działań.

W bibliotekach komórki organizacyj-
ne noszą zwykle nazwy działów, wydzia-
łów, oddziałów, sekcji, filii lub stanowisk 
i związane są najczęściej z drogą (obie-
giem) książki, np. dział gromadzenia, dział 

opracowania, dział udostępniania zbiorów. 
Zbiór komórek organizacyjnych niekiedy 
nazywany jest jednostką organizacyjną.

Zob. też: jednostka organizacyjna, 
struktura organizacyjna

M.W.

Kompetencje (ang. competences) 
Zestaw wiedzy, umiejętności, postaw, 

cech charakteru i motywacji, które są zwią-
zane z zadaniami wykonywanymi na okre-
ślonym stanowisku pracy. Są to przymioty 
pracownika wymagane na zajmowanym 
stanowisku, które używane i rozwijane 
w procesie pracy prowadzą do efektyw-
nego wykonania powierzonego zadania. 
Kompetencje można rozpatrywać w dwóch 
aspektach: 1) jako zdolność do realizacji 
określonych zadań związanych z pracą lub 
osiągania pożądanych, wymiernych wy-
ników; 2) zdolność realizacji konkretnych 
wzorców zachowań. Najczęściej kompe-
tencje opisuje się jako zbiór elementów 
składowych, dzięki którym pracownik 
może efektywnie wykonywać swoją pracę. 
Do elementów tych należą:

•	 wiedza,
•	 umiejętności,
•	 cechy osobowości,
•	 motywy.
Termin kompetencje bywa niesłusznie 

używany wymiennie z terminem kwalifi-
kacje, które są pojęciem znacznie węższym.

Zob. też: cechy kierownicze, kwali-
fikacje

WHIDDETT, Steve, HOLLYFORDE, Sarah. Mode-
le kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
Kraków 2003. ISBN 83-89355-06-X.

WALKOWIAK, Ryszard. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi: kompetencje, nowe trendy, efektywność. 
Toruń 2007. ISBN 978-83-7285-327-1.

KUREK, Dorota, MAJEWSKI, Tomasz, WYSZE-
CKA, Justyna. Zarządzanie kompetencjami pracow-
ników. Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-227-1.

J.K.
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Kompleksowe Zarządzanie Jakoś-
cią (ang. Total Quality Management – 
TQM)

Proces zmian w zakresie hierarchii war-
tości, przekonań i stylu działania. Obejmu-
je zagadnienia związane z wykorzystaniem 
czynnika ludzkiego dla realizacji jakościo-
wych celów biblioteki zapewniając każde-
mu pracownikowi wpływ na rozwiązywanie 
problemów w celu poprawy jakości. Zgod-
nie z tą filozofią każdy pracownik powinien 
być zaangażowany w stałą, niekończącą się 
poprawę, dążąc tym sposobem do pozyska-
nia zadowolenia klientów, wewnętrznych 
i zewnętrznych, a także pozostałych intere-
sariuszy (dostawców, partnerów, społeczeń-
stwa). 

Model wprowadzenia TQM w biblio-
tekach składa się z czterech etapów. Etap 
pierwszy – rozpoznania – polega na zapo-
znaniu się całego personelu danej placówki 
z teorią i praktyką podejścia TQM (na kur-
sach, seminariach, warsztatach, wykładach, 
na podstawie literatury lub poprzez obser-
wację działalności innych organizacji) oraz 
podjęciu decyzji o wdrożeniu zasad TQM 
w bibliotece. Etap drugi to etap przygoto-
wania, podczas którego tworzy się wizję 
biblioteki, dzięki której pracownicy uświa-
damiają sobie, do czego biblioteka dąży, 
co i w jaki sposób chce osiągnąć w przy-
szłości. Rezultatem trzeciego etapu powin-
na być identyfikacja usług i użytkowników 
biblioteki, a także określenie potrzeb i wy-
magań użytkowników. Następnie należy 
dokonać identyfikacji i pomiaru najważ-
niejszych procesów. Ostatni etap to wdroże-
nie mechanizmów TQM na stałe do prakty-
ki oraz sporządzenie planu strategicznego, 
który precyzuje misję, podstawowe cele, 
wynikające z nich zadania oraz strategię 
wyznaczonych celów, uwzględniając zało-
żenia TQM. 

Zob. też: Zapewnianie Jakości, za-
rządzanie jakością

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-

tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

KAMIŃSKA, Joanna. Koncepcja kompleksowego 
zarządzania jakością (TQM) w bibliotece. W: Studia 
z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Red. 
E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, 
s. 231-243. ISBN 978-83-226-1623-9.

B.Ż.-K.

Komunikacja (ang. communication)
Dynamiczny, dwukierunkowy proces 

przekazywania poprzez odpowiednie ka-
nały pomiędzy nadawcą a odbiorcą zako-
dowanej informacji, co pozwala im nawią-
zać kontakt. Na proces komunikowania się 
składają się uczestnicy oraz elementy takie 
jak: komunikat, kodowanie, kanał komu-
nikacyjny, luka informacyjna i zakłócenia 
(szum informacyjny), sprzężenie zwrot-
ne i układ odniesienia. Nadawca to osoba, 
która jako inicjator procesu komunikacji, 
formułuje komunikat (czyli treść przeka-
zu, informację), by następnie przekazać 
go w określonym celu innej osobie. Wśród 
czynników wpływających na przebieg for-
mułowania komunikatu wymienić można 
cechy charakteryzujące samego nadawcę, 
takie jak: poziom posiadanej przez niego 
wiedzy, doświadczenie, zajmowana pozy-
cja, hierarchia uznawanych przez niego 
wartości oraz indywidualny punkt widzenia 
na sytuację czy problem będący przyczyną 
procesu komunikacji. Aby mieć pewność, 
że nadany komunikat będzie właściwie 
zrozumiany, nadawca przy formułowaniu 
przekazu musi uwzględnić również cechy 
odbiorcy, czyli osoby, do której komunikat 
jest adresowany. Warunkiem skuteczne-
go komunikowania się jest zrozumienie, 
czyli nadanie komunikatowi określonych 
znaczeń. Ważnym warunkiem osiągnięcia 
celu komunikowania się jest tożsamość lub 
podobieństwo rozumienia treści komuni-
katu przez nadawcę i  odbiorcę. Kolejnym 
elementem procesu komunikowania się 
jest kodowanie, czyli przekształcenie treści 
informacji za pomocą wybranego systemu 
symboli, znaków. Najczęstszym kodem 
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w komunikacji interpersonalnej jest język. 
Po zakodowaniu komunikat zostaje przeka-
zany do odbiorcy za pomocą kanału komu-
nikacyjnego wybranego z punktu widzenia 
najbardziej skutecznego oddziaływania 
na odbiorcę. Kanał komunikacyjny to spo-
sób, w jaki nadawca i odbiorca się porozu-
miewają. Lukę informacyjną określić moż-
na jako różnicę pomiędzy treścią informacji 
oczekiwaną a  otrzymaną przez odbiorcę. 
Szum informacyjny to zjawisko powstają-
ce w kanale komunikacyjnym i nieustan-
nie towarzyszące wymianie komunikatów, 
są czynniki powodujące bądź zakłócenia 
w samym procesie przekazu informacji, 
bądź zniekształcające treść i formę komu-dź zniekształcające treść i formę komu-ź zniekształcające treść i formę komu- zniekształcające treść i formę komu-łcające treść i formę komu-cające treść i formę komu-ące treść i formę komu-ce treść i formę komu-ść i formę komu- i formę komu-ę komu- komu-
nikatu. Szum może być rozumiany dosłow-że być rozumiany dosłow-e być rozumiany dosłow-ć rozumiany dosłow- rozumiany dosłow-łow-ow-
nie, np. jako hałas towarzyszący rozmowie 
lub pośrednio, jak np. brak znajomości ję-średnio, jak np. brak znajomości ję-rednio, jak np. brak znajomości ję-ści ję-ci ję-ę-
zyka, stylu wypowiedzi lub tematu. Kolej-
nym elementem procesu komunikacyjnego 
jest sprzężenie zwrotne, czyli reakcja od-
biorcy na komunikat nadawcy, która przyj-
muje najczęściej formę nadania nowego ko-
munikatu, tym razem od odbiorcy w stronę 
nadawcy – ich role wówczas odwracają się. 
W zależności od tego czy wystąpi sprzężenie 
zwrotne można mówić o  komunikowaniu 
jedno- lub dwukierunkowym. Proces ko-
munikowania się przebiega w określonych 
warunkach, stanowiących pewien kontekst 
sytuacyjny, czyli układ odniesienia. Może 
on wspomagać lub utrudniać proces ko-
munikacji np. wpływając na sposób wypo-
wiadania się lub powodując wystąpienie 
emocji. Ogólnie wyróżnia się następujące 
konteksty sytuacyjne: interpersonalny, gru-
powy, organizacyjny, publiczny, masowy, 
międzykulturowy.

Zob. też: kanały komunikacyjne, ko-
munikacja formalna, komunikacja nie-
formalna, komunikacja niewerbalna, 
komunikacja pionowa, komunikacja po-
zioma, komunikacja werbalna, komuni-
kacja wewnętrzna

KISILOWSKA, Małgorzata. Już nie wiem, jak 
mam do ciebie mówić... czyli Komunikacja w biblio-
tece. Warszawa 2001. ISBN 83-88581-02-3.

Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia. 
Red. A. Bajor, D. Paleczna. Katowice 2009. ISBN 
978-83-930126-0-2.

RUDNICKA, Ewa. Eksperyment Searle’a a odbiór 
komunikatów w porozumiewaniu pionowym w biblio-
tece akademickiej. „Zarządzanie Biblioteką” 2017, 
nr 1, s. 69-81. ISSN 2081-1004.

J.K.

Komunikacja formalna (ang. formal 
communication)

Rodzaj komunikacji wewnętrznej w bi-
bliotece. Występuje, gdy komunikowanie 
się w ramach wykonywanych zadań podle-
ga zależnościom służbowym występującym 
pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Dotyczy 
najczęściej spraw merytorycznych, pra-
cowniczych, związanych z zatrudnieniem 
oraz prawami i obowiązkami pracownika. 
W niektórych bibliotekach komunikacja 
formalna jest regulowana wewnętrznymi 
przepisami określającymi sposób i zakres 
przekazywanych informacji na drodze kon-
taktów służbowych. Komunikacja formalna 
dzieli się na: komunikację pionową i komu-
nikację poziomą.

Zob. też: komunikacja, komunikacja 
nieformalna, komunikacja pionowa, ko-
munikacja pozioma, komunikacja we-
wnętrzna

KISILOWSKA, Małgorzata. Już nie wiem, jak 
mam do ciebie mówić... czyli Komunikacja w biblio-
tece. Warszawa 2001. ISBN 83-88581-02-3.

Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia. 
Red. A. Bajor, D. Paleczna. Katowice 2009. ISBN 
978-83-930126-0-2.

RUDNICKA, Ewa. Eksperyment Searle’a a odbiór 
komunikatów w porozumiewaniu pionowym w biblio-
tece akademickiej. „Zarządzanie Biblioteką” 2017, 
nr 1, s. 69-81. ISSN 2081-1004.

J.K.

Komunikacja nieformalna (ang. in-
formal communication)

Rodzaj komunikacji wewnętrznej 
w bibliotece. Występuje, gdy proces ko-
munikacji przebiega poza oficjalnymi 
zależnościami służbowymi wynikający-
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mi ze struktury organizacyjnej bibliote-
ki. Opiera się na kontaktach prywatnych, 
nie ma charakteru oficjalnego, informacje 
wymieniane są z  pominięciem drogi służ-
bowej. Komunikacja nieformalna bywa 
wykorzystywana w procesie zarządzania 
biblioteką. Dzięki osobom uchodzącym 
za dobrze poinformowane, mającym kon-
takty z członkami różnych grup pracowni-
czych biblioteki, pewne informacje mogą 
być przekazywane nawet szybciej niż przy 
wykorzystaniu formalnych kanałów komu-
nikacji. Może być zjawiskiem niekorzyst-
nym, gdy wadliwa komunikacja formalna 
powoduje powstawanie luki informacyjnej 
wśród pracowników, którą łatwo wypełnia-
ją plotki, domysły i podejrzenia.

Zob. też: komunikacja, komunikacja 
formalna, komunikacja pionowa, ko-
munikacja pozioma, komunikacja we-
wnętrzna

KISILOWSKA, Małgorzata. Już nie wiem, jak 
mam do ciebie mówić... czyli Komunikacja w biblio-
tece. Warszawa 2001. ISBN 83-88581-02-3.

Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia. 
Red. A. Bajor, D. Paleczna. Katowice 2009. ISBN 
978-83-930126-0-2.

RUDNICKA, Ewa. Eksperyment Searle’a a odbiór 
komunikatów w porozumiewaniu pionowym w biblio-
tece akademickiej. „Zarządzanie Biblioteką” 2017, 
nr 1, s. 69-81. ISSN 2081-1004.

J.K.

Komunikacja niewerbalna (ang. 
non-verbal communication)

Przekazywanie komunikatów bez po-
średnictwa słów, często jest to proces nie-
świadomego działania towarzyszącego 
komunikacji werbalnej. Dla komunikacji 
niewerbalnej charakterystyczne są komu-
nikaty zawarte w: mimice (wyrazie twarzy) 
wyrażającej najmocniej stany emocjonalne; 
kontakcie wzrokowym i wzajemnych wy-
mianach spojrzeń; gestykulacji (ruchach 
rąk, głowy, ciała), która jest mocno zwią-
zana z  mową i również odzwierciedla sta-
ny emocjonalne; pozycjach ciała (napięcia, 
rozluźnienia); intonacji głosu (spokojna lub 
nerwowa, ciepła lub zimna); dystansie fi-

zycznym pomiędzy rozmówcami; ekspresji 
uczuć.

Zob. też: kanał komunikacyjny, ko-
munikacja, komunikacja werbalna

KISILOWSKA, Małgorzata. Już nie wiem, jak 
mam do ciebie mówić... czyli Komunikacja w biblio-
tece. Warszawa 2001. ISBN 83-88581-02-3.

Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia. 
Red. A. Bajor, D. Paleczna. Katowice 2009. ISBN 
978-83-930126-0-2.

RUDNICKA, Ewa. Eksperyment Searle’a a odbiór 
komunikatów w porozumiewaniu pionowym w biblio-
tece akademickiej. „Zarządzanie Biblioteką” 2017, 
nr 1, s. 69-81. ISSN 2081-1004.

J.K.

Komunikacja pionowa (ang. vertical 
communication)

Rodzaj komunikacji formalnej w bi-
bliotece. Polega na porozumiewaniu osób 
z wyższych szczebli zarządzania, np. dyrek-
tor biblioteki, kierownicy działów, z oso-
bami z niższych szczebli – pracownicy po-
szczególnych działów, osoby nadzorujące 
wykonanie określonego zadania w ramach 
zespołu zadaniowego. W komunikacji pio-
nowej mamy do czynienia z komunikowa-
niem się w górę i w dół. Komunikacja w górę 
obejmuje wiadomości przesyłane od pod-
władnych do zwierzchników, np. pracow-
nik wypożyczalni informuje o czymś kie-
rownika tego działu, który może z kolei 
przekazać tę informację „w górę”, czyli swo-
jemu przełożonemu. Jak wykazują badania 
ten typ komunikacji jest najbardziej podat-
ny na zakłócenia, poszczególni podwładni, 
przez których przechodzi informacja mogą 
wstrzymywać lub zniekształcać np. taką in-
formację, która stawia ich w złym świetle. 
Komunikacja w dół występuje wtedy, gdy 
w ramach struktury wiadomość jest prze-
syłana od przełożonego do podwładnych. 
Są to najczęściej polecenia lub informacje 
o sposobie wypełnienia określonych zadań, 
np. dyrektor biblioteki zleca kierownikom 
poszczególnych działów przygotowanie 
sprawozdań z działalności. W komunika-
cji pionowej pożądane jest występowanie 
sprzężenia zwrotnego.
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Zob. też: komunikacja, komunikacja 
formalna, komunikacja pozioma, komu-
nikacja wewnętrzna

KISILOWSKA, Małgorzata. Już nie wiem, jak 
mam do ciebie mówić... czyli Komunikacja w biblio-
tece. Warszawa 2001. ISBN 83-88581-02-3.

Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia. 
Red. A. Bajor, D. Paleczna. Katowice 2009. ISBN 
978-83-930126-0-2.

RUDNICKA, Ewa. Eksperyment Searle’a a odbiór 
komunikatów w porozumiewaniu pionowym w biblio-
tece akademickiej. „Zarządzanie Biblioteką” 2017, 
nr 1, s. 69-81. ISSN 2081-1004.

J.K.

Komunikacja pozioma (ang. hori-
zontal communication)

Rodzaj komunikacji formalnej w bi-
bliotece. Dotyczy osób na równorzędnych 
stanowiskach, np. kierowników poszcze-
gólnych działów biblioteki, pracowników 
jednego działu bądź osób pracujących 
w różnych działach, ale na stanowisku o po-
dobnym miejscu w hierarchii. Funkcją ko-
munikacji poziomej jest przede wszystkim 
ułatwienie koordynacji poszczególnych 
jednostek organizacyjnych biblioteki i  ich 
wewnętrznych procesów. Ten rodzaj wy-
miany informacji może również sprzyjać 
niwelowaniu istniejących w bibliotece po-
działów, ponieważ ma charakter interakcji 
zachodzących pomiędzy przedstawicielami 
różnych grup pracowniczych. Komunikacja 
pozioma sprzyja nawiązywaniu współpra-
cy między poszczególnymi pracownikami 
i wymianie informacji często z pominię-
ciem linii podporządkowania.

Zob. też: komunikacja, komunikacja 
formalna, komunikacja pionowa, komu-
nikacja wewnętrzna

KISILOWSKA, Małgorzata. Już nie wiem, jak 
mam do ciebie mówić... czyli Komunikacja w biblio-
tece. Warszawa 2001. ISBN 83-88581-02-3.

Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia. 
Red. A. Bajor, D. Paleczna. Katowice 2009. ISBN 
978-83-930126-0-2.

RUDNICKA, Ewa. Eksperyment Searle’a a odbiór 
komunikatów w porozumiewaniu pionowym w biblio-
tece akademickiej. „Zarządzanie Biblioteką” 2017, 
nr 1, s. 69-81. ISSN 2081-1004.

J.K.

Komunikacja werbalna (ang. verbal 
communication)

Komunikacja, w której środkiem 
przekazu informacji jest język. Komu-
nikacja werbalna dzieli się na ustną i pi-
semną. W bibliotece podczas obsługi czy-ługi czy-ugi czy-
telników częściej stosuje się komunikację 
ustną w bezpośrednim lub pośrednim 
(np. w trakcie rozmowy telefonicznej) kon-
takcie z użytkownikiem, jak również pod-żytkownikiem, jak również pod-ytkownikiem, jak również pod-ż pod- pod-
czas wymiany informacji między współ-ędzy współ-dzy współ-
pracownikami. Komunikacja pisemna 
obejmuje oficjalną korespondencję insty-
tucjonalną, pisma kierowane do pracowni-
ków, komunikaty i informacje wywieszane 
dla użytkowników lub umieszczane w In-żytkowników lub umieszczane w In-ytkowników lub umieszczane w In-
ternecie, odpowiedzi na pisemne zapytania, 
informację wizualną ułatwiającą porusza-ę wizualną ułatwiającą porusza- wizualną ułatwiającą porusza-ą ułatwiającą porusza- ułatwiającą porusza-łatwiającą porusza-atwiającą porusza-ącą porusza-cą porusza-ą porusza- porusza-
nie się po budynku biblioteki czy krótkie 
notatki zostawiane sobie nawzajem przez 
pracowników, a dotyczące bieżącej realiza-ące bieżącej realiza-ce bieżącej realiza-żącej realiza-cej realiza-
cji zadań.

Zob. też: kanał komunikacyjny, ko-
munikacja, komunikacja wewnętrzna, 
komunikacja niewerbalna

KISILOWSKA, Małgorzata. Już nie wiem, jak 
mam do ciebie mówić... czyli Komunikacja w biblio-
tece. Warszawa 2001. ISBN 83-88581-02-3.

Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia. 
Red. A. Bajor, D. Paleczna. Katowice 2009. ISBN 
978-83-930126-0-2.

RUDNICKA, Ewa. Eksperyment Searle’a a odbiór 
komunikatów w porozumiewaniu pionowym w biblio-
tece akademickiej. „Zarządzanie Biblioteką” 2017, 
nr 1, s. 69-81. ISSN 2081-1004.

J.K.

Komunikacja wewnętrzna (ang. in-
ternal communication)

Proces polegający na wymianie infor-
macji między pracownikami, który wią-
że ze sobą różne jednostki organizacyjne 
biblioteki. Jest niezbędnym warunkiem 
funkcjonowania biblioteki, zapewniającym 
łączność pomiędzy wszystkimi komórkami 
organizacyjnymi. Komunikacja wewnętrz-
na w bibliotece ma charakter zarówno for-
malny, jak i nieformalny. 
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Zob. też: komunikacja formalna, ko-
munikacja nieformalna, komunikacja 
pionowa, komunikacja pozioma

KISILOWSKA, Małgorzata. Już nie wiem, jak 
mam do ciebie mówić... czyli Komunikacja w biblio-
tece. Warszawa 2001. ISBN 83-88581-02-3.

Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia. 
Red. A. Bajor, D. Paleczna. Katowice 2009. ISBN 
978-83-930126-0-2.

RUDNICKA, Ewa. Eksperyment Searle’a a odbiór 
komunikatów w porozumiewaniu pionowym w biblio-
tece akademickiej. „Zarządzanie Biblioteką” 2017, 
nr 1, s. 69-81. ISSN 2081-1004.

J.K.

Konflikt (ang. conflict)
Spór dwóch lub więcej osób albo grup, 

wynikający z konieczności dzielenia się 
ograniczonymi zasobami albo pracami lub 
zajmowania odmiennej pozycji, różnych 
celów, wartości lub spostrzeżeń. Pracow-
nicy czy działy biblioteki w trakcie sporu 
dążą do tego, aby ich sprawa lub punkt wi-
dzenia przeważyły nad sprawą lub punktem 
widzenia innych. Ostry konflikt zachodzi 
wtedy, gdy korzyść jednej ze stron w nie-
unikniony sposób oznacza stratę strony 
drugiej. Konflikt łagodny, dający możliwość 
uzyskania kompromisu, zachodzi wtedy, 
gdy mimo wyjściowej sytuacji rozbieżności 
interesów można rozwiązać go tak, aby obie 
strony odniosły korzyści. Często utożsamia 
się z konfliktem współzawodnictwo. Sytua-
cja współzawodniczenia istnieje wtedy, gdy 
jedna strona nie może przeszkodzić drugiej 
w osiągnięciu jej celów. Z konfliktem mamy 
do czynienia wówczas, gdy taka możliwość 
zaistnieje i jest wykorzystywana.

Konflikty podzielić można następująco:
•	 konflikt wewnętrzny pracownika – 

może być wywołany przez zbyt duże lub 
sprzeczne wymagania bądź ich niewłaś-
ciwe określenie; powoduje to niepew-
ność działania, zanik motywacji itp.;

•	 konflikt w grupie – jest skutkiem ról od-
grywanych w danym zespole przez po-
szczególne osoby, różnych osobowości 
pracowników czy odmiennych punk-
tów widzenia;

•	 konflikt między jednostką a grupą – 
spowodowany sposobem reagowania 
poszczególnych osób na naciski wywie-
rane przez grupę (mogą one zmierzać 
do wymuszania konformizmu przez 
np. karanie jednostki za przekraczanie 
norm wydajności przyjętych przez gru-
pę);

•	 konflikt między grupami – wynika 
z niewłaściwie pojmowanego współza-
wodnictwa między grupami czy dzia-
łami organizacji; często ma on miejsce 
pomiędzy kierownictwem a jego pod-
władnymi;

•	 konflikt między organizacjami – wy-
wołany na ogół walką konkurencyjną 
prowadzi do opracowania nowych wy-
robów, technologii i usług.

Głównymi źródłami konfliktów w bibliote-
ce mogą być: 

•	 podział zasobów, które są ograniczone, 
a co za tym idzie wystąpić może sytua-
cja, gdy pewne grupy otrzymają mniej 
niż chcą lub potrzebują; 

•	 różnice celów wynikające ze specjaliza-
cji poszczególnych działów biblioteki;

•	 współzależność pracy, gdy dwa lub wię-
cej działów zależy od siebie przy reali-
zacji swoich zadań (pracownicy tych 
działów mogą oskarżać się wzajemnie 
o uchylanie się od wykonywania obo-
wiązków, praca może być nierówno-
miernie rozłożona lub też wynagrodze-
nie za pracę równomiernie rozdzieloną 
może być zróżnicowane);

•	 różnice wartości lub poglądów; kon-
flikty mogą być również spowodowane 
przez pojedyncze osoby nasilające po-
lemiki i różnice zdań, bądź reagujące 
w sposób autorytarny czy zbyt ostro 
na drobne nieporozumienia;

•	 niejednoznaczność organizacyjna, czyli 
niejednoznacznie określony zakres obo-
wiązków lub niejasne cele.
Niewłaściwie rozwiązywane konflikty 

przynoszą zachowania niepożądane, spa-
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dek morale, pogłębienie różnic, niszczenie 
współpracy, podejrzliwość i brak zaufania, 
obniżenie wydajności i jakości pracy biblio-
teki.

Zob. też: negocjacje, zarządzanie 
konfliktami

CYRKLAFF, Magdalena J. O psychologii w bi-
bliotece. Mediacje i negocjacje jako konstruktywne 
sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych. W: 
Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek 
w społeczeństwie wiedzy. Red. M. Wojciechowska. 
Warszawa 2016, s. 143-155. ISBN 978-83-64203-
64-0.

KAMIŃSKA, Joanna. Konflikty w zespołach 
bibliotecznych oraz wybrane metody ich rozwią-
zywania. W: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, 
pracownicy, użytkownicy. Red. M. Jarczyk. Katowice 
2010, s. 53-62. ISBN 978-83-226-1918-6.

ŻMIGRODZKI, Zbigniew. Patologia biblioteczna. 
Katowice 1996. ISBN 83-226-0713-X.

J.K.

Konformizm (ang. conformity)
Postawa pracownicza charakteryzu-

jąca się podporządkowaniem dominują-
cym w bibliotece wzorcom, modom, war-
tościom, poglądom, zasadom i normom; 
a w szerszym ujęciu – dostosowanie się jed-
nostki do grupy.

Przeciwieństwem konformizmu jest 
nonkonformizm cechujący się odważnym 
wyrażaniem własnych poglądów i przeko-
nań, nawet jeżeli wiąże się to z utratą ko-
rzyści (awansu, powszechnej akceptacji, 
poparcia itp.). Pojęcie konformizmu ściśle 
łączy się z kulturą organizacyjną bibliote-
ki, która może promować lub eliminować 
postawy niezależne, innowacyjne, nieszab-
lonowe. Na poziom konformizmu pra-
cownika wpływa zarówno jego osobowość 
ukształtowana w toku rozwoju indywidual-
nego, jako również typy relacji społecznych, 
które dominują w bibliotece. Jednostki 
mają ponadto różną skłonność do podda-
wania się woli autorytetów. W przypadku 
jednostek zewnątrzsterownych, o osobo-
wości autorytarnej skłonność ta jest duża, 
w przeciwieństwie do jednostek wewnątrz-
sterownych, które nie poddają się tak łatwo 
wpływom zewnętrznym.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki

ARONSON, Elliot. Człowiek istota społeczna. 
Warszawa 2012. ISBN 978-83-01-15786-9.

BERNACKA, Ryszarda Ewa. Konformizm – non-
konformizm jako wymiar osobowości. „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, 
Paedagogia-Psychologia” 2001, vol. 14, s. 53-67. 
ISSN 0867-2040.

CIĄŻELA-KLENIEWSKA, Ariadna. Konformizm 
w perspektywie psychologii społecznej: słabość 
charakteru czy element życia społecznego? „Szki-
ce Humanistyczne” 2012, nr 4, s. 173-187. ISSN 
1642-6363.

M.W.

Konkurenci (ang. competitors)
Firmy lub organizacje oferujące użyt-

kownikom tego samego segmentu rynku 
dobra i usługi, które proponuje biblioteka. 
Analiza konkurencji pozwala bibliotece 
rozpoznać swoje szanse rynkowe i zapla-
nować takie zmiany, które umożliwią pod-
niesienie jakości oraz rozszerzenie oferty 
usług, a tym samym pozwolą przyciągnąć 
użytkowników i sponsorów.

Wśród konkurentów bibliotek można 
wyróżnić trzy grupy: konkurentów bezpo-
średnich (instytucje obsługujące tę samą 
grupę użytkowników, stosujące podobną 
strategię marketingową), sprzedawców 
substytutów (czyli księgarnie, kioski z pra-
są, targi książki) oraz potencjalnych konku-
rentów (jest to grupa instytucji, które w da-
nej chwili nie są konkurentami biblioteki, 
ale w określonych okolicznościach mogą się 
nimi stać, np. dla biblioteki dziecięcej kon-
kurentem może stać się lokalny dom kultu-
ry, który rozszerzy swą ofertę na „wieczorki 
z książką”). 

Zob. też: przewaga konkurencyjna, 
otoczenie biblioteki

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Biblioteka w nowym 
otoczeniu. Warszawa 2014. ISBN 978-83-64203-
27-5.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

WOJCIECHOWSKA, Maja. Wpływ otoczenia 
na zmiany w bibliotece. W: Bibliotekarstwo wobec 
zagadnień zarządzania. Red. I. Socha przy współ-
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udziale J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej. Katowice 
2006, s. 23-38. ISBN 83-226-1514-0. 

B.Ż.-K.

Konsorcjum (ang. consortium)
Związek organizacji powołany w celu 

realizacji określonego przedsięwzięcia, któ-
rego wykonanie przez jeden podmiot było 
by utrudnione lub niemożliwe.

Konsorcja biblioteczne powoływane 
są najczęściej, gdy planowany projekt jest 
zbyt kosztochłonny lub zbyt skomplikowa-
ny organizacyjnie aby mogła go zrealizować 
jedna biblioteka, albo też w celu dzielenia 
się zasobami. Biblioteki działające w ra-
mach konsorcjum prowadzą wspólną po-
litykę w zakresie przedsięwzięć objętych 
działaniami konsorcjum, zaś w pozostałych 
działaniach są od siebie niezależne. Kon-
sorcja nie muszą posiadać wspólnej nazwy 
i siedziby. Przedsięwzięcia podejmowane 
w ich ramach mogą mieć z góry określony 
czas trwania, lub też mogą być planowane 
na czas nieokreślony, tak jak ma to miejsce 
w przypadku tworzenia wspólnych baz da-
nych i katalogów. Obecnie najczęściej rea-
lizowanymi przez konsorcja biblioteczne 
zadaniami są: współkatalogowanie, wspól-
ne udostępnianie zasobów (np. czasopism 
elektronicznych), wspólne pozyskiwanie 
środków finansowych (np. grantów) oraz 
tworzenie baz danych.

Zob. też: federacja, klaster, sieć bi-
blioteczna

CURYŁO, Monika. Konsorcja biblioteczne. „Za-
rządzanie Biblioteką” 2010, nr 1, s. 9-20. ISSN 
2081-1004.

HOWORKA, Bolesław. Konsorcja biblioteczne 
w Polsce. „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 
1999, nr 359, s. 39-44. ISSN 0373-174X.

PIOTROWICZ, Grażyna. Konsorcja bibliotek 
uczelnianych – wczoraj, dziś, jutro. „Biuletyn EBIB” 
[Dokument elektroniczny] 2002, nr 7. Tryb dostępu: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/piotrowicz.php. 
Stan z dnia 18.01.2015. ISSN 1507-7187.

STECKI, Leopold. Konsorcjum. Toruń 1997. 
ISBN 83-86850-26-4.

M.W.

Konsulting zob. doradztwo
Konsument zob. klient
Kontrakt psychologiczny (ang. psy-

chological contract)
Umowa między pracownikiem a orga-

nizacją określająca wzajemne oczekiwania 
stron. Początkowo umowa ta regulowa-
ła przede wszystkim kwestie materialne, 
w tym finansowe. Obecnie coraz większego 
znaczenia nabierają oczekiwania pozapła-
cowe związane z podjętą pracą zawodową.

Przedmiotem oczekiwań mogą stać się:
ze strony pracownika:

•	 stabilne zatrudnienie,
•	 sprawiedliwe i etyczne traktowanie,
•	 adekwatne wynagrodzenie,
•	 rozwój zawodowy,
•	 bezpieczeństwo pracy,
•	 autonomia i prawo do podejmowania 

samodzielnych decyzji,
•	 współtworzenie kultury organizacyjnej 

biblioteki;
ze strony pracodawcy:
•	 lojalność pracowników w stosunku 

do przełożonych i biblioteki,
•	 zaangażowanie,
•	 efektywność i skuteczność pracy,
•	 podnoszenie kompetencji,
•	 przestrzeganie zasad wewnątrzorgani-

zacyjnych,
•	 świadomość kosztów.

Kontrakt nie musi przybrać formy pisem-
nej, choć zwykle tak się dzieje w przypadku 
oczekiwań finansowych, jak np. wysokość 
zarobków, które reguluje umowa o pracę. 
Elementy o charakterze niematerialnym, psy-
chologiczne, społeczne i etyczne gwarantuje 
zazwyczaj umowa ustna, nie mniej wiążąca. 
Złamanie bowiem ustaleń tej natury niesie 
ze sobą równie poważne konsekwencje jak 
niedotrzymanie warunków finansowych. 
Są nimi: spadek motywacji i zaangażowania, 
zmniejszenie zadowolenia z wykonywanych 
obowiązków, gorsze wykonywanie powie-
rzonych zadań, a w skrajnych przypadkach 
rezygnacja z pracy.
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Zob. też: umowa
ŻOŁNIERCZYK-ZREDA, Dorota. Kontrakt psy-

chologiczny między pracownikiem a pracodawcą. 
Warszawa 2016. ISBN 978-83-7373-212-4.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Koncepcje motywo-
wania pracowników. Przegląd rozwiązań implemen-
towanych w bibliotekach. Analiza wyników badań. 
W: Koncepcje organizacji bibliotek. Red. M. Wojcie-
chowska. Gdańsk 2012, s. 51-72. ISBN 978-83-
61079-16-3.

M.W.

Kontrola strategiczna (ang. strate-
gic control)

Element procesu zarządzania strate-
gicznego, którego celem jest wczesne roz-
poznanie zagrożeń mogących uniemoż-
liwić realizację strategii biblioteki. Polega 
na porównywaniu osiągniętych rezulta-
tów z zakładanymi celami strategicznymi. 
Istotą kontroli strategicznej jest korygo-
wanie różnorodnych działań związanych 
z implementacją strategii biblioteki, a także 
wprowadzanie koniecznych zmian w samej 
strategii. Celem każdego zorganizowanego 
procesu kontroli jest usuwanie nieprawid-
łowości, przyczyn i źródeł ich powstawania 
oraz upowszechnianie wzorców sprawnego 
działania i stymulowanie działań pożąda-
nych. Proces kontroli strategicznej przebie-
ga w ramach poszczególnych komórek oraz 
jednostek organizacyjnych biblioteki reali-
zujących określone strategie funkcjonalne 
czy konkretne cele operacyjne i strategiczne 
wyposażone w mierzalne wskaźniki wyko-
nalności (mierniki ilościowe i jakościowe).

Zob. też: strategia biblioteki, zarzą-
dzanie strategiczne

DERFERT-WOLF, Lidia. Planowanie strategiczne 
w bibliotece akademickiej. W: Zarządzanie strate-
giczne i marketingowe w bibliotekach. Red. M. No-
wak, P. Pioterek, J. Przybysz. Poznań 2004, s. 51-
70. ISBN 83-7205-202-6.

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Stra-
tegiczne zarządzanie instytucją kultury. Red. M. Śli-
wa. Kraków 2011. ISBN 978-83-61406-44-0.

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

J.K.

Kontrola zarządcza (ang. manage-
ment control system)

Ogół działań podejmowanych przez 
kierownictwo jednostki sektora finansów 
publicznych dla zapewnienia realizacji ce-
lów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy. Obo-
wiązek prowadzenia kontroli zarządczej 
w jednostkach sektora finansów publicz-
nych wprowadza Ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. 

Zakres wdrażania kontroli zarząd-
czej w bibliotece dotyczy oceny zgodności 
jej działalności z przepisami prawa oraz 
procedurami wewnętrznymi zapisanymi 
w dokumentach organizacyjnych biblioteki. 
W celu analizy skuteczności i efektywności 
działania oraz kontroli realizacji zadań bi-
blioteki, ocenie poddawane są sposoby wy-
korzystywania zasobów majątkowych, efek-
tywne wykorzystywanie zasobów ludzkich, 
wiarygodność sporządzanych sprawozdań, 
ochrona zasobów, w tym zabezpieczenia 
składników majątku przed zniszczeniem, 
utratą i defraudacją, oraz bezpieczeństwo 
danych osobowych i informacji niejaw-
nych. Kontrola zarządcza w bibliotekach 
obejmuje również przestrzeganie i promo-
wanie zasad etycznego postępowania, a tak-
że system zarządzania ryzykiem. 

Standardy kontroli zarządczej obejmują 
pięć najważniejszych obszarów zarządza-
nia:
•	 środowisko wewnętrzne (przestrzeganie 

wartości etycznych, kompetencje 
zawodowe, struktura organizacyjna, 
delegowanie uprawnień), 

•	 cele i zarządzanie ryzykiem (misja, 
określanie celów i zadań, monitorowa-
nie i ocena ich realizacji, identyfikacja 
ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzy-
ko),

•	 mechanizmy kontroli (dokumentowa-
nie kontroli zarządczej, nadzór, ciągłość 
działalności, ochrona zasobów, mecha-
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nizmy kontroli dotyczące operacji fi-
nansowych i gospodarczych oraz syste-
mów informatycznych),

•	 informacja i komunikacja (bieżąca in-
formacja, komunikacja wewnętrzna 
i zewnętrzna),

•	 monitorowanie i ocena (monitorowanie 
systemu kontroli zarządczej, samooce-
na, audyt wewnętrzny, uzyskanie za-
pewnienia o stanie kontroli zarządczej). 
Zob. też: controlling, dokumenty or-

ganizacyjne biblioteki, kontrolowanie, 
procedury systemu zarządzania, za-
rządzanie ryzykiem

FRANAS-MIROWSKA, Urszula, WICHA, Karoli-
na. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem jako 
instrumenty wspomagające doskonalenie biblioteki 
akademickiej – rozwiązania zastosowane w Biblio-
tece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. W: Zarządzanie zasobami niema-
terialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Red. 
M. Wojciechowska. Warszawa 2016, s. 329-352. 
ISBN: 978-83-64203-64-0.

KULIŃSKA, Ewa, KOWALCZYK, Maria. Wdraża-
nie kontroli zarządczej w bibliotece. „Biuletyn Bi-
blioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Biblioteka 
akademicka: infrastruktura – uczelnia – otoczenie” 
2014, nr 3, s. 237-250. ISSN 1899-6515. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

WOŹNIAK, Eugeniusz. Kontrola zarządcza 
w jednostce: poradnik dla kadry kierowniczej jedno-
stek organizacyjnych sektora finansów publicznych. 
Gliwice 2010. ISBN 978-83-61522-11-9.

B.J.

Kontrolowanie (ang. controlling)
Jedna z funkcji kierowniczych, polega 

na czuwaniu, by wszystko odbywało się 
zgodnie z wydanymi poleceniami i usta-
lonymi zasadami. Polega na porównaniu 
tego co osiągnięto z wcześniejszymi założe-
niami, a więc na ustalaniu wyników i po-
stępów w wykonywaniu zleconych zadań. 
Ważnym elementem kontroli poza wska-
zaniem niepożądanych zjawisk jest korekta 
występujących odchyleń i wskazanie przez 
kierownika podległym pracownikom spo-
sobu naprawy popełnianych błędów.

Zob. też: funkcje kierownicze

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Koordynacja pracy zob. harmoniza-
cja pracy

Kreatywność (ang. creativity)
Postawa jednostki, grupy, bądź całej 

instytucji, charakteryzująca się zdolnością 
do kreowania nowych rozwiązań, opraco-
wywania innowacyjnych projektów, gene-
rowania ciekawych usług i oryginalnych 
koncepcji.

Kreatywność to cecha, która coraz częś-
ciej poszukiwana jest wśród kandydatów 
na stanowiska biblioteczne, zwłaszcza kie-
rownicze. Jest szczególnie pożądana w przy-
padku personelu zajmującego się zarządza-
niem, aplikowaniem o fundusze zewnętrzne 
oraz pracowników działów marketingu, 
a także związanych z opracowywaniem 
nowej oferty usługowej – zwłaszcza w bi-
bliotekach publicznych. W celu pobudzania 
kreatywności stosowane są rozmaite me-
tody stymulacyjne, jak np. burza mózgów, 
Diagram Ishikawy i wiele innych.

Zob. też: burza mózgów, Diagram Is-
hikawy, dynamizm innowacyjny, zarzą-
dzanie zmianami

JASKOWSKA, Bożena. Kreatywność i twórczość 
w bibliotece akademickiej. „Biuletyn EBIB” [Do-
kument elektroniczny] 2005, nr 7. Tryb dostępu: 
http://www.ebib.pl/2005/68/jaskowska.php. Stan 
z dnia 18.01.2018. ISSN 1507-7187.

Kreatywność bibliotekarzy: materiały z Ogól-
nopolskiej Konferencji pt. „Społeczno-kulturalna 
i zawodowa kreatywność bibliotekarzy”, Miedzeszyn, 
13-14.06.1997 r. Red. J. Nowicki. Warszawa 1997. 
ISBN 83-85778-85-3.

Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościo-
wym myśleniu i działaniu. T. 1-2. Red. E. Skrzypek. 
Lublin 2009. ISBN 978-83-924547-5-5.

M.W.
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Krzywa szczęścia wg Sheldona 
(ang. curve of happiness by Sheldon)

Koncepcja znanego fizjologa angiel-
skiego Sheldona, którego zdaniem długość 
dnia pracy wywiera wpływ na samopoczu-
cie, a nawet na stan zdrowia ludzi. Sheldon 
przedstawił zależność pomiędzy długością 
dnia pracy a samopoczuciem i stanem zdro-
wia pracowników w postaci tzw. „krzywej 
szczęścia” i zadowolenia z pracy. Punkty 
zaznaczone na krzywej Sheldona oznaczają: 
„m” – punkt maksymalny, w którym czło-
wiek odczuwa satysfakcję z wykonywanej 
działalności zawodowej, odpowiada to od 5 
do 8 godzinom pracy. Jednocześnie okazuje 
się, że zmniejszenie liczby godzin pracy pro-
wadzi do spadku zadowolenia, co skutkuje 
pojawieniem się zakłóceń fizjologicznych 
(punkt „o” – strefa otyłości) lub poczu-
ciem skrajnej nieefektywności (punkt „n”). 
Natomiast wydłużanie pracy poza punkt 
maksymalny prowadzi do przepracowania 
i powoduje pojawienie się wrzodów żołądka 
(punkt „u”), załamania nerwowego (punkt 
„b”) lub całkowitej eliminacji z pracy wy-
wołanej zawałem serca – wiąże się z pracą 
od 10 do 16 godzin dziennie (punkt „c”). 

Zob. też: wypalenie zawodowe, za-
rządzanie czasem

KIEŻUN, Witold. Sprawne zarządzanie organi-
zacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa 1997. ISBN 
83-86689-68-4.

PLUTA, Anna. Problemy i możliwości godzenia 
zawodowego i prywatnego życia współczesnego 
człowieka. „Management and Business Adminis-„Management and Business Adminis-
tration. Central Europe” 2012, nr 2, s. 72–87. ISSN 
2084–3356.

PLUTA, Anna. Zarządzanie czasem – mocna czy 
słaba strona pracownika XXI wieku? „Edukacja Hu-
manistyczna” 2013, nr 1, s. 147-155. ISSN 1507-
4943.

J.K.

Rys. Krzywa szczęścia wg Sheldona
Źródło: KIEŻUN, Witold. Sprawne zarządzanie 

organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa 1997, 
s. 192. ISBN 83-86689-68-4.

Księga Jakości (ang. Quality Manual)
Dokument ustalający politykę jako-

ści i opisujący system jakości w bibliotece 
w ujęciu procesowym. Stanowi podstawę 
całej dokumentacji systemu zarządzania 
jakością. W Księdze Jakości zamieszcza 
się podstawowe informacje o bibliotece, 
jej statusie prawnym, strukturze organiza-
cyjnej, a także politykę jakości; zakres od-
powiedzialności i uprawnień oraz wzajem-
nej zależności personelu, który zarządza, 
wykonuje, sprawdza lub analizuje prace 
wpływające na jakość; przedstawienie pro-
cesów realizowanych w bibliotece oraz ich 
wzajemne zależności – charakterystykę sy-
stemu zarządzania jakością; procedury za-
rządzania jakością lub odwołanie do właś-
ciwych procedur rozwijających treść księgi; 
opis wzajemnych oddziaływań procesów 
systemu zarządzania jakością; oświadczenie 
dotyczące przeglądu, aktualizacji, nadzoro-
wania Księgi Jakości. 

Funkcjonujący w bibliotece system za-
rządzania jakością podlega zmianom i do-
skonaleniu, wynikającym z obowiązku nad-
zorowania zgodnie z zasadami normy ISO 
9001 dotyczącymi wymagań w nadzorze 
nad dokumentacją. 

Zob. też: audyt, certyfikacja, certy-
fikat, normy ISO 9000, polityka jakości, 
procedury systemu zarządzania
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GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

RADWAN, Jacek Marek. Doskonalenie usług 
bibliotecznych w Bibliotece Wydziałowej WZIKS UJ 
a znormalizowany System Zarządzania Jakością 
według kryteriów normy PN-EN ISO 9001:2009. W: 
Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne 
badania i praktyka w 21. wieku. Red. M. Kocójowa. 
Kraków 2010. Seria: ePublikacje Instytutu INiB UJ, 
nr 7, s. 452-465.ISSN 1896-3846.

B.Ż.-K.

Kultura biurokratyczna zob. kultura 
roli

Kultura egalitarna (ang. egalitarian 
culture)

Typ kultury organizacyjnej, w którym 
mocno akcentuje się równość wszystkich 
uczestników. W kontaktach wewnętrznych 
nie stosuje się tytułów ani stopni, pracow-
nicy zwracają się do siebie po imieniu. 
Władza i zwierzchność postrzegane są jako 
zbędne. Przeciwieństwem tego typu kultury 
organizacyjnej jest kultura elitarna.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura elitarna

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. 
Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura ekstrawertyczna (ang. ex-
trovert culture)

Typ kultury organizacyjnej, której cechą 
charakterystyczną jest otwartość na otocze-
nie. Pracownicy nie tworzą zintegrowanej 
grupy, są gotowi na zmianę miejsca pracy, 
nie czują się związani z organizacją. Takie 
postawy wynikają z silnego poczucia włas-
nej wartości i dużej tolerancji niepewności, 

tj. jednego z wymiarów kultury organiza-
cyjnej wyodrębnionych przez Geerta Hof-
stede. Przeciwieństwem tego typu kultury 
organizacyjnej jest kultura introwertyczna.

W bibliotekach ten typ kultury organi-
zacyjnej przejawia się otwartością na użyt-
kowników, przyjazną atmosferą, co powo-
duje, że czytelnicy chętnie odwiedzają takie 
placówki.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura introwertyczna

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. 
Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura elitarna (ang. hierarchical 
culture)

Typ kultury organizacyjnej charaktery-
zujący się starannym doborem uczestników, 
ostra selekcja dotyczy zwłaszcza obsadzania 
stanowisk kierowniczych. Duże znaczenie 
mają kwalifikacje uzyskane na renomowa-
nych uczelniach. W kontaktach wewnętrz-
nych przywiązuje się dużą wagę do tytułów 
i stopni, pracownicy zwracają się do siebie 
w sposób bardzo sformalizowany, funkcjo-
nuje wiele ceremonii i rytuałów. Akcentuje 
się mocno istnienie hierarchii organizacyj-
nej. Przeciwieństwem tego typu kultury or-
ganizacyjnej jest kultura egalitarna.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura egalitarna

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.
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Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. 
Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura innowacyjna (ang. innovati-
ve culture)

Typ kultury organizacyjnej charaktery-
zujący się ukierunkowaniem na przyszłość. 
Zmiany postrzegane są jako szansa, uczest-
nicy dążą do osiągnięcia sukcesu, są silnie 
zmotywowani. Organizacje o innowacyj-
nej kulturze organizacyjnej wykazują dużą 
zdolność adaptacji do zmiennych warun-
ków. Przeciwieństwem tego typu kultury 
organizacyjnej jest kultura zachowawcza.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura zachowawcza

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura introwertyczna (ang. intro-
vert culture)

Typ kultury organizacyjnej nazywany 
także kulturą adoracyjną, której cechą cha-
rakterystyczną jest koncentracja na sprawach 
wewnętrznych oraz niechęć do otoczenia. 
Pracownicy w tym typie kultury organizacyj-
nej dobrze się znają, wyznają podobne war-
tości, nie są skłonni do zmiany miejsca pra-
cy. Nowi członkowie organizacji traktowani 
są z rezerwą i nieufnością, podobnie osoby 
o odmiennych poglądach. Takie postawy 
wynikają z dążenia do silnego unikania nie-
pewności, tj. jednego z wymiarów kultury 
organizacyjnej wyodrębnionych przez Geerta 

Hofstede. Przeciwieństwem tego typu kultury 
organizacyjnej jest kultura ekstrawertyczna.

W bibliotekach ten typ kultury organi-
zacyjnej przejawia się koncentracją na zaso-
bach, co na użytkownikach sprawia wraże-
nie nieprzystępności. Dominujące postawy 
bibliotekarzy to nadgorliwe przestrzeganie 
procedur, częste upominanie czytelników.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura ekstrawertyczna

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura kierowania (ang. manage-
ment culture)

Sposób realizacji funkcji kierowniczych, 
wynikający z przyjętych przez kierującego 
wartości, postaw, założeń, zachowań i ról.

Kultura kierowania jest ściśle powiąza-
na ze stylem kierowania i wpływa na kul-
turę organizacyjną biblioteki oraz jej klimat 
organizacyjny. Do pewnego stopnia deter-
minuje zachowania pracowników i atmo-
sferę pracy. Wpływa także na postawy, mo-
tywacje i emocje zespołu.

Zob. też: role kierownicze, styl kie-
rowania

CHOJNACKI, Włodzimierz. Kultura kierowania 
w organizacji: zarys teorii i wyniki badań. W: Kultura 
zarządzania. Warszawa 2016, s. 72-77. ISBN 978-
83-65009-18-0.

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

M.W.

Kultura męska (ang. masculine cul-
ture)

Typ kultury organizacyjnej opierają-
cej się wartościach takich jak: rywaliza-
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cja, walka, dążenie do zwycięstwa, tj. cech 
stereotypowo przypisywanych mężczy-
znom. Uczestnicy nastawieni są na zada-
nia i osiągnięcie sukcesu. Ten typ kultury 
organizacyjnej odwołuje się do jednego 
z wymiarów wyodrębnionych przez Geerta 
Hofstede, tj. wymiaru męskości-kobiecości. 
Warto zaznaczyć, że o tym, czy organizacja 
wykształci taki typ kultury organizacyjnej 
nie decyduje płeć uczestników, ale domi-
nujące cechy i postawy jakie reprezentują. 
Przeciwieństwem tego typu kultury organi-
zacyjnej jest kultura kobieca.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura kobieca

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/do
cmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan z dnia 
10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura negatywna (ang. negative 
culture)

Typ kultury organizacyjnej, w której 
uczestnicy wykazują emocjonalny chłód, 
unikają okazywania uczuć, mogą być 
względem siebie wrogo nastawieni. Pra-
cownicy izolują się, zachowują dystans 
wobec innych oraz względem celów orga-
nizacji. Przeciwieństwem tego typu kultury 
organizacyjnej jest kultura pozytywna.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura pozytywna

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura organizacyjna biblioteki 
(ang. organizational culture of library)

Ujednolicone zasady postępowania i po-
strzegania, które wyrażają przyjęty w biblio-
tece system wartości, tworzą pewien klimat 
organizacyjny, pozwalają na jednoznaczną 
identyfikację biblioteki i wyróżniają ją z 
otoczenia. Zasady te znajdują odzwier-
ciedlenie w organizacyjnej przejrzystości, 
w przyjętej filozofii zarządzania czy na-
stawieniu kierownictwa do pracowników, 
a także wzajemnych relacjach między bi-
bliotekarzami oraz ich stosunku do użyt-
kowników. Innymi słowy w długoletnim 
procesie funkcjonowania biblioteki jako or-
ganizacji jej uczestnicy tworzą kulturę orga-
nizacyjną, która ma charakter ewolucyjny 
i kształtuje się poprzez stosunki społeczne, 
w jakie wchodzą ze sobą ludzie w  trakcie 
realizacji zadań. W innym ujęciu kultura 
organizacyjna ujmowana jest jako zbiór 
norm społecznych i systemów wartości, 
które stymulują zachowania członków in-
stytucji istotne dla realizacji wyznaczonego 
celu. Na kulturę składają się zatem wzorce 
wytworzone poza biblioteką i przenoszone 
do niej przez jej pracowników oraz wzorce 
kulturowe, które powstały w konkretnej in-
stytucji i są dla niej specyficzne.

Zob. też: artefakty, normy i wartości, 
model kultury organizacyjnej, poziomy 
kultury organizacyjnej biblioteki

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.
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ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura osoby (ang. person culture)
Typ kultury organizacyjnej charaktery-

zujący się dużą swobodą działania jedno-
stek tworzących zespół. Podstawowym dą-
żeniem jest zaspokojenie indywidualnych 
potrzeb członków grupy. Formalna struk-
tura ma znikome znaczenie, relacje między 
pracownikami opierają się na współpracy, 
a decyzje podejmowane są w wyniku kon-
sensusu. Kultura osoby to jeden z czterech 
(obok kultury roli, kultury władzy i kultu-
ry zadania) typów kultury organizacyjnej 
zaproponowany przez Rogera Harrisona 
(którego typologię zmodyfikował następ-
nie m.in. Charles Handy – w jego typologii 
kulturze osoby odpowiada typ kultury Dio-
nizosa). 

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura roli, kultura władzy, 
kultura zadania

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brze-
zińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-7431-
159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura pozytywna (ang. positive 
culture)

Typ kultury organizacyjnej, w której 
pracownicy czują się zmotywowani do wy-
konania powierzonych im zadań. Ten typ 
kultury wpływa na sukces organizacji, po-
maga osiągać wyznaczone cele. Przeciwień-
stwem tego typu kultury organizacyjnej jest 
kultura negatywna.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura negatywna

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brze-
zińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-7431-
159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura pragmatyczna zob. kultura 
zadania

Kultura roli (ang. role culture) 
Typ kultury organizacyjnej charaktery-

zujący się dużym stopniem sformalizowa-
nia, odwoływaniem się do przepisów, proce-
dur, przywiązaniem do pełnionych funkcji, 
zajmowanych stanowisk. Pracownicy zo-
bowiązani są do sztywnego przestrzegania 
zasad i postrzegani przez pryzmat przydzie-
lonej im w organizacji roli, która decyduje 
o ich statusie. Wykraczanie poza normy 
przypisane roli jest postrzegane jako zagro-
żenie dla stabilności instytucji. Zachowa-
nia pożądane to przestrzeganie przepisów, 
przewidywalność, podporządkowanie. Kul-
tura roli to jeden z czterech (obok kultury 
osoby, kultury władzy i kultury zadania) 
typów kultury organizacyjnej, zapropo-
nowany przez Rogera Harrisona, którego 
typologię zmodyfikował następnie m.in. 
Charles Handy. Ten typ kultury organiza-
cyjnej określany jest także mianem kultury 
biurokratycznej (w typologii Ch. Handy’ego 
odpowiada mu typ kultury Apolla). 

Występuje w dużych bibliotekach, któ-
re w trakcie wieloletniego funkcjonowania 
wypracowały sztywne sposoby działania 
i reagowania. Zarządzanie jest scentralizo-
wane, hierarchia silnie rozbudowana, prze-
pływ informacji jest sformalizowany, rela-
cje między pracownikami mają charakter 
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służbowy, co nie sprzyja integracji i identy-
fikacji bibliotekarzy z instytucją. 

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura osoby, kultura władzy, 
kultura zadania

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brze-
zińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-7431-
159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura silna (ang. strong culture)
Typ kultury organizacyjnej, w której 

wartości i jednoznaczne wzorce zachowań 
są szeroko akceptowane przez uczestników. 
Procesy socjalizacji są intensywne i efek-
tywne, pracownicy przejawiają zaangażo-
wanie w sprawy organizacji i mają silne 
poczucie przynależności. Niepisane normy 
postępowania mają duże upowszechnienie, 
wzorce kulturowe są głęboko przyswojo-
ne, co przekłada się na codzienne działa-
nia. Zalety silnej kultury organizacyjnej 
to m.in.: sprawna komunikacja, łatwość po-
dejmowania decyzji, silna motywacja i lo-
jalność uczestników, poczucie stabilizacji 
i bezpieczeństwa. Do wad zalicza się m.in.: 
izolację, blokowanie nowych idei, kolek-
tywna postawa uniku, brak elastyczności. 
Przeciwieństwem tego typu kultury organi-
zacyjnej jest kultura słaba.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura słaba

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brze-
zińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-7431-
159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura słaba (ang. weak culture)
Typ kultury organizacyjnej, której ce-

chy charakterystyczne to: załamujący się 
system wartości, nieformalne reguły po-
stępowania, niskie zaangażowanie pra-
cowników. Normy zachowania uczestni-
ków są zróżnicowane, wynikają z braku 
jednoznacznie, wspólnie akceptowanych 
wartości. Skutkuje to wieloma negatyw-
nymi efektami. Jedyną pozytywną stroną 
słabej kultury organizacyjnej jest gotowość 
uczestników do zmiany i możliwość wpro-
wadzenia nowych wzorców zachowań, gdyż 
dotychczasowe nie są silnie zakorzenione. 
Przeciwieństwem tego typu kultury organi-
zacyjnej jest kultura silna.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura silna

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brze-
zińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-7431-
159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura władzy (ang. power culture)
Typ kultury organizacyjnej charakte-

ryzujący się skupieniem władzy i decyzji 
w rękach jednej osoby i/lub wąskim kręgu 
zaufanych osób. Uprawnienia decyzyjne 
wynikają z przynależności do tego wą-
skiego grona, niekoniecznie z formalnego 
podziału władzy i oficjalnej hierarchii. Za-
daniem podwładnych jest spełnianie ocze-
kiwań i preferencji przełożonych, komuni-
kacja opiera się na kontaktach prywatnych 
i nieformalnych. Kultura władzy to jeden 
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z czterech (obok kultury osoby, kultury 
roli i kultury zadania) typów kultury or-
ganizacyjnej zaproponowany przez Rogera 
Harrisona, którego typologię zmodyfikował 
następnie m.in. Charles Handy (w typologii 
Ch. Handy’ego kulturze władzy odpowiada 
typ kultury Zeusa). 

Występuje w niedużych bibliotekach, 
którymi kierują silni liderzy otoczeni małą 
grupą zaufanych osób. U części pracow-
ników pozbawionych realnego wpływu 
na decyzje może wystąpić zobojętnienie 
i bierność. Dużym zagrożeniem dla biblio-
teki charakteryzującej się tym typem kultu-
ry organizacyjnej jest strata/odejście lidera.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura osoby, kultura roli, kul-
tura zadania

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brze-
zińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-7431-
159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura zachowawcza (ang. conser-
vative culture) 

Typ kultury organizacyjnej charaktery-
zujący się ukierunkowaniem na przeszłość. 
Zmiany postrzegane są jako zagrożenie, 
uczestnicy dążą do zachowania status quo. 
Przejawia się to w: przywiązaniu do trady-
cji, utartych zwyczajów postępowania, bra-
ku inicjatyw, słabej motywacji do osiągnięć. 
Przeciwieństwem tego typu kultury organi-
zacyjnej jest kultura innowacyjna.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura innowacyjna

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brze-
zińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-7431-
159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura zadania (ang. task culture)
Typ kultury organizacyjnej charakte-

ryzujący się ukierunkowaniem na efekt 
działania. Osiągnięcie zamierzonego celu, 
rozwiązanie problemu jest ważniejsze niż 
drobiazgowe przestrzeganie przepisów. 
Pracownicy zachęcani są do podejmowania 
ryzyka i poszukiwania nowatorskich idei. 
O pozycji w organizacji decydują kompe-
tencje, formalna struktura organizacyjna 
i wynikająca z niej hierarchia mają małe 
znaczenie. Kultura zadania to jeden z czte-
rech (obok kultury osoby, kultury roli i kul-
tury władzy) typów kultury organizacyjnej 
zaproponowany przez Rogera Harrisona, 
którego typologię zmodyfikował następnie 
m.in. Charles Handy. Ten typ kultury orga-
nizacyjnej określany jest także mianem kul-
tury pragmatycznej lub eksperckiej (w ty-
pologii Ch. Handy’ego odpowiada mu typ 
kultury Ateny). 

Występuje w niedużych bibliotekach, 
które poszukują nowych sposobów dotarcia 
do czytelników i poszerzenia grona użyt-
kowników. Preferowany sposób działania 
to praca grupowa oraz elastyczność.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura osoby, kultura roli, kul-
tura władzy

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brze-
zińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-7431-
159-5.
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ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kultura żeńska (ang. feminine cul-
ture)

Typ kultury organizacyjnej opierającej 
się wartościach takich jak: przyjaźń, współ-
praca, łagodność, opiekuńczość, tj. cech 
stereotypowo przypisywanych kobietom. 
Uczestnicy wzajemnie się wspierają, w dzia-
łaniu kierują się intuicją. Ten typ kultury 
organizacyjnej odwołuje się do jednego 
z wymiarów wyodrębnionych przez Geerta 
Hofstede, tj. wymiaru męskości-kobiecości. 
Warto zaznaczyć, że o tym, czy organizacja 
wykształci taki typ kultury organizacyjnej 
nie decyduje płeć uczestników, ale domi-
nujące cechy i postawy, jakie reprezentują. 
Przeciwieństwem tego typu kultury organi-
zacyjnej jest kultura męska.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, kultura męska

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. 
Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Kwadrat Covey’a zob. Matryca za-Matryca za-
rządzania czasem

Kwadrat Eisenhowera zob. Matryca 
zarządzania czasem

Kwalifikacje zawodowe (ang. pro-
fessional qualifications)

Zbiór umiejętności, które pozwala-
ją rozwiązywać zagadnienia właściwe dla 
jakiegoś obszaru działalności, część kom-
petencji indywidualnych jednostki po-
twierdzona dyplomami lub doświadcze-

niem zawodowym. Zazwyczaj zdobywa się 
je podczas edukacji szkolnej lub w dosko-
naleniu zawodowym, często są potwierdzo-
ne świadectwem, dyplomem, certyfikatem. 
Najczęściej nabywa się je przed podjęciem 
pracy, chociaż mogą być zdobywane i roz-
wijane także podczas pracy.

Kwalifikacje zawodowe na współczesnym ryn-
ku pracy. Red. S.M. Kwiatkowski. Warszawa 2005. 
ISBN 83-87925-69-1.

Standardy kwalifikacji zawodowych: teoria, me-
todologia, projekty. Red. S.M. Kwiatkowski, K. Sy-
mela. Warszawa 2001. ISBN 83-87925-52-7.

WEBB, Sylvia P., GRIMWOOD-JONES, Diana. 
Personal development in the information and library 
profession. Londyn 2003. ISBN 0-851-42470-8.

J.K.

Kwalifikowanie pracy (ang. job eva-
luation)

Określenie jakościowych właściwości 
pracy oraz jej wartości dla danej biblioteki, 
w celu ustalenia odpowiedniej obsady sta-
nowisk pracy i wysokości zarobków zatrud-
nionych na nich pracowników.

Kwalifikowanie pracy pomaga w hierar-
chizacji stanowisk pracy i tworzeniu syste-
mu zarządzania kadrami. Polega na ana-
lizie czynników wpływających na wielkość 
wysiłku fizycznego i umysłowego, który 
musi włożyć pracownik w realizację pracy. 
Do podstawowych czynników wpływają-
cych na trudność realizacji pracy należą: 
złożoność pracy (tj. złożoność wykonywa-
nych operacji), odpowiedzialność związana 
z wykonywaną pracą oraz fizyczna uciąż-
liwość wykonywanej pracy. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy można określić 
jakie wymagania psychiczne, umysłowe 
i fizyczne powinien spełniać pracownik za-
trudniany na konkretnym stanowisku pra-
cy. Kwalifikowanie i wartościowanie pracy 
nie jest oceną pracownika.

Zob. też: stanowisko pracy
CZAJKA, Zdzisław, JACUKOWICZ, Zofia, JUCH-

NOWICZ, Marta. Wartościowanie pracy a zarządza-
nie płacami. Warszawa 1998. ISBN 83-87173-71-1.

KĄDZIOŁKA-MARTYNIAK, Elżbieta. Ewolucja 
w kwalifikowaniu zatrudnienia: od wartościowania 
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pracy do zarządzania kompetencjami. „Organizacja 
i Kierowanie” 1998, nr 2, s. 33-44. ISSN 0137-5466.

KOPERTYŃSKA, Wanda. Wartościowanie pra-
cy w przedsiębiorstwie. „Zarządzanie i Marketing” 
1996, nr 3, s. 195-202. ISSN 1426-8604.

M.W.

Kwestionariusz (ang. questionnaire)
Lista pytań na jeden lub więcej tematów, 

uporządkowana merytorycznie i graficznie, 
wydrukowana lub w wersji elektronicznej, 
zawierająca miejsce na zanotowanie od-
powiedzi. Stanowi podstawowe narzędzie 
pomiarowe w bezpośrednich metodach 
gromadzenia informacji. Wśród kwestio-
nariuszy można wyróżnić: 
•	 kwestionariusz wywiadu – zbiór pytań 

opracowany w ten sposób, że zakłada 
pośrednictwo osoby prowadzącej wy-
wiad, czyli ankietera, który zadaje py-
tanie, a następnie zapisuje odpowiedzi 
respondenta w kwestionariuszu. 

•	 kwestionariusz ankiety – pytania są opra-
cowane w taki sposób, aby respon-
dent mógł samodzielnie go wypełnić, 
a rola ankietera ograniczona jest 
do realizacji funkcji organizacyjnych, 
np. do rozdania i zebrania formularzy. 
Kwestionariusz ankietowy zwykle skła-

da się z kilku elementów. W części nagłów-
kowej powinna znaleźć się informacja o bi-
bliotece prowadzącej badanie, a także warto 
określić cel badania. Ponadto w poprawnie 
skonstruowanym kwestionariuszu znajdu-
je się prośba skierowana do respondentów 
o wypełnienie kwestionariusza, instrukcja 
o sposobie odpowiadania na poszczególne 
pytania, a także podziękowanie za trud wy-
pełnienia ankiety. 

W części zasadniczej kwestionariusza 
zamieszczone są pytania. Ogólnie można 
je podzielić na pytania merytoryczne i me-
tryczkowe. Pytania merytoryczne znajdują 
się najczęściej w pierwszej części ankiety 
i dotyczą zagadnień, które są związane z ce-
lem badania. Dzielą się na pytania otwarte 
i zamknięte. Pytania otwarte charakteryzu-
ją się tym, że respondentowi pozostawia się 

całkowitą swobodę wypowiedzi, rezerwu-
jąc w kwestionariuszu odpowiednio dużo 
miejsca. Pytania zamknięte to takie pyta-
nia, w których z góry przewidziano pewne 
odpowiedzi. Zwykle na końcu kwestiona-
riusza znajdują się pytania metryczkowe 
dotyczące cech respondenta, jak płeć, wiek, 
status użytkownika biblioteki itp. W kwe-
stionariuszu można stosować także pytania 
specjalne: filtrujące, umożliwiające zdoby-
cie informacji, które z różnych względów 
nie dotyczą wszystkich respondentów, oraz 
kontrolne, czyli pytania dotyczące tych sa-
mych kwestii, ale inaczej sformułowane, 
sprawdzające prawdomówność badanych. 

Zob. też: ankieta, badanie marketin-
gowe, obserwacja, wywiad

Badania marketingowe. Metody, techniki i ob-
szary aplikacji na współczesnym rynku. Red. K. Ma-
zurek-Łopacińska. Warszawa 2016. ISBN 978-83-
01-18771-2.

HUCZEK, Marian. Badania marketingowe 
w organizacji non profit. Sosnowiec 2006. ISBN 83-
89275-03-1.

B.Ż.-K.

– L –

Lean Management zob. zarządzanie 
wyszczuplające

Lęk przed biblioteką (ang. library 
anxiety)

Obawa związana z korzystaniem z usług 
biblioteki.

Zjawisko zdiagnozowane w latach 60-70-
tych XX w. i szerzej opisane w ramach teorii 
„library anxiety” w latach 80-tych XX w. Po-
lega na pojawieniu się u użytkownika zespołu 
negatywnych odczuć, takich jak: zagubienie, 
niepokój, bezradność i inne, utrudniających 
swobodne korzystanie z  usług bibliotecz-
nych. Odczucia te wynikają często z różne-
go rodzaju barier, m.in. psychologicznych, 
technologicznych, ekonomicznych i in. Lęk 
przed biblioteką minimalizowany jest dzięki 
różnego rodzaju szkoleniom i programom 
informacyjnym skierowanym do odpowied-
nich grup odbiorców.
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Zob. też: bariery biblioteczne, barie-
ry informacyjne

ŚWIGOŃ, Marzena. Bariery informacyjne: pod-
stawy teoretyczne i próba badań w środowisku 
naukowym. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006. 
ISBN 83-89316-64-1.

ŚWIGOŃ, Marzena. Library anxiety, teoria, zało-
żenia, modele. „Przegląd Biblioteczny” 2009, z. 2, s. 
177-189. ISSN 0033-202X.

ŚWIGOŃ, Marzena. „Library anxiety” czyli lęk 
przed biblioteką. „Bibliotekarz” 2002, nr 4, s. 11-15. 
ISSN 0208-4333.

M.W.

LibQual+ (ang. LibQual+)
Model analizy jakości usług bibliotecz-

nych zawierający odpłatny zespół narzędzi 
i usług ułatwiających poznanie, pomiar 
i analizę satysfakcji użytkowników z usług 
biblioteki. LibQual+ pozwala na ocenę od-
czuć użytkowników poprzez mierzenie luk 
pomiędzy minimalną, aktualnie dostarcza-
ną a oczekiwaną jakością usług bibliotecz-
nych. W kwestionariuszu on-line zawiera-
jącym 22 pytania, respondenci używając 
9–stopniowej skali Likerta analizują jakość 
usług w trzech wymiarach: 
•	 Efekt Usługi (ang. Affect of Service, AS) 

– ocena pracowników bezpośrednio ob-
sługujących użytkowników (gotowość 
i chęć pomocy użytkownikom, kwalifi-
kacje pracowników w dostarczaniu in-
formacji i szkoleniu bibliotecznym).

•	 Kontrola Informacji (ang. Information 
Control, IC) – ocena możliwości sa-
modzielnego znalezienia poszukiwanej 
informacji przez użytkownika (otwarty 
dostęp do zbiorów, dobrze zaprojek-
towana internetowa strona biblioteki, 
łatwość korzystania z katalogu, jakość 
i ilość oferowanych przez bibliotekę 
drukowanych i elektronicznych kolek-
cji, godziny otwarcia biblioteki, czas 
oczekiwania na zamówione materiały 
w bibliotece i poza nią).

•	 Biblioteka jako Miejsce (ang. Library as 
Place, LP) – ocena środowiska i lokali-
zacji biblioteki (przestrzeń, oświetlenie 

i wyposażenie, zieleń, warunki pracy 
grupowej i indywidualnej)
Użytkownicy wskazują dla każdej po-

zycji poziom usług minimalny, pożądany 
i postrzegany. Biblioteka może także roz-
budować kwestionariusz, wprowadzając 
do niego pięć dodatkowych pytań z listy 
stu opcjonalnych zaproponowanych przez 
administratorów programu. Na końcu for-
mularza znajduje się też pole, do którego 
respondenci wpisują otwarte komentarze 
dotyczące funkcjonowania placówki.

Zob. też: pomiar jakości usług bi-
bliotecznych, pomiar satysfakcji, satys-
fakcja użytkownika, Servqual

FORREST, C. Lane, BAASKA, Anderson, HEC-
TOR, F. Ponce, PRATHIBA, Natesan. Factorial inva-
riance of LibQUAL+® as a measure of library service 
quality over time. „Library & Information Science 
Research” 2012, vol. 34, issue 1, pp. 22-30. ISSN 
0740-8188.

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

VOORBIJ, Henk. The use of LibQUAL+ by Eu-
ropean research libraries. „Performance Mea-
surement and Metrics” 2012, vol. 13, issue 3, 
pp.154-168. ISSN 1467-8047.

ZYBERT, Elżbieta B. Jakość w działalności bi-
bliotek. Oceny – Pomiary – Narzędzia. Warszawa 
2007. ISBN 978-83-88581-30-4.

B.Ż.-K.

Liberalny styl kierowania (ang. libe-
ral management style)

Jeden ze stylów kierowania, zwany też 
nieingerującym, w którym kierownik po-
zostawia pracownikom szeroki zakres sa-
modzielności oraz swobody w planowaniu, 
podziale pracy i metodach realizacji zadań. 
Kierownik „stoi z boku”, nie podejmuje 
decyzji, nie uczestniczy w pracach zespołu 
i nie ingeruje w ich przebieg, udziela infor-
macji dotyczącej celów i zadań tylko wte-
dy, gdy zostanie o nie poproszony. Nie ko-
mentuje i rzadko ocenia pracę zespołu, nie 
stosuje również kar i nagród. W liberalnym 
stylu kierowania, pracownicy mogą czuć 
się zdezorientowani brakiem wskazówek 
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ze strony zwierzchnika, a w konsekwencji 
nieprawidłowo wykonywać swe zadania. 
Styl liberalny może się jednak sprawdzić 
w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna jest 
niewielka, silnie wewnętrznie zintegrowa-
na, o utrwalonych normach wewnętrznych, 
gdy składa się z osób dojrzałych i zjedno-
czonych wspólnym celem.

Podział stylów kierowania na auto-
kratyczny, demokratyczny oraz liberalny 
(nieingerujący) wprowadzili na podstawie 
przeprowadzonych badań autorzy: Kurt Le-
win, Ronald Lipitt i Ralph K. White.

Zob. też: autokratyczny styl kiero-
wania, demokratyczny styl kierowania, 
styl kierowania

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

ŻUKOWSKI, Paweł. Podstawowe metody i tech-
niki organizacji i zarządzania: style kierowania. War-
szawa 2001. ISBN 83-8832-729-1.

B.J.

Licencja (ang. licence)
Umowa licencyjna, dokument prawny 

określający warunki korzystania z utworu. 
Twórca za pomocą licencji może udzie-
lić upoważnienia do korzystania z utworu 
na wymienionych w umowie polach eks-
ploatacji z określeniem zakresu, miejsca 
i czasu tego korzystania. Licencja może 
być: wyłączna (zezwolenie uprawnionego 
do wyłącznego korzystania z prawa na okre-
ślonym terytorium lub polu eksploatacji) 
lub niewyłączna (nie ogranicza udzielenia 
przez twórcę upoważnienia innym osobom 
do korzystania z utworu na tym samym 
polu eksploatacji). Umowa licencyjna wy-
łączna wymaga zachowania formy pisem-
nej pod rygorem nieważności.

Umowy licencyjne zawierane są np. po-
między twórcami a organizatorami biblio-
tek cyfrowych.

Zob. też: biblioteka cyfrowa, umowa

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych. Tekst ujednolicony: 
Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880. 

GOLAT, Rafał. Aspekty prawne działalności bi-
bliotek. Warszawa, 2016. ISBN 978-83-64203-79-4. 

B.J. 

Lider (ang. leader)
Osoba, którą ze względu na zespół indy-

widualnych cech, wiedzę, sposób zachowa-
nia, osobowość, pełnione funkcje lub inne 
czynniki, chcą naśladować inni oraz podda-
wać się jej przywództwu. Lider może (lecz 
nie musi) pełnić równocześnie w bibliotece 
funkcje kierownicze. Jego cechą charakte-
rystyczną jest zaangażowanie, pasja, osobi-
ste podejście do realizowanych zadań oraz 
umiejętność „porwania” innych za sobą. Li-
der to zwykle osoba charyzmatyczna, inspi-
rująca zespół do realizacji wyzwań, dbająca 
przy tym o dobro pracowników. W prze-
ciwieństwie do menedżera działa bardziej 
twórczo, wręcz wizjonersko, nie przykłada 
wagi do formalnych struktur i nie boi się 
podjąć ryzyka. Rolą lidera jest zapewnienie 
równowagi między wykonaniem zadania, 
utrzymaniem zespołu i zaspokojeniem do-
bra jednostki.

Zob. też: cechy kierownicze, kierow-
nik, lider opinii, menedżer, przywódz-
two

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Lider opinii (ang. opinion leader)
Osoba opiniotwórcza, ciesząca się au-

torytetem i zaufaniem, mająca wpływ 
na podejmowanie decyzji przez innych, 
charakteryzująca się specjalnymi cechami, 
wysokim poziomem wiedzy lub piastująca 
stanowisko predestynujące do wydawania 
sądów i budzące zaufanie.

Jak wykazują badania liderzy opinii sta-
nowią od 10 do 15% społeczeństwa. Mogą 
to być albo osoby o dużym zaufaniu spo-
łecznym albo eksperci w jakiejś dziedzinie, 
których zdanie jest cenione właśnie w tym 
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zakresie. I tak na przykład dla czytelnika 
kupującego książkę dla dziecka podczas 
wyboru tytułu znaczenie może mieć za-
równo opinia pedagoga, ale także zdanie 
zasłyszane od prezentera telewizyjnego, 
który pomimo, iż nie jest specjalistą w tym 
zakresie cieszy się zaufaniem i sympatią. 
Przykładem lidera opinii, który znacząco 
wpłyną na zwiększenie sprzedaży książki 
jest Oprah Winfrey, która objęła patrona-
tem klub książki promujący „Księgę Ruth” 
Jane Hamilton. Szacuje się, iż w wyniku 
zaangażowania prezenterki sprzedaż tytułu 
wzrosła z 50 tyś. do ponad miliona. Podob-
nie w Polsce do akcji promujących czytel-
nictwo próbuje się pozyskać znanych akto-
rów, sportowców – cenionych, cieszących 
się zaufaniem i szacunkiem.

Zob. też: grupa nacisku, marketing 
szeptany

WOJCIECHOWSKA, Maja. Marketing szeptany – 
instrument propagandy współczesnych bibliotek? W: 
Bibliologia polityczna. Red. D. Kuźmina. Warszawa 
2011, s. 398-405. ISBN 978-83-61464-88-4.

M.W.

Lipdub (ang. lip dub)
Rodzaj wideoklipu, w którym jedna 

osoba bądź grupa ludzi porusza wargami 
do tekstu odtwarzanej z playbacku piosen-
ki, jednocześnie tańcząc i/lub przemiesz-
czając się po pomieszczeniach wybranego 
budynku czy miejsca. Autorem terminu 
jest Jake Lodwick, który w założonym przez 
siebie serwisie Vimeo, zamieścił w 2006 
roku swoje wideo zatytułowane „Lip Dub-
bing: Endless Dream”. Obecnie lipdub jest 
popularną formą wykorzystywaną do pro-
mowania różnego typu instytucji czy przed-
sięwzięć. Wśród warunków stworzenia 
udanego lipduba wymienia się: spontanicz-
ność, autentyczność, współuczestnictwo, 
zabawę. Z tej formy promocji coraz częściej 
korzystają także biblioteki.

Zob. też: marketing partyzancki
CYRKLAFF, Magdalena J. Lipdub jako nowo-

czesna forma promocji instytucji non profit oraz 
narzędzie profilaktyki i aktywizacji społeczno-kultu-

ralnej (nie tylko) nastoletnich użytkowników. W: Czy-
telnictwo w dobie informacji cyfrowej: rozwój, barie-
ry, technologie. Red. M. Wojciechowska. Warszawa 
2015, s. 240-250. ISBN 978-83-64203-38-1.

JOHNSON, Tom. Lip Dub Video Clip Captures 
Essence of the Web: Spontaneity, Authenticity, Par-
ticipation, Fun. [Dokument elektroniczny]. Tryb do-
stępu: http://idratherbewriting.com/2007/06/05/
lip-dub-video-analysis/. Stan z dnia: 10.03.2016.

KRAWCZYK, Anna. Lip-Dub: zaangażowane, 
promocja, zabawa. „LABiB” [Dokument elektro-
niczny]. Tryb dostępu: https://labib.pl/inspiracja/
pokaz/1106/. Stan z dnia: 10.03.2016.

J.K.

Lobbing (ang. lobbing)
Działalność mająca na celu rzecznictwo 

czyichś interesów. Promowanie nowych 
pomysłów, idei, rozwiązań, korzystnych dla 
określonych grup, osób indywidualnych lub 
instytucji, np. biblioteki.

Naciski w ramach działalności lobbin-
gowej najczęściej kierowane są w stronę 
władz państwowych lub samorządowych, 
przy użyciu rozmaitych środków, takich jak 
np. ekonomiczne czy polityczne. Głów-
ne sfery działań lobbingowych to przede 
wszystkim: wydatkowanie środków finan-
sowych z budżetu państwa i samorządów, 
obsada kadrowa wysokich stanowisk pań-
stwowych i samorządowych, wydawanie 
koncesji, pozwoleń, akredytacji na szeroko 
zakrojoną działalność oraz zagospodarowa-
nie nieruchomości i gruntów.

Obecnie lobbing traktowany jest coraz 
częściej jako integralny element demokra-
cji, niezbędny obok działalności organizacji 
pozarządowych, mediów, partii politycz-
nych itp. Początkowo lobbing ograniczał 
się wyłącznie do działań w zakresie polity-
ki, aktualnie jednak postrzegany jest zna-
czenie szerzej i wiąże się z rzecznictwem 
na rzecz grup lub podmiotów indywidual-
nych funkcjonujących w życiu publicznym, 
społecznym czy biznesie. Stąd też mówi się 
o różnych poziomach lobbingu: lokalnym, 
regionalnym, krajowym, międzynarodo-
wym, a nawet globalnym.
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Biblioteki coraz częściej są obiektem 
tzw. lobbingu społecznego  – oddolnego 
(tzw. grass roots lobbing), prowadzone-
go przez ludzi osobiście zaangażowanych 
w promowanie określonych idei, którzy, 
w przeciwieństwie do profesjonalnych lob-
bystów, nie mogą liczyć na czerpanie zy-
sków z tego tytułu. Przeważająca większość 
działań lobbingowych, które prowadzą 
biblioteki nie posiada odrębnego budżetu 
i przybiera formę wolontariatu.

Zob. też: grupa nacisku, public rela-
tions

WOJCIECHOWSKA, Maja. Kształtowanie pozycji 
bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyj-
nych wskutek działań lobbingowych. „Zarządzanie 
Biblioteką” 2012, nr 1, s. 41-60. ISSN 2081-1004.

M.W.

Logo (ang. logo)
Część marki, ściśle związana z syste-

mem identyfikacji wizualnej biblioteki skła-
dająca się ze znaku graficznego (symbolu) i/
lub stylizacji literowej. Zależnie od przed-
stawianych wyobrażeń można wyróżnić na-
stępujące rodzaje loga:
•	 znaki tematyczne – zawierają graficz-

ny element nawiązujący do charakteru 
działalności biblioteki,

•	 znaki symboliczne – wykorzystują sym-
bole graficzne wywołujące określone 
skojarzenia,

•	 znaki zainspirowane heraldyką – przed-
stawiają herby, godła bądź ich elemen-
ty, wskazujące na powiązanie biblioteki 
z tradycją danego regionu, miasta, kraju 
lub rodu,

•	 znaki zainspirowane liternictwem lub 
cyframi – opracowane graficznie lite-
ry, cyfry, słowa, zapisanie nazwy marki 
w charakterystyczny sposób,

•	 znaki abstrakcyjne – nie zawierające 
żadnego kodu, celowo unikające nawią-
zań do nazwy organizacji, charakteru 
działalności, symboli itp.

•	 znaki zainspirowane nazwą biblioteki – 
wyobrażają obrazowo nazwę marki.

Zob. też: marka, wizerunek bibliote-
ki, tożsamość biblioteki

Biblioteka jako marka: materiały z VII Forum 
Młodych Bibliotekarzy w Łodzi, 11-12 września 
2012 r. Red. J. Stawińska. Warszawa 2013. ISBN 
978-83-64203-03-9.

GRABOWSKA, Hanna. Zarządzanie marką 
w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyte-
ckiej w Poznaniu. „Zarządzanie Biblioteką” 2011, 
nr 1, s. 111-122. ISSN 2081-1004.

KRUSZEWSKI, Tomasz. Logo instytucji non pro-
fit – modele stosowane w bibliotekach. „Biblioteka” 
2011, nr 15, s. 231-244. ISSN 0551-6579.

WŁOSZCZYŃSKA, Anna. Rola logo i identyfika-
cji wizualnej bibliotek narodowych. „Zagadnienia 
Informacji Naukowej” 2008, nr 2, s. 63-93. ISSN 
0324-8194.

B.Ż.-K.

Lojalność klienta zob. lojalność 
użytkownika

Lojalność użytkownika (ang. user 
loyalty)

Dodatni poziom wierności użytkowni-
ka danej bibliotece ukształtowany w dłuż-
szym okresie czasu pod wpływem różnych 
czynników, w tym satysfakcji. 

Istotę lojalności ujmuje się w kategorii 
postaw lub zachowań użytkowników bi-
blioteki. Lojalność pojmowana jako posta-
wa określa subiektywne odczucia użytkow-
ników, które powodują ich indywidualne 
przywiązanie do poszczególnych usług i bi-
blioteki. Taka postawa pełnej akceptacji bu-
dowana jest poprzez doznania emocjonal-
ne i stan świadomości. Natomiast lojalność 
rozumiana jako zachowanie przejawia się 
w systematycznych odwiedzinach w biblio-
tece oraz poprzez udzielanie rekomendacji 
potencjalnym użytkownikom. Najważniej-
szymi cechami lojalności są:
•	 emocjonalna postawa użytkownika (ak-

ceptacja i zaufanie) w stosunku do bi-
blioteki oraz jej oferty,

•	 powtarzalność odwiedzin w dłuższym 
horyzoncie czasu,

•	 planowany, a nie przypadkowy, ich cha-
rakter,
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•	 świadomy wybór konkretnych usług 
konkretnej biblioteki, mimo istnienia 
innych ofert.
Zob. też: relacje, satysfakcja użyt-

kownika, szczeble lojalności
HILL, Nigel, ALEXANDER, Jim. Pomiar satys-

fakcji i lojalności klientów. Kraków 2003. ISBN 83-
88597-90-6.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zjawisko lojalności 
wśród klientów biblioteki. „Bibliotheca Nostra” 
2010, nr 1, s. 84-96. ISSN 1734-6576.

ŻOŁĘDOWSKA, Beata. Satysfakcja i lojalność 
użytkowników drogą do sukcesu biblioteki. W: Bi-
bliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania. Red. 
I. Socha przy współudziale J. Kamińskiej i B. Żołę-
dowskiej. Katowice 2006, s. 91-102. ISBN 83-226-
1514-0.

B.Ż.-K.

Lojalność wobec marki (ang. brand 
loyalty)

Mechanizm o podłożu psychologiczno-
-ekonomicznym polegający na przywiąza-
niu się klienta do produktu, usługi lub in-
stytucji oraz konsekwentnym korzystaniu 
przez niego z określonej marki.

Lojalność wobec marki wynika za-
równo z cech funkcjonalnych oferty 
oznaczonej marką, jak i cech emocjonal-
nych. Składniki funkcjonalne mają real-ładniki funkcjonalne mają real-i funkcjonalne mają real-
ny, często materialny charakter i związane 
są z jakością funkcjonalną usługi, a więc 
np. warunkami materialno-techniczny-
mi pomieszczeń bibliotecznych i sprzę-
tu lub szybkością i dokładnością usług 
informacyjnych. Składniki emocjonalne 
są konsekwencją przeżywanych emocji, 
doznawanych wrażeń oraz przekonań i po-żeń oraz przekonań i po-eń oraz przekonań i po-
glądów. W tym znaczeniu marka biblioteki 
może być kojarzona z takimi niematerial-że być kojarzona z takimi niematerial-e być kojarzona z takimi niematerial-
nymi atrybutami, jak nowoczesność, pie-
lęgnowanie wartości kultury i nauki, po-
szanowanie dla tradycji lub też mogą być 
jej przydawane cechy negatywne, jak nad-
mierny konserwatyzm, skostniałość, zacho-
wawczość działań, które nie będą budowały 
lojalności. Biblioteka aby uzyskać lojalność 
klienta wobec marki musi zaoferować mu 
obiektywnie atrakcyjną usługę, ocenią su-

biektywnie przez niego jako atrakcyjną. 
Wizerunek tej usługi musi odpowiadać 
potrzebom użytkownika, jego osobowości 
oraz stylowi życia. Ponadto musi zostać 
nawiązany związek emocjonalny z marką. 
Lojalność wobec marki należy odróżnić 
od zachowania nawykowego, w którym nie 
występuje element przywiązania.

Zob. też: lojalność użytkownika, 
marka

FALKOWSKI, Andrzej, STACHIEWICZ, Ewa. Lo-
jalność wobec marki w aspekcie zachowań konsu-
menckich: procedura operacjonalizacji pojęcia. „Cza-
sopismo Psychologiczne”. 1999, nr 4, s. 291-302. 
ISSN 1425-6460.

HOWANIEC, Honorata. Metody pomiaru lojalno-
ści wobec marki. „Handel Wewnętrzny: Marketing, 
Rynek, Przedsiębiorstwo” 2009, czerwiec, s. 273-
279. ISSN 0438-5403.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Luka strategiczna (ang. strategic 
gap)

Niedostosowanie biblioteki do charak-
teru i trendów otoczenia spowodowane 
błędami analizy strategicznej i wyborem 
niewłaściwej strategii. Lukę strategiczną 
diagnozuje się porównując dostosowa-
nie celów i sposobów działania biblioteki 
do wymogów otoczenia i prognozowanych 
jego zmian w przyszłości.

Luki mogą mieć związek z różnymi 
aspektami działalności biblioteki i posia-
dać charakter zgodności, nadmiaru lub 
niedoboru. Luka zgodności powstaje, kiedy 
trendy zachodzące w otoczeniu są zbież-
ne z trendami zachodzącymi w bibliotece, 
np. biblioteka powiększa swoje zbiory pod-
ręczników akademickich, zaś w jej otocze-
niu powiększa się liczba osób studiujących. 
Luka niedoboru powstaje, kiedy trendy za-
chodzące w bibliotece nie nadążają za tren-
dami zachodzącymi w otoczeniu, np. bi-
blioteka nie dostosowuje godzin otwarcia 
do tendencji zachodzących w otoczeniu, 
np. nie pracuje w soboty i niedziele, mimo 
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iż tego oczekują użytkownicy. Luka nad-
miaru występuje, kiedy trendy wewnątrzor-
ganizacyjne biblioteki wyprzedzają trendy 
zachodzące w otoczeniu, np. biblioteka pe-
dagogiczna kupuje materiały metodyczne 
dla nauczycieli utrwalone na nowoczesnych 
nośnikach cyfrowych, których, ze względu 
na brak sprzętu odtwarzającego nie można 
jeszcze odczytać w szkołach.

Zob. też: strategia biblioteki, zarzą-
dzanie strategiczne

CAŁKA, Małgorzata. Perspektywa strategiczna 
w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawo-
dowych. „Przegląd Biblioteczny” 2008, z. 3, s. 429-
440. ISBN 0033-202X.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Metoda zarządzania 
strategicznego. Propozycja standardu dla polskich 
bibliotek szkół wyższych. W: Standardy w bibliote-
kach naukowych. Red. T.U. Szmigielska. Warszawa 
2007, s. 147-162. ISBN 978-83-89437-69-3. 

B.Ż.-K.

Luka wizerunkowa (ang. image gap)
Sytuacja będąca konsekwencją postrze-

gania biblioteki w sposób zdecydowanie 
odbiegający nie tylko od jej wizerunku ide-
alnego, ale również od optymalnego. Luka 
informuje o przestrzeni, jaka dzieli bibliote-
kę od stanu idealnego w zakresie jej percep-
cji przez różne podmioty otoczenia. 

Luka jest tym mniejsza, im większa jest 
dbałość zarządzających o kształtowanie wi-
zerunku biblioteki. Wizerunek idealny zaś 
jest tym punktem, do którego placówka 
powinna dążyć, w konsekwencji zmniej-
szając lukę wizerunkową. Luka informuje 
o problemach, jakie w zakresie komunika-
cji posiada badana biblioteka. Im jest ona 
większa, tym większe można mieć obawy 
w kwestii przyszłości biblioteki i jej dalsze-
go postrzegania zarówno przez otoczenie 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Zob. też: wizerunek biblioteki
WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 

niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Luka wizerunko-
wa a analiza satysfakcji pracowników biblioteki. W: 
Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wyd. 

Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 54-62. ISBN 
978-83-7431-159-5.

B.Ż.-K. 

– M –

Macierz Ansoffa (ang. Ansoff  Ma-Ansoff Ma-
trix)

Model utworzony przez Harry’ego Igora 
Ansoffa wykorzystywany przez organizacje 
do formułowania wariantów strategicznych 
i wyboru najkorzystniejszej strategii marke-
tingowej. Na podstawie kombinacji dwóch 
zmiennych decyzyjnych: usług i rynku 
w odniesieniu do bibliotek publicznych 
możliwe są cztery warianty strategii: 
•	 strategia penetracji rynku – strategia 

ta ma na celu lepsze wykorzystanie 
obecnej pozycji biblioteki na rynku, 
polega na wzmożeniu działań biblioteki 
na rynku, na którym dotychczas działa 
w oparciu o dotychczasowe usługi; bi-
blioteki realizujące strategię penetracji 
rynku dążą do tego, żeby zwiększyć licz-
bę użytkowników oraz zwiększyć czę-
stotliwość wykorzystania zbiorów;

•	 strategia rozwoju rynku – obejmuje 
wejście z dotychczasowym repertua-
rem usług na nowe rynki lub wejście 
na nowe, nie obsługiwane dotychczas 
segmenty rynku; biblioteki realizujące 
strategię rozwoju rynku otwierają się 
na grupy użytkowników dotychczas nie 
obsługiwane lub otwierają nowy punkt 
(filię) biblioteczny;

•	 strategia rozwoju usługi – zakłada 
wprowadzenie nowej bądź ulepszonej 
usługi na dotychczasowy rynek; biblio-
teki realizujące strategię rozwoju usług 
oferują użytkownikom nowe formy, 
np. otwarcie punktu ksero, wypożycza-
nie czytników e-booków;

•	 strategia dywersyfikacji – polega na wej-
ściu na nowy rynek z nową usługą; re-
alizacja tej strategii w bibliotece może 
polegać na otwarciu oddziału książki 
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mówionej dla osób niewidomych i nie-
dowidzących.
Zob. też: strategia biblioteki, zarzą-

dzanie strategiczne
HUCZEK, Marian. Marketing organizacji non 

profit. Sosnowiec 2003. ISBN 83-89275-30-9.
KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 

biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

J.K.

Macierz Eisenhowera zob. Matryca 
zarządzania czasem

Majątek (ang. assets, wealth)
Całość aktywów i pasywów majątko-

wych biblioteki (dóbr i wierzytelności). 
Do majątku zaliczane są środki w postaci 
rzeczowej, finansowej i pieniężnej, tj. grun-
ty, budynki, urządzenia, maszyny i wyposa-
żenie biblioteki, zbiory, produkty, gotówka, 
należności (np. z tytułu kar bibliotecznych), 
jak również zobowiązania (długi). Majątek 
brutto (aktywa) zmniejszony o zobowiąza-
nia (pasywa) stanowi majątek netto. Skład-
niki majątkowe mogą mieć charakter środ-
ków obrotowych (majątek obrotowy) lub 
środków trwałych (majątek trwały). Mają-
tek obrotowy charakteryzuje krótki okres 
użytkowania (ok. 12 miesięcy), natomiast 
majątek trwały może być wykorzystywany 
dłużej niż jeden rok.

Zob. też. środki obrotowe, środki 
trwałe, zasoby biblioteki

POLACZEK, Robert. Majątek przedsiębiorstwa 
a jego wartość. „Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw/Uniwer-
sytet Szczeciński” 2006, nr 48, s. 135-142. ISSN 
1232-5821.

M.W.

Mapa strategii (ang. strategy map)
Graficzne przedstawienie strategii bi-

blioteki w sposób umożliwiający opracowa-
nie mierników służących ocenie elementów 
składowych strategii, tj. określenie w jaki 
sposób i na ile poszczególne elementy stra-

tegii wpływają na sytuację strategiczną 
biblioteki. Tworzenie mapy strategii pole-
ga na uszeregowaniu elementów strategii 
w sposób hierarchiczny, począwszy od wizji 
i misji biblioteki, a skończywszy na strate-
giach poszczególnych działów i przedsta-
wieniu ich w postaci schematu blokowego 
lub tabeli.

Budowa mapy strategii pomaga w okre-
śleniu najistotniejszych celów strategicz-
nych biblioteki i sposobów ich realizacji. 
Pozwala rozpatrywać strategię jako zespół 
mierzalnych elementów, które pozostają 
we wzajemnych relacjach przyczynowo-
-skutkowych, tj. realizacja jednego elemen-
tu wpływa na możliwość realizacji innego 
elementu. Mapa strategii pozwala również 
na hierarchizację elementów strategii, tj. 
stwierdzenie, które elementy mają charak-
ter priorytetowy i muszą być bezwzględnie 
realizowane, a które są mniej istotne i mają 
charakter opcjonalny, tj. powinny być zre-
alizowane tylko w określonej sytuacji lub 
też zaniechanie ich realizacji nie wpłynie 
w znaczący sposób na strategiczną pozycję 
biblioteki.

Zob. też: strategia biblioteki
BIAŁOŃ, Lidia. Mapa strategii rozwoju biblioteki 

wyższej szkoły. W: Zarządzanie strategiczne i mar-
ketingowe w bibliotekach. Poznań 2004, s. 51-70. 
ISBN 83-7205-202-6.

DUDZIK-LEWICKA, Irena. Realizacja celów stra-
tegicznych organizacji non-profit w oparciu o zrów-
noważoną kartę wyników Kaplana-Nortona. W: 
Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedo-
chodowych. Red. A. Chodyński, M. Huczek, I.Socha. 
Sosnowiec 2002, s. 101-108. ISBN 83-915362-8-9.

KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. Stra-
tegiczna karta wyników: jak przełożyć strategię 
na działanie. Warszawa 2006. ISBN 978-83-01-
14746-4.

M.W.

Mapa wiedzy (ang. knowledge map)
Sposób prezentacji i usystematyzowania 

wiedzy w organizacji. Polega na graficznym 
przedstawieniu rodzajów posiadanej wie-
dzy, źródeł jej pozyskania oraz możliwości 
zastosowania.
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Mapy wiedzy pozwalają na lepszą iden-
tyfikację rodzajów wiedzy posiadanej przez 
bibliotekę, zidentyfikowanie źródeł wiedzy 
i jej efektywne wykorzystanie, co w kon-
sekwencji wpływa na skuteczniejsze zarzą-
dzanie wiedzą. Istnieje kilka rodzajów map 
wiedzy, m.in.: systemy informacji geogra-
ficznej, przedstawiające informacje na te-
mat geograficznego rozmieszczenia wiedzy 
(np. informacje znajdujące się w różnych 
filiach biblioteki), topograficzne mapy 
wiedzy, informujące które osoby posiadają 
potrzebną wiedzę, mapy źródeł wiedzy, słu-
żące określeniu który zespół ludzi (dział bi-
blioteki, firma współpracująca z biblioteką 
itp.) posiada niezbędną wiedzę oraz mapy 
zasobów informacji, pomagające zlokali-
zować fizyczny nośnik (np. dyskietka, pen 
drive, akta archiwalne), na którym została 
utrwalona wiedza.

Zob. też: zarządzanie wiedzą
PROBST, Gilbert, RAUB, Steffen, ROMHARDT, 

Kai. Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków 
2004. ISBN 83-88597-77-9.

ZALECH, Wojciech. Sposoby prezentacji wiedzy 
w organizacji. „Gazeta IT” [Dokument elektronicz-
ny] 2003, nr 5. Tryb dostępu: http://www.gazeta-it.
pl/archiwum/git13/sposoby_prezentacji_wiedzy.
html. Stan z dnia 18.04.2014.

M.W.

Marka (ang. brand) 
Nazwa, termin, znak, symbol, rysunek 

lub kombinacja tych elementów, stworzona 
lub opracowana w celu oznaczenia usług 
bibliotecznych oraz odróżnienia jej od ofer-
ty konkurentów. Marka składa się zazwy-
czaj z dwóch podstawowych części: nazwy 
i znaku graficznego. Wyróżnić można na-
zwy opisowe, sugestywne i skojarzeniowe. 
Pierwsza kategoria zawiera nazwy przeka-
zujące najwięcej informacji o produkcie czy 
usłudze, wskazujące profil działalności bi-
blioteki lub przeznaczenie oferty. Wybiera-
jąc nazwę sugestywną bądź skojarzeniową, 
wskazuje się korzyści związane z biblioteką 
bądź wywołuje pozytywne skojarzenia. Na-
zwy abstrakcyjne nie niosą z kolei żadnych 

informacji o usługach, dlatego aby obdarzyć 
ją jakimiś atrybutami, należy podejmować 
intensywne działania marketingowe. Znak 
marki (logo) to ta jej część, która nie może 
być wyrażona słownie. Stwarza możliwość 
szybkiego komunikowania się z użytkowni-
kiem, ułatwiając mu rozpoznawanie oferty 
i przywoływanie określonych skojarzeń.

Zob. też: branding, logo, lojalność 
wobec marki, wizerunek biblioteki, 
znak marki

Biblioteka jako marka: materiały z VII Forum 
Młodych Bibliotekarzy w Łodzi, 11-12 września 
2012 r. (ebook). Red. J. Stawińska. Warszawa 2013. 
ISBN 978-83-64203-03-9.

GRABOWSKA, Hanna. Zarządzanie marką 
w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyte-
ckiej w Poznaniu. „Zarządzanie Biblioteką” 2011, 
nr 1, s. 111-122. ISSN 2081-1004.

KOŚCIELNIAK-OSIAK, Agnieszka. Pojęcie mar-
ki w kontekście biblioteki uniwersyteckiej. Anali-
za działań i celów na przykładzie funkcjonowania 
Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie. W: Zarządzanie za-
sobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie 
wiedzy. Red. M. Wojciechowska. Warszawa 2016, 
s. 263-271. ISBN 978-83-64203-64-0.

SZCZYGŁOWSKA, Lidia. Marka biblioteki. „Za-
rządzanie Biblioteką” 2017, nr 1, s. 9-19. ISSN 
2081-1004.

B.Ż.-K.

Marketing (ang. marketing)
Zespół aktywnych działań biblioteki 

skierowanych na podmioty swego otocze-
nia w celu kreowania satysfakcji i właści-
wego wizerunku placówki. Istotnym ele-
mentem jest analiza potrzeb i oczekiwań 
użytkowników, przewidywanie innych 
możliwych oraz rozpoznanie, czy oferta 
biblioteczna spełnia te wymagania. Na tej 
podstawie tworzy się program, zmierza-
jący do zaspokojenia istniejących potrzeb 
oraz do zachęcenia i wykształcenia nowych 
oczekiwań. W realizacji swoich programów 
marketingowych biblioteki posługują się 
instrumentami marketingu tworzącymi 
marketing-mix.
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Zob. też: budżet marketingowy, 
cena, dystrybucja, instrumenty marke-
tingu, produkt, promocja

Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

B.Ż.-K.

Marketing bezpośredni (ang. direct 
marketing)

Rodzaj przekazów promocyjno-infor-
macyjnych, które kierowane są bezpośred-
nio do starannie wybranych, pojedynczych 
klientów, w celu uzyskania natychmiasto-
wej i mierzalnej reakcji konsumenta. Polega 
na identyfikowaniu pojedynczych nabyw-
ców, określaniu ich potrzeb i preferencji, 
motywowaniu do zakupu i podtrzymaniu 
z nimi relacji poprzez zaspokojenie ich in-
dywidualnych potrzeb. Proces ten wymaga 
użycia bazy danych (ang. database marke-
ting). 

Podstawowym wyróżnikiem marke-
tingu bezpośredniego jest zorientowanie 
na potrzeby pojedynczych nabywców, a nie 
grup nabywców. Dążeniem instytucji jest 
budowanie względnie trwałych więzi z wy-
branymi, najbardziej atrakcyjnymi z punk-
tu widzenia dostawcy, nabywcami. 

Podstawowe narzędzia wykorzystywa-
ne w marketingu bezpośrednim to: poczta, 
telefon i internet, a obszary wykorzystania 
to np. sprzedaż wysyłkowa czy telemarke-
ting. 

Zob. też: e-mail marketing, marke-
ting, marketing relacji

DOMAŃSKA, Katarzyna. Czas marketingu bez-
pośredniego. „Marketing w Praktyce” 2007, nr 3, 
s. 49-51. ISSN 1425-8315.

STANISZEWSKI, Marek. Bezpośredniość za-
wsze w cenie. „Marketing w Praktyce” 2010, nr 3, 
s. 46-48. ISSN 1425-8315. 

TROJANOWSKI, Mariusz. Marketing bezpośred-
ni: koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Warszawa 
2010. ISBN 978-83-208-1821-5.

B.J. 

Marketing idei zob. marketing spo-
łeczny

Marketing internetowy (ang. inter-
net marketing)

Rodzaj marketingu wykorzystujący jako 
medium strony www i inne narzędzia inter-
netowe. Na marketing internetowy składają 
się m.in. takie działania jak: reklama bane-
rowa (display), marketing w wyszukiwar-
kach, e-mail marketing, marketing spo-
łecznościowy, marketing treści oraz wideo 
marketing.

Zaletą marketingu internetowego jest 
interaktywność i możliwość realnego za-
angażowania użytkowników w procesy ko-
munikacyjne, brak barier geograficznych 
i czasowych, szerokie możliwości wyko-
rzystania, dostęp do konkretnej grupy od-
biorców (targetowanie), elastyczność, rela-
tywnie niski koszt oraz różnorodne modele 
rozliczeniowe, a także możliwość uzyskania 
dokładnych statystyk dotyczących oddzia-
ływania przekazu.

Biblioteki promują swe usługi w inter-
necie przede wszystkim za pomocą dobrze 
zaprojektowanych i zoptymalizowanych 
pod kątem wyszukiwarek stron www, wy-
korzystują serwisy społecznościowe, pro-
wadzą blogi biblioteczne, tworzą materiały 
wideo lub przekazy e-mail marketingowe.

Zob. też: biblioteka 2.0, blog biblio-
teczny, e-mail marketing, marketing 
treści, marketing w wyszukiwarkach, 
marketing społecznościowy, modele 
dochodowe, reklama banerowa, strona 
www biblioteki, wideo marketing

JASKOWSKA, Bożena. Jak łapać użytkownika 
w sieć? Elementy marketingu 2.0 w bibliotece W: Za-
rządzanie marketingowe biblioteką. Poznań 2008, 
s. 81-93. ISBN 978-83-7205-265-0.

GMITEREK, Grzegorz. Biblioteka w środowisku 
społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0. War-
szawa 2012. ISBN 978-83-61464-82-2.

KĘPIŃSKI, Łukasz, KORDOWSKI, Marcin, SAŁ-
KOWSKI, Damian, SZTUBECKI, Kamil. Marketing 
internetowy: nowe możliwości, nowi klienci, nowe 
rynki. Warszawa 2015. ISBN 978-83-7561-557-9.

B.J.
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Marketing-mix zob. instrumenty mar-
ketingu

Marketing partyzancki (ang. guerril-
la marketing)

Forma marketingu wykorzystująca nie-
konwencjonalne, niskobudżetowe, krea-
tywne działania do promocji dóbr i usług, 
bazująca głównie na wykorzystywaniu 
nadarzających się okazji. Cechą charak-
terystyczną marketingu partyzanckiego 
jest spontaniczność działania, intensyw-
ność i szybkość przeprowadzanych akcji 
promocyjnych. Wykorzystuje się w tym 
celu techniki marketingu wirusowego, aby 
z przekazem dotrzeć do grupy docelowej 
nieformalnymi kanałami komunikacji 
(np. przez portale społecznościowe). Dzięki 
kreatywności w marketingu partyzanckim 
udaje się tworzyć ciekawe akcje promo-
cyjne czy całe kampanie reklamowe przy 
bardzo niskim nakładzie środków finanso-
wych. Często wykorzystywaną formą jest 
flash mob i lipdub.

Zob. też: flash mob, marketing spo-
łecznościowy, marketing wirusowy, lip-
dub

LEVINSON, Jay C. Marketing partyzancki. War-War-
szawa 1998. ISBN 83-208-1144-9.

WYRWISZ, Joanna. Marketing partyzancki 
– mocne i słabe strony w komunikacji marketin-
gowej organizacji. „Problemy Zarządzania, Fi-
nansów i Marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego” 2012, nr 26, s. 123-132. ISSN 
1509-0507.

J.K.

Marketing kadrowy zob. marketing 
wewnętrzny

Marketing negatywny zob. demar-
keting

Marketing personalny zob. marke-
ting wewnętrzny

Marketing relacji (ang. relationship 
marketing)

Koncentracja aktywności marketin-
gowych ukierunkowana na nawiązanie, 
utrzymanie i rozwój długookresowych oraz 

obustronnie korzystnych relacji biblioteki 
z użytkownikami i innymi grupami jej oto-
czenia. 

Osiąganie celów marketingu relacji 
wymaga indywidualizacji odbiorcy, zatem 
rynkiem docelowym staje się nie segment, 
lecz indywidualny odbiorca jej oferty. Wy-
maga to budowania wizerunku biblioteki 
jako kompetentnego i życzliwego partnera, 
zaangażowania się w proces komunikacji 
i dialogu z wieloma rynkami. Pomocne 
w tym procesie jest poznanie, kim są od-
biorcy, jakie mają cechy, jaki jest stopień 
zaspokojenia ich potrzeb, oraz poziom za-
dowolenia ze świadczonych usług. Działa-
nia te wymagają od pracowników różnych 
inicjatyw marketingowych, zastosowania 
metod planowania marketingowego, wyko-
rzystania potencjału marketingu zewnętrz-
nego i wewnętrznego w różnych obszarach 
relacji z otoczeniem.

Zob. też: instrumenty marketingu, 
marketing, relacje

Budowanie relacji z klientem biblioteki. Red. 
J. Przybysz, P. Pioterek, M. Nowak. Poznań 2014. 
ISBN 978-83-7205-326-8.

MALESA, Renata. Marketing partnerski w dzia-
łalności biblioteki publicznej. „Folia Bibliologica” 
2013/2014, vol. LV/LVI, s. 91-103. ISSN 1230-2376.

MITRĘGA, Maciej. Marketing relacji. Teoria 
i praktyka. Warszawa 2011. ISBN 83-87885-85-1.

SIDOR, Maria. Zarządzanie relacjami z klien-
tem w bibliotece szkoły wyższej. W: Rola biblioteki 
naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Red. 
Z. Dacko-Pikiewicz, M. Chmielarska. Dąbrowa Gór-
nicza 2005, s. 155-168. ISBN 83-88936-23-9.

B.Ż.-K.

Marketing społecznościowy (ang. 
social media marketing)

Marketing w mediach społecznościo-
wych, social media marketing, ogół działań 
marketingowych prowadzonych za pośred-
nictwem internetowych serwisów spo-
łecznościowych takich jak np. Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube czy Pinterest. 
Komunikacja z użytkownikami prowa-
dzona jest za pomocą profilu/fanpage’a in-
stytucji w serwisie z wykorzystaniem róż-
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norodnych form i środków (w zależności 
od serwisu: tekst, obraz, materiał wideo 
lub łączenie narzędzi). Do zalet marketin-
gu społecznościowego zalicza się: szeroki 
zasięg (za sprawą ogromnej popularności 
serwisów społecznościowych wśród inter-
nautów), możliwość targetowania (okre-
ślenia grupy odbiorczej), interaktywność 
i możliwość zaangażowania użytkowni-
ków w procesy komunikacyjne, brak ba-
rier geograficznych i czasowych, szerokie 
możliwości wykorzystania oraz relatywnie 
niski koszt. Prowadząc procesy komuni-
kacyjne z wykorzystaniem mediów spo-
łecznościowych należy pamiętać o: wia-
rygodności, ciekawych treściach, szybkim 
czasie reakcji, systematyczności, ciągłym 
monitoringu, umiejętnym reagowaniu 
na sytuacje kryzysowe oraz znajomości re-
gulaminów obowiązujących w serwisach 
społecznościowych. W zależności od celu, 
który przyświeca działaniom marketingo-
wym w mediach społecznościowych, pro-
mocja instytucji z wykorzystaniem tych 
serwisów może mieć charakter bezpłatny 
(prowadzenie profilu przez pracowników 
biblioteki) lub płatny (prowadzenie profilu 
przez agencję interaktywną w ramach out-
sourcingu lub kupowanie reklam i postów 
sponsorowanych w serwisach). 

Działania marketingowe biblioteki 
w mediach społecznościowych powinny 
być spójne z jej strategią marketingową 
i wizerunkową.

Zob. też: blog biblioteczny, marke-
ting internetowy, marketing wirusowy

GMITEREK, Grzegorz. Biblioteka w środowisku 
społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0. War-
szawa 2012. ISBN 978-83-61464-82-2. 

JASKOWSKA, Bożena. Biblioteka w obrazkach, 
czyli jak efektywnie promować działalność biblio-
teczną na Instagramie „Warsztaty Bibliotekarskie” 
[Dokument elektroniczny] 2015, nr 1. Tryb dostę-
pu: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.
edu.pl/nr-12015-45/biblioteka-w-obrazkach-czy-
li-jak-efektywnie-promowac-dzialalnosc-biblio-
teczna-na-instagramie/. Stan z dnia 12.03.2017.

JASKOWSKA, Bożena. Bądźmy tam gdzie oni! 
Elementy social media marketingu w bibliotece. W: 

Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo 
uczestniczące. Red. J. Kudrawiec. Białystok 2012, 
s. 295-310. ISBN 978-83-7431-306-3.

SCHEFF’S, Marcin. Facebook jako forma pro-
mocji biblioteki „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 
2012, nr 1, s. 117-140. ISSN 2080-1807.

B.J.

Marketing społeczny (ang. social 
marketing)

Wykorzystywanie reguł i technik mar-
ketingowych w celu wywołania społecznie 
pożądanych postaw i zachowań. Domeną 
marketingu społecznego są problemy natu-
ry ogólnospołecznej, zarówno te powszech-
nie uznawane (jak np. ochrona środowiska, 
przeciwdziałanie wojnom, tworzenie wa-
runków swobodnego funkcjonowania dla 
osób niepełnosprawnych), jak i budzące 
kontrowersje (np. kwestie planowania ro-
dziny, prawa do aborcji). Celem marketin-
gu społecznego jest maksymalne ułatwienie 
przyswojenia jakiejś ważnej idei, a także 
zmiana świadomości oraz docelowych po-
staw i zachowań całych grup społecznych. 
Główną motywacją podejmowanych dzia-
łań jest dążenie do korzystnych z punktu 
widzenia całego społeczeństwa przemian, 
które wpływają na warunki życia i roz-
woju poszczególnych jednostek. Dąży się 
do skłonienia odbiorców do zaakceptowa-
nia promowanej idei, aktywnego wspie-
rania organizacji niedochodowych, bądź 
zmiany postaw i zachowań, porzucenia 
pewnych opinii i poglądów (np. porzucenia 
szkodliwych dla zdrowia nałogów – sto-
suje się wówczas techniki demarketingu). 
Marketing społeczny powinien być trakto-
wany jako zespół działań, które za pomocą 
instrumentów marketingu upowszechniają 
społecznie ważne przesłania i zdobywają 
dla nich przychylność odbiorców, a w kon-
sekwencji ułatwiają ich realizację w celu 
spowodowania przemian społeczno-go-
spodarczych, kulturalnych i obyczajowych. 
Inaczej marketing społeczny bywa też okre-
ślany jako marketing idei.

Zob. też: marketing, demarketing
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DEJNAKA, Agnieszka, IWANKIEWICZ-RAK, 
Barbara, NOGIEĆ, Joanna, SPYCHAŁA Piotr. Marke-
ting społeczny w organizacjach komercyjnych i non 
profit. Poznań 2013. ISBN 978-83-7205-315-2.

LIMAŃSKI, Andrzej, DRABIK, Ireneusz. Marke-
ting w organizacjach non-profit. Warszawa 2007. 
ISBN 978-83-7251-717-3.

SCHEFFS, Łukasz. Marketing społeczny, kam-
pania społeczna i reklama społeczna – próba syste-
matyzacji pojęć. W: Kampanie społeczne jako forma 
socjotechniki. Red. nauk. P. Pawełczyk. Warszawa 
2015, s. 21-44. ISBN 978-83-264-8271-7.

J.K.

Marketing szeptany (ang. word-of-
mouth marketing; WOM marketing)

Zjawisko badane w ramach teorii sieci 
przepływu informacji, w którym klienci 
wchodzą w szeroką i skomplikowaną sieć 
powiązań między sobą, w wyniku czego 
dochodzi do przekazu informacji na temat 
usługi. Konsekwencją jest nadawanie więk-
szej rangi opiniom innych użytkowników 
i ograniczenie znaczenia przekazów, któ-
rych nadawcą są usługodawcy.

Za twórcę teorii marketingu szeptanego 
uznaje się Malcolma Gladwella, który pod 
koniec XX w. zaprezentował, oparty na teo-
rii rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, 
mechanizm rozchodzenia się informacji 
w sieciach społecznych. Współcześnie mar-
keting szeptany uznawany jest przez niektó-
rych za działalnie intencyjne i świadomie 
zaplanowane, mające na celu wykorzystanie 
sieci kontaktów międzyludzkich do realiza-
cji strategii marketingowych.

Marketing szeptany bywa również nie-
kiedy nazywany buzzmarketingiem od an-
gielskiego słowa „buzz”, czyli rozgłos lub też 
WOM (Word of Mouth) oraz szeptomar-
ketingiem. Buzzmarketing częściej jednak 
kojarzony jest z zespołem działań mają-
cych na celu wywołanie rozgłosu wokół 
reklamowanej marki lub usługi, zaś WOM 
z tworzeniem systemu autentycznych reko-
mendacji zadowolonych klientów

Marketing szeptany w mniejszym 
stopniu opiera się na kosztochłonnej tra-
dycyjnej reklamie, w większym zaś skupia 

na oryginalnym, ciekawym i budzącym za-
interesowanie pomyśle lub koncepcji, które 
mają spowodować rozgłos i liczne komen-
tarze na temat usługi lub produktu. Marke-
ting szeptany coraz szerzej stosowany jest 
do promocji usług bibliotek, w tym m.in. 
zajęć aktywizujących dzieci i młodzież, oraz 
promocji czytelnictwa książek tradycyjnych 
i baz elektronicznych.

Zob. też: lider opinii, marketing wi-
rusowy

ANISZEWSKA, Anna. Word-of-mouth w działal-
ności marketingowej bibliotek. „Zarządzanie Biblio-
teką” 2009, nr 1, s. 31-40. ISSN 2081-1004.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Marketing szeptany – 
instrument propagandy współczesnych bibliotek? W: 
Bibliologia polityczna. Red. D. Kuźmina. Warszawa 
2011, s. 398-405. ISBN 978-83-61464-88-4.

M.W.

Marketing treści (ang. content mar-
keting)

Content marketing; rodzaj marketingu 
internetowego, który zakłada pozyskanie 
uwagi odbiorców za pomocą publikowa-
nia w internecie wartościowych, przydat-
nych i eksperckich treści oraz przekazów. 
Do najbardziej popularnych narzędzi mar-
ketingu treści zalicza się: teksty (publiko-
wane np. na instytucjonalnym blogu), ma-
teriały wideo, obrazy (infografiki, zdjęcia), 
raporty, webinaria, prezentacje, poradniki, 
wywiady, recenzje czy opisy produktów. 
Dobre treści wytwarzane i publikowane 
przez instytucję charakteryzujące się m.in. 
poprawnością językową, przejrzystością, 
odpowiednim doborem słów kluczowych, 
unikatowością i wartością merytoryczną, 
poprawiają widoczność instytucji w wyni-
kach wyszukiwania i pośrednio wpływają 
na jej wizerunek w internecie. 

Zob. też: marketing internetowy, 
marketing w wyszukiwarkach

E-marketing: współczesne trendy: pakiet star-
towy. Red. J. Królewski, P. Sala. Warszawa 2014. 
ISBN 978-83-0117-449-1.

KĘPIŃSKI, Łukasz, KORDOWSKI, Marcin, SAŁ-
KOWSKI, Damian, SZTUBECKI, Kamil. Marketing 
internetowy: nowe możliwości, nowi klienci, nowe 
rynki. Warszawa 2015. ISBN 978-83-7561-557-9.
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STAWARZ, Barbara. Content marketing po pol-
sku: jak przyciągnąć klientów. Warszawa 2015. ISBN 
978-83-0118-164-2.

B.J.

Marketing wewnętrzny (ang. inter-
nal marketing)

Jedna z koncepcji zarządzania zasobami 
ludzkimi odwołująca się do koncepcji mar-
ketingu i jego kluczowych założeń. Podsta-
wowym założeniem jest postrzeganie i trak-
towanie zarówno potencjalnych – na rynku 
pracy – jak i już zatrudnionych pracowni-
ków biblioteki jako jej klientów wewnętrz-
nych, których oczekiwania są dla biblioteki 
równie ważne jak potrzeby jej użytkow-
ników. Marketing wewnętrzny to system 
sposobów postępowania i zachowania 
biblioteki jako organizacji zorientowanej 
na interesy i oczekiwania potencjalnych 
i zatrudnionych pracowników. Podstawą 
zastosowania marketingu wewnętrznego 
w bibliotece powinno być założenie, że każ-
dy pracownik biblioteki (lub większość) 
w zamian za uzyskiwane osobiste satysfak-
cje (materialne, jak i niematerialne) będzie 
skłonny „zainwestować” swój wolny czas 
albo w doskonalenie własnych możliwości 
działania na rzecz dobra biblioteki, albo 
w przygotowanie i uczestnictwo w realiza-
cji pomysłów, idei czy projektów służących 
lepszemu funkcjonowaniu biblioteki, takich 
jak: wzbogacanie oferty usług bibliotecz-
nych czy podnoszenie ich jakości, poszu-
kiwanie nowych rozwiązań. Traktowanie 
pracownika biblioteki jako jej klienta, zmu-
sza bibliotekę jako instytucję do podejmo-
wania działań mających na celu uzyskanie 
satysfakcji także klienta wewnętrznego. 
W ujęciu klasycznym marketing ogólny jest 
funkcją zarządzania, która identyfikuje po-
trzeby i oczekiwania społeczne, aby następ-
nie oferować usługi służące ich zaspokoje-
niu – marketing ogólny odwołuje się więc 
do ludzkich postaw i pragnień. Podobnie 
celem marketingu wewnętrznego staje się 

zbliżenie pracodawcy, czyli biblioteki z jej 
pracownikami.

Zob. też: klient wewnętrzny, marke-
ting, zarządzanie zasobami ludzkimi

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec, 
J. Kudrawiec. Białystok 2010. ISBN 978-83-7431-
240-0.

J.K.

Marketing wirusowy (ang. viral 
marketing)

Internetowa wersja marketingu szepta-
nego, polegająca na zainicjowaniu sytuacji, 
w której potencjalni klienci i użytkownicy 
sami między sobą, najczęściej za pośred-
nictwem mediów społecznościowych, roz-
powszechniają informacje dotyczące firmy, 
usługi lub produktu. Komunikat rozprze-
strzenia się pomiędzy odbiorcami niczym 
wirus docierając do coraz to nowych użyt-
kowników. Najczęściej wykorzystywaną for-
mą przekazu w marketingu wirusowym jest 
materiał wideo, film daje bowiem szerokie 
możliwości w zakresie prezentacji produktu 
lub usługi oraz mocno wpływa na emocje. 
Jest również łatwy do rozpowszechniania 
w internecie. Marketing wirusowy opiera 
się przede wszystkim na pomyśle, musi być 
on nieszablonowy, przyciągać uwagę, często 
w sposób kontrowersyjny lub humorystycz-
ny przedstawiać daną sytuację, angażować 
odbiorców i w naturalny sposób zachęcać 
ich do udostępnienia materiału swoim zna-
jomym. 

Zob. też: marketing internetowy, 
marketing społecznościowy, marketing 
partyzancki, marketing szeptany, wi-
deo marketing

JASKOWSKA, Bożena. Jak łapać użytkownika 
w sieć? Elementy marketingu 2.0 w bibliotece W: Za-
rządzanie marketingowe biblioteką. Poznań 2008, 
s. 81-93. ISBN 978-83-7205-265-0.

KOS-ŁABĘDOWICZ, Joanna. Marketing wiru-
sowy w przedsiębiorstwach usługowych „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy 
Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, nr 37, 
s. 121-131. ISSN 1509-0507.
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MICHALAK, Piotr R., DASZKIEWICZ, Damian, 
MUS Anna. Marketing wirusowy w internecie. Gliwi-
ce 2009. ISBN 978-83-2462-124-8.

B.J.

Marketing w wyszukiwarkach (ang. 
search engine marketing, SEM)

Ogół działań promocyjnych w interne-
cie, które mają na celu uzyskanie jak najlep-
szej pozycji serwisu (strony www biblioteki) 
w wynikach wyszukiwania na wybrane sło-
wa, frazy kluczowe wpisywane przez użyt-
kowników w zapytaniu do wyszukiwarki. 
Na marketing w wyszukiwarkach składają 
się takie działania jak:
•	 pozycjonowanie, optymalizacja serwisu 

www (SEO – Search Engine Optimiza-
tion) – celem działań SEO jest zapew-
nienie długotrwałej obecności strony 
w organicznych wynikach wyszukiwa-
nia na jak najwyższym miejscu. Polega 
na stworzeniu i/lub modyfikacji kodu 
i treści strony oraz dbaniu o odnośniki 
na witrynach zewnętrznych; reklama 
bezpłatna; 

•	 płatna reklama PPC (Pay Per Click) 
np. Google AdWords – emitowana 
na czołowych i/lub wyróżnionych miej-
scach wyników wyszukiwania dla zapy-
tania o dane słowa czy frazę; rozliczana 
za efekt. 
Zob. też: marketing internetowy, 

modele dochodowe, strona www bi-
blioteki

FRONTCZAK, Tomasz. Marketing internetowy 
w wyszukiwarkach. Gliwice 2006. ISBN 83-246-
0254-2. 

JASKOWSKA, Bożena. Efektywny marketing 
SEO witryny bibliotecznej w wyszukiwarkach. „Prze-
gląd Biblioteczny” 2009, z. 2, s. 229-238. ISSN 
0033-202X.

B.J.

Matryca zarządzania czasem (ang. 
time management matrix)

Metoda podziału aktywności na czte-
ry kategorie czynności według kryterium 
pilności i ważności. Powstała najprawdo-
podobniej w czasie II wojny światowej, 

autorstwo przypisuje się Dwightowi D. Ei-
senhowerowi – prezydentowi USA i gene-
rałowi, który wypowiedział kiedyś zdanie: 
To, co ważne rzadko bywa pilne, a to co pilne 
rzadko bywa ważne (What is important is 
seldom urgent and what is urgent is seldom 
important). Ze skrzyżowania ze sobą cech 
pilności i ważności powstała czteropolowa 
macierz nazywana także kwadratem lub 
macierzą Eisenhowera.

PILNE NIEPILNE

W
A

ŻN
E

I II
N

IE
W

A
ŻN

E

III IV
Rys. Matryca zarządzania czasem wg Eisenho-

wera
Źródło: opracowanie własne na podstawie: 

COVEY, Stephen R. 7 nawyków skutecznego działa-
nia. Poznań 2013, s. 152.

Matryca zarządzania czasem obejmuje 
cztery ćwiartki. Pierwsza zawiera zadania 
bardzo ważne i pilne, które powinny być 
realizowane w pierwszej kolejności. Dru-
ga ćwiartka to rzeczy ważne, ale niepilne. 
Trzecia ćwiartka to sprawy pilne, lecz mniej 
ważne, czyli zabierające mnóstwo czasu 
rzeczy bieżące. Ostatnia ćwiartka obejmuje 
rzeczy nieważne i niepilne, które nie przy-
noszą efektów, a tylko wypełniają czas. Po-
dział taki pomaga w ustalaniu priorytetów 
i pozwala na bardziej realne zaplanowanie 
działań.

Do spopularyzowania i wykorzysty-
wania matrycy w praktyce zarządzania 
przyczynił się Steven Convey. W przeci-
wieństwie do Eisenhowera, który w dużej 
mierze skupiał się na tym, co ważne i pilne 
(I ćwiartka), Covey stwierdził, że stale roz-ł, że stale roz-, że stale roz-
rastająca się I ćwiartka świadczy o niesku-
tecznym zarządzaniu sobą w czasie. Według 
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niego ta ćwiartka jest miejscem „pożarów”, 
których gaszenie pochłania dużo ener-
gii i wiąże się ze stresem. Covey zalecał 
skoncentrowanie się na II ćwiartce, gdyż 
konsekwentne realizowanie zadań z tej 
ćwiartki może z kolei zapobiec przyrosto-
wi sytuacji z I ćwiartki. Najistotniejsze, aby 
odróżnić sprawy ważne i pilne od tych, 
które są tylko pilne oraz, aby planować to, 
co ważne, z wyprzedzeniem. 

PILNE NIEPILNE

W
A

ŻN
E

I 
AKTYWNOŚĆ

•	sprawy	kryzysowe
•		sprawy	naglące
•		zadania	opatrzone	datą	
realizacji
•		projekty	„na	wczoraj”

II
AKTYWNOŚĆ

•		zapobieganie,	codzienna	
aktywność
•		budowanie	prawdziwych	
relacji z innymi ludźmi 
•		szukanie	nowych
możliwości 
•		planowanie,
•		rekreacja	i	odpoczynek

N
IE

W
A

ŻN
E

III
AKTYWNOŚĆ

•		niektóre	telefony
•		pewne	korespondencje,

raporty
•		niektóre	spotkania
•		najbliższe	sprawy

naglące

IV
AKTYWNOŚĆ

•		codzienność,	zapraco-
wanie

•		pewna	korespondencja
•		pewne	telefony
•		pożeracze	czasu
•		przyjemności

•		niepotrzebne	surfowanie
po Internecie

Rys. Matryca zarządzania czasem wg Covey’a
Źródło: COVEY, Stephen R. 7 nawyków skutecz-

nego działania. Poznań 2013, s. 152.

Zob. też: zarządzanie czasem
COVEY, Stephen R. 7 nawyków skutecznego 

działania. Poznań 2013. ISBN 978-83-7301-877-8.
ROGUSZCZAK, Michał. Zarządzanie czasem 

pracy menedżera. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
7151-889-8. 

SEIWERT, Lothar J. Zarządzanie czasem. Bądź 
panem własnego czasu. Warszawa 2005. ISBN 83-
7488-101-1.

J.K.

Mediana (ang. median)
Pomiar środkowy; wartość dzieląca 

uporządkowany zbiór liczb na połowy. 
Np. w szeregu 50, 65, 80, 90, 95 medianę 
stanowi wartość 80. 

W działalności bibliotek medianę okre-
śla się najczęściej dla oceny efektywności 

systemu wyszukiwania (np. mediana cza-
su, który upłynął pomiędzy zamówieniem 
dokumentu ze zbiorów o zamkniętym do-
stępie a momentem udostępnienia go użyt-
kownikowi), oceny efektywności różnych 
rodzajów procedur opracowania doku-
mentu pod względem szybkości (mediana 
liczby dni pomiędzy dniem wpływu do-
kumentu do biblioteki a dniem, kiedy jest 
on już dostępny dla użytkownika) czy dla 
oceny stopnia efektywności dostawców ma-
teriałów bibliotecznych w zakresie szybko-
ści działania (mediana liczby dni pomiędzy 
datą zamówienia dokumentu a datą jego 
wpływu do biblioteki). 

Zob. też: dominanta, miara położe-
nia, średnia arytmetyczna

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Menedżer (ang. manager)
Osoba na stanowisku kierowniczym, 

która ma za zadanie realizować procesy za-
rządzania, tj. planowanie, organizowanie, 
kontrolowanie i motywowanie.

Do głównych zadań menedżera zalicza 
się: kierowanie zespołem (a zwłaszcza wy-
korzystywanie jego potencjału dla rozwoju 
organizacji), kierowanie rozwojem instytu-
cji (dzięki znajomości jej celów, otoczenia, 
zależności i uwarunkowań wewnętrznych 
itp.) oraz dbałość o własny rozwój (wie-
dzę, komptencje itp.). Menedżerów można 
podzielić na liniowych, średniego szczebla 
i wyższego szczebla, lub też w zależności 
od nadzorowanych przez nich obszarów 
zarządzania na menedżerów PR, mene-
dżerów personalnych, menedżerów kultu-
ry itp. W literaturze przedmiotu dominuje 
podejście według którego menedżerowie 
w mniejszym zakresie niż liderzy działają 
wizjonersko, częściej są skłonni do reduko-
wania ryzyka, preferują formalne struktury, 
zasady, reguły, koncentrując się w więk-
szym stopniu na realizacji zadań niż na lu-
dziach, którzy te zadania realizują, innymi 
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słowy mają bardziej bezosobową postawę 
wobec celów i ludzi. Podczas gdy lidera 
charakteryzuje silne zaangażowanie, pasja, 
umiejętności przywódcze i tworzenie wizji, 
to menedżera umiejętność wprowadzania 
ładu, administrowania i harmonijnego kie-
rowania podległym mu obszarom. Wystę-
pują jednak przypadki, gdy menedżer staje 
się równocześnie liderem kierowanej przez 
siebie grupy.

Zob. też: cechy kierownicze, kierow-
nik, lider, menedżer kultury, przywódz-
two

KUBÓW, Stefan. Kompetencje menedże-
rów bibliotek w opinii pracownikow W: Tradycja 
i nowoczesność bibliotek akademickich: materiały 
z ogolno polskiej konferencji naukowej, Rzeszów – 
Czarna, 1-3 czerwca 2005 r. Rzeszów 2005, s. 59-
66. ISBN 83-922515-0-4.

KUBÓW, Stefan. Kryteria i narzędzia oceny ja-
kości kadry menedżerskiej bibliotek naukowych. 
„Studia Bibliologiczne” 2006, t. 16, s. 69-77. ISSN 
0860-8164.

KUBÓW, Stefan. Menedżer w bibliotece – kim 
jest? „Bibliotekarz” 2006, nr 3, s. 9-12. ISSN 0208-
4333.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Menedżer kultury (ang. culture ma-
nager)

Osoba zajmująca się organizacją dzia-
łalności artystycznej lub kulturalnej, naj-
częściej w ramach tzw. instytucji kultury, 
jak np. ośrodki kultury, biblioteki, teatry. 
Do zadań menedżera kultury należy zarzą-
dzanie projektami kulturalnymi od strony 
organizacyjnej, administracyjnej i finanso-
wej, w mniejszym stopniu od strony arty-
stycznej. Menedżer kultury może również 
zajmować się animacją kulturalną, przy-
gotowywać projekty społeczno-kulturalne 
w bibliotekach i innych instytucjach, w po-
staci warsztatów, akcji czytelniczych, spot-
kań z twórcami itp. Do najważniejszych 
obowiązków menedżera kultury zalicza się: 
przygotowywanie projektów kulturalnych 
(przedsięwzięć i imprez artystycznych), 

pozyskiwanie środków finansowych, pa-
tronatów, współpracę ze sponsorami i part-
nerami zewnętrznymi, prowadzenie akcji 
promocyjnych i informacyjnych nt. reali-
zowanych przedsięwzięć, kontakty z me-
diami, klientami zewnętrznymi, kierowanie 
pracą podległego zespołu, prowadzenie 
edukacji kulturalnej, a także animację ży-ę ży- ży-
cia kulturalnego społeczności lokalnych. 
W ostatnich latach można zauważyć istotne 
zmiany w zakresie rozwijania przez biblio-
teki oferty usługowej, w tym działalności 
kulturalno-artystycznej. Dotyczy to nie 
tylko bibliotek publicznych ale również 
bibliotek naukowych, które coraz chętniej 
nawiązują współpracę z osobami profesjo-
nalnie zajmującymi się realizacją projektów 
kulturalnych – menedżerami kultury.

Zob. też: menedżer
ETMANOWICZ, Agata. Menedżer kultury – któż 

to taki? „Purpose” [Dokument elektroniczny] 2013, 
nr 77. Tryb dostępu: https://purpose.com.pl/ma-
gazyn/margines/mag-menedzer_kultury__ktoz_
to_taki.html. Stan z dnia 10.11.2017.

Menedżer kultury. Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie [Dokument elektroniczny] 2010. Tryb 
dostępu: http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pra-
cy/poradnictwo-zawodowe/informacje-zawodo-
we-1/o-zawodach-pliki/copy_of_Menederkultury.
pdf. Stan z dnia 10.11.2017.

M.W.

Menedżer projektu (ang. project 
manager)

Osoba specjalizująca się w zarządzaniu 
projektami, odpowiedzialna za planowanie 
i realizację projektu.

Menedżer projektu musi umieć kiero-
wać pracami interdyscyplinarnego zespołu, 
składającego się ze specjalistów różnych 
specjalności, z różnych działów biblioteki 
lub różnych organizacji, o różnym pozio-
mie wiedzy, nawykach, przyzwyczajeniach 
i sposobach działania. Zadaniem mene-
dżera projektu jest osiągnięcie założonego 
głównego celu projektu. Do jego pozosta-
łych obowiązków należy m.in. zarządzanie 
czasem, finansami, jakością, kierowanie ze-
społem, zapewnienie skutecznej komunika-



136 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

cji. Menedżer projektu może lecz nie musi 
być pracownikiem biblioteki. Powoływany 
jest na czas realizacji projektu. Podobnie jak 
od kadry kierowniczej, oczekuje się od nie-
go umiejętności interpersonalnych, kom-
petencji technicznych i ekonomicznych.

Zob. też: projekt
FOŁTYN, Hanna. Menedżer projektu. „Zeszy-

ty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa 
w Warszawie” 2006, nr 1, s. 40-59. ISSN 1734-
2198.

GRZESIK, Katarzyna, PIWOWAR-SULEJ, Kata-
rzyna. Kierownik projektu – menedżer czy przywód-
ca? „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej 
we Wrocławiu” 2013, nr 36, s. 97-114. ISSN 1643-
7772.

NEWTON, Richard. Skuteczny kierownik projek-
tów: sztuka osiągania celów. Warszawa 2015. ISBN 
978-83-264-0630-0.

M.W.

Mentor (ang. mentor)
Termin wywodzący się od imienia po-

staci z mitologii greckiej, przyjaciela Ody-
seusza, jego mądrego i godnego zaufania 
doradcy, któremu Odyseusz wyruszając 
pod Troję powierzył opiekę nad rodziną, 
a przede wszystkim wychowanie i naucza-
nie syna Telemacha. Potocznie używa się 
określenia mentor na wskazanie osoby, któ-
ra wywarła duży wpływ na osobisty rozwój 
lub którą uważa się za wzór do naśladowa-
nia. Z czasem pojęcie to przeniknęło do bi-
znesu i polityki, a mianem mentora zaczęto 
określać osobę nauczyciela, mistrza, który 
w zindywidualizowanym procesie uczenia 
się (mentoringu) doradza uczniowi w pla-
nowaniu dalszego rozwoju.

Zob. też: coach, coaching, doskona-
lenie zawodowe, mentoring, szkolenie 
pracowników

KAMIŃSKA, Joanna. Wykorzystanie mentorin-
gu i coachingu w bibliotece jako organizacji uczącej 
się. W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec, 
J.  Kudrawiec. Białystok 2010, s. 290-300. ISBN 
978-83-7431-240-0. 

MEGGINSON, David [i in]. Mentoring w działaniu. 
Poznań 2008. ISBN 978-83-7301-731-3.

SADOWSKA, Jadwiga. Na marginesie zarządza-
nia – mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej. 
„Bibliotekarz” 2009, nr 10, s. 5-8. ISSN 0208-4333.

J.K.

Mentoring (ang. mentoring)
Zindywidualizowany proces uczenia się 

zachodzący w relacji mistrz – uczeń. Men-
toring w organizacji to partnerska, przebie-
gająca często poza zależnościami służbo-
wymi, relacja między mistrzem a uczniem, 
zorientowana na odkrywanie i rozwijanie 
potencjału ucznia, której celem jest pomoc 
w dokonaniu postępów nie tylko w nauce, 
ale także myśleniu, działaniu i wynikach 
osiąganych w pracy. Podstawą tej relacji jest 
zaufanie, jakim uczeń obdarza mistrza, któ-
rego zadaniem jest inspirowanie i stymulo-
wanie rozwoju ucznia. Mentoring to proces, 
który stymuluje i wspiera uczenie się, a jego 
istotnymi elementami są także doradztwo 
oraz ewaluacja wyników i planowanie dal-
szego rozwoju.

Obecnie mamy do czynienia z trzema 
typami mentoringu:
•	 mentoring korporacyjny – ma miejsce 

w organizacjach, kiedy mentor pełni 
rolę doradcy, przewodnika na różnych 
etapach kariery zawodowej;

•	 mentoring branżowy – mentor jest oso-
bą powołaną przez organizacje zawo-
dowe do przeprowadzenia kandydatów 
przez programy szkoleniowe niezbędne 
do uzyskania kwalifikacji;

•	 mentoring społeczny – wsparcie 
i doradztwo dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, potrzebują-
cych wskazówek, jak rozwiązać proble-
my i wydobyć się z niekorzystnego po-
łożenia.
Zob. też: coaching, doskonalenie 

zawodowe, mentor, szkolenie pracow-
ników

KAMIŃSKA, Joanna. Wykorzystanie mentorin-
gu i coachingu w bibliotece jako organizacji uczącej 
się. W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec, 
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J.  Kudrawiec. Białystok 2010, s. 290-300. ISBN 
978-83-7431-240-0. 

MEGGINSON, David [i in]. Mentoring w działaniu. 
Poznań 2008. ISBN 978-83-7301-731-3.

SADOWSKA, Jadwiga. Na marginesie zarządza-
nia – mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej. 
„Bibliotekarz” 2009, nr 10, s. 5-8. ISSN 0208-4333.

J.K.

Merchandising (ang. merchandising)
Zespół działań promocyjnych biblio-

teki w zakresie planowania i kształtowa-
nia oferty usługowej pod względem treści, 
formy, miejsca, ilości, czasu, jakości i ceny. 
Ma za zadanie wpływać na zachowania 
użytkowników poprzez właściwy wystrój 
pomieszczeń i sposób prezentacji ofer-
ty w celu przyciągnięcia uwagi, zaintere-
sowania ofertą, a następnie regularnego 
z niej korzystania. Merchandising polega 
na umiejętnej prezentacji usług, jak rów-
nież obejmuje działania tworzące atmosfe-
rę biblioteki i wpływające na różne zmysły 
użytkowników (uzyskiwane m.in. przez 
dobór odpowiedniej kolorystyki, muzyki, 
oświetlenia czy zapachu).

Odmianę merchandisingu stanowi 
merchandising wizualny. Jest on integral-
nie powiązany z promocją wizualną, obe-
jmuje takie elementy jak: witryna i fasada 
budynku, szyld, sposób aranżacji wnętrz 
i ekspozycji oraz symbole graficzne takie 
jak np.: logo.

Zob. też: promocja biblioteczna
GRYTA, Anna. Możliwości wykorzystania technik 

merchandisingu w promocji biblioteki. „Nowa Biblio-
teka” 2012, nr 2, s. 29-38. ISSN 1505-4195.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Merchandising – wi-
zualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do prob-
lematyki. „Zarządzanie Biblioteką” 2011, nr 1, 
s. 63-85. ISSN 2081-1004.

B.Ż.-K.

Metafory organizacji (ang. organiza-
tional metaphors)

Specyficzny sposób postrzegania, my-
ślenia i mówienia o organizacji, który uj-
muje istotę utrwalonego typu doświad-
czenia organizującego inne doświadczenie 
w postać pojedynczej, dominującej per-

spektywy. Metafora sugeruje identyczność 
dwu rzeczy, które normalnie nie są uważane 
za tożsame; rozumiejąc jeden element me-
tafory, można nauczyć się czegoś, co wyni-
ka z drugiego. 

W teorii organizacji wyróżniono czte-
ry główne metafory, które postrzegają or-
ganizację z różnych perspektyw. W per-
spektywie okresu klasycznego jest mowa 
o organizacji jako maszynie. Z perspektywy 
modernistycznej organizacja postrzegana 
jest jako organizm. Z perspektywy symbo-
liczno-interpretującej organizacja jest kul-
turą, a w perspektywie postmodernistycz-
nej jest mowa o metaforze kolażu. Oprócz 
wymienionych czterech podstawowych 
metafor organizacji, w teorii organizacji 
powstały także inne, pomniejsze metafory, 
np. bazujące na postrzeganiu organizacji 
jako gry społecznej, mózgu, istnieje rów-
nież metafora polityczna, metafora „psy-
chicznego więzienia” czy metafora narzę-
dzia dominacji. 

Zob. też: organizacja mechanistycz-
na, organizacja organiczna, szkoły za-
rządzania

HATCH, Mary J. Teoria organizacji. Warszawa 
2002. ISBN 83-01-13541-7.

KOŹMIŃSKI, Andrzej. K., LATUSEK-JURCZAK, 
Dominika. Rozwój teorii organizacji: od systemu 
do sieci. Warszawa 2017. ISBN 948-83-7561-768-9.

MORGAN, Gareth. Obrazy organizacji. Warsza-
wa 1997. ISBN 83-01-12235-8.

B.J. 

Metoda ABC (ang. ABC method)
Jedna z technik zarządzania czasem, 

nawiązująca do zasady Pareto. Nazywana 
jest także analizą ABC. Opiera się na zało-
żeniu, że procentowy udział zadań ważnych 
i mniej ważnych w ogólnej liczbie zadań 
do wykonania jest zawsze taki sam. Litery 
A, B, C określają przynależność poszczegól-
nych zadań do jednej z trzech grup: 
•		 zadania	 najważniejsze	 (zadania	 typu	

A) stanowiąc jedynie 15% wszystkich 
obowiązków, generują aż 65% efektów, 
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nie mogą być oddelegowane innym oso-
bom;

•		 zadania	 istotne,	 przeciętnie	 ważne	
(zadania typu B) składają się na 20% 
wszystkich prac i gwarantują 20% efek-
tów, mogą być oddelegowane innym 
osobom;

•		 zadania	 najmniej	ważne	 (zadania	 typu	
C) stanowią aż 65% ogółu spraw i przy-
noszą tylko 15% efektów, powinny być 
oddelegowane. 
Przyjęte proporcje należy traktować 

jako wzorcowe, a co za tym idzie dopusz-
czalne są niewielkie odstępstwa.

Uporządkowanie zadań do wykonania 
według metody ABC pozwala rozpocząć 
działania od tych najważniejszych (typu 
A), tj. przynoszących najwięcej efektów. 
Kolejne zadania (typu B) przynoszą dalszy 
wzrost wyników, podczas gdy wykonywa-
nie stosunkowo wielu mało istotnych prac 
(typu C) daje tylko nieznaczny przyrost 
efektu końcowego.

Zob. też: metody zarządzania cza-
sem, zasada Pareto

ROGUSZCZAK, Michał. Zarządzanie czasem 
pracy menedżera. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
7151-889-8. 

SEIWERT, Lothar J. Zarządzanie czasem. Bądź 
panem własnego czasu. Warszawa 2005. ISBN 83-
7488-101-1.

J.K.

Metoda ALPEN (ang. ALPEN method)
Jedna z technik zarządzania czasem, 

rozwinięta i spopularyzowana przez Lotha-
ra J. Seiwerta. Nazwa pochodzi od pierw-
szych liter tworzących ją elementów:
•	 A	(Aufgaben)	•	spisanie,	utworzenie	li-

sty zadań;
•	 L	 (Länge	 schätzen)	 •	oszacowanie	 cza-

su trwania czynności oraz zsumowanie 
czasu niezbędnego do realizacji wszyst-
kich zadań;

•	 P	(Pufferzeiten	einplanen)	•	rezerwacja	
czasu na czynności nieprzewidziane, 
w oparciu o regułę 60/40;

•	 E	 (Entscheidungen	 treffen)	 •	 ustalenie	
priorytetów w oparciu o matrycę zarzą-
dzania czasem lub analizę ABC,

•	 N	(Nachkontrolle)	 •	kontrola	 realizacji	
i postępu prac. Zmodyfikowana wersja 
metody	to	AQLPEN	•	zawiera	dodatko-
wy	element:	Q	(Qualität)	•	ocena	jakości	
zadań, ustalenie warunków brzegowych 
ich wykonania.
Zob. też: matryca zarządzania cza-

sem, metoda ABC, metody zarządzania 
czasem, reguła 60/40

ROGUSZCZAK, Michał. Zarządzanie czasem 
pracy menedżera. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
7151-889-8. 

SEIWERT, Lothar J. Zarządzanie czasem. Bądź 
panem własnego czasu. Warszawa 2005. ISBN 83-
7488-101-1.

J.K.

Metoda delficka (ang. Delphic 
method)

Metoda badania opinii ekspertów, słu-
żąca opracowywaniu długoterminowych 
prognoz, dotyczących wybranego proble-
mu lub zjawiska, którego przyszły charakter 
może znacząco wpłynąć na funkcjonowa-
nie biblioteki.

Metoda delficka polega na kilkukrot-
nym przesłaniu ekspertom ankiet, w któ-
rych mają się oni wypowiedzieć na temat 
przewidywanego przez nich przebiegu 
zdarzeń. Pytania postawione w ankietach 
sformułowane są w taki sposób aby umoż-
liwiały przeprowadzenie statystycznej ana-
lizy wyników, tzn. aby odpowiedzi można 
było podawać przy użyciu jednostek miar, 
wag, czasu lub poprzez potwierdzenie lub 
zaprzeczenie. Każdorazowo po opraco-
waniu wyników odrzucane są najbardziej 
skrajne wypowiedzi, zaś eksperci informo-
wani o wynikach ankiety, które mogą brać 
pod uwagę podczas udzielania odpowie-
dzi na to samo pytanie w kolejnej ankie-
cie. Taka konstrukcja badania powoduje 
uzyskanie stanowiska podzielanego przez 
większość ekspertów.
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W toku badań nie ujawnia się tożsa-
mości specjalistów, nie mogą oni również 
kontaktować się między sobą, co wyklu-
cza element wpływu autorytetów i per-
swazji. Eksperci dobierani są do badania 
z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadcze-
nia z zakresu poruszanego tematu. Grupa 
specjalistów składa się od 25 do 100 osób.

Zob. też: ekstrapolacja trendów, 
metoda scenariuszowa

Analiza strategiczna. Wybrane metody. Red. 
U. Gołaszewska-Kaczan. Białystok 2000. ISBN 83-
87884-42-1.

FERET, Błażej, MARCINEK, Marzena. Przyszłość 
bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wy-
korzystujące metodę delficką.„Biuletyn EBIB” [Do-
kument elektroniczny] 2000, nr 1. Tryb dostępu: 
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib09/feret.
html. Stan z dnia 18.01.2015. ISSN 1507-7187.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Prognozowanie 
scenariuszowe w sektorze usług bibliotecznych 
na przykładzie Metody Delfickiej.„Bibliotekarz War-
mińsko-Mazurski” [Dokument elektroniczny] 2005, 
nr 3/4. Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/
bwm/3-4_05-ie/prognozowanie.htm. Stan z dnia 
10.12.2014. ISSN 1426-4218.

M.W.

Metoda dopasowania jakości zob.
Quality Function Deployment

Metoda ekstrapolacji trendów zob. 
ekstrapolacja trendów

Metoda Franka i Lilian Gilbreth (ang. 
time and motion study)

Metoda badania przebiegu i czasu trwa-
nia ruchów pracy w inżynierskim nurcie 
zarządzania opracowana przez małżeństwo 
Franka i Lilian Gilbreth. Badacze posługu-
jąc techniką cyklografii i chronocyklografii 
opracowali klasyfikację 17 elementarnych 
ruchów roboczych, tzw. therbligów, któ-
rym przypisano symbole rysunkowe, lite-
rowe i barwne. Wszystkie czynności, które 
wykonuje robotnik opisać można za po-
mocą tych 17 podstawowych therbligów 
(np. chwytanie, trzymanie, szukanie, trans-
portowanie z ładunkiem i in.).

Badania Gilbrethów pozwalały usta-
lić czasy trwania poszczególnych ru-
chów elementarnych robotnika, również 

z uwzględnieniem zjawisk związanych 
np. z nabywaniem biegłości, kolizją nawy-
ków, automatyzmem, roztargnieniem czy 
zmianami psychologicznymi. Badacze zaj-
mowali się także analizą zjawiska zmęcze-
nia przemysłowego u robotników.

Na podstawie badań Gilbrethów sfor-
mułowano i rozwinięto ekonomikę ruchów 
elementarnych (zwaną też metodą MTM), 
która opiera się na następujących założe-
niach:
•	 równoczesność ruchów – obie ręce po-

winny w miarę możliwości brać czynny 
udział w wykonywaniu pracy,

•	 upraszczanie ruchów – niezbędne ru-
chy elementarne trzeba upraszczać tak, 
aby były maksymalnie najmniej czaso-
chłonne w wykonaniu,

•	 redukcja zbędnych ruchów – eliminacja 
ruchów, które nie dodają wartości w da-
nym procesie,

•	 skracanie odległości ruchów sięgania 
i przenoszenia – kształtowanie opty-
malnego i ergonomicznego stanowiska 
pracy.
Postępując zgodnie z ww. zasadami 

pracę można wykonać w sposób szybszy 
i mniej męczący.

Zob. też: stanowisko pracy, szkoła 
klasyczna, szkoła naukowego zarzą-
dzania

MARTYNIAK, Zbigniew. Historia myśli organiza-
torskiej: wybitni autorzy z zakresu organizacji i za-
rządzania w pierwszej połowie XX w. Kraków 2002. 
ISBN 83-7252-120-4.

B.J. 

Metoda Hernona i Altmana (ang. 
Hernon-Altman method)

Metoda badania jakości usług biblio-
tecznych opracowana przez Petera Hernona 
i Ellena Altmana. Wg badaczy wysoka ja-
kość usług bibliotecznych zależy od: odpo-
wiedniości (eliminacji błędów i pomyłek), 
spełnienia oczekiwań, dobrego odbioru 
rynkowego (w porównaniu z innymi bi-
bliotekami), jakości strategicznej, wyraża-
nej stopniem oceny przez decydentów i wy-
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sokością dotacji oraz doskonałości. Metoda 
polega na ocenie biblioteki w następujących 
obszarach: zasoby, środowisko fizyczne, ze-
spół, funkcje, procesy, klienci, społeczność, 
wykorzystanie zasobów, usługi, efekt, kon-
sekwencje.

Hernon i Altman zalecają, aby w prze-
ciwieństwie do tradycyjnych badań sku-
piających się na postrzeganiu przedmiotu 
badań jedynie z perspektywy organizacji, 
uwzględnić również inne perspektywy. Wy-
mieniają cztery: perspektywę biblioteki i jej 
efektywności, perespektywę klientów, ich 
oczekiwań i satysfakcji, perspektywę orga-
nizacji i kosztów oraz z perspektywę społe-
czeństwa.

Zob. też: jakość usług bibliotecz-
nych, Kompleksowe Zarządzanie Ja-
kością, Zapewnianie Jakości, zarządza-
nie jakością

SIDOR, Maria W. Jakość usług bibliotecznych. 
Badanie metodą SERVQUAL. Warszawa 2005. ISBN 
83-89316-33-1.

ZYBERT, Elżbieta B. Jakość w działalności bi-
bliotek. Oceny, pomiary, narzędzia. Warszawa 2007. 
ISBN 978-83-88581-30-4.

B.J.

Metoda naukowa (ang. scientific 
method)

Może być rozumiana w dwóch aspek-
tach. Jako całokształt sposobów badaw-
czego docierania do prawdy i pojęciowego 
przedstawiania poznanej prawdy oraz jako 
metoda badań (metoda badawcza) ozna-
czająca sposób uzyskiwania materiału na-
ukowego. Normatywnie metoda naukowa 
jest układem bardziej lub mniej ogólnych 
przepisów (reguł, norm), kierujących po-
stępowaniami naukowo-twórczymi: obser-
wuj, wysuwaj hipotezy, prognozuj, spraw-
dzaj, publikuj.

Każda dyscyplina naukowa posiada 
właściwe jej metody badawcze, których 
zadaniem jest rozwiązywanie problemów 
naukowych, a więc ustalanie i wyjaśnianie 
nowych faktów, zjawisk, procesów, związ-
ków i zależności pomiędzy nimi zacho-

dzących. Metoda badawcza musi zawierać 
w sobie szereg działań o różnym charakte-
rze, zarówno koncepcyjnym, jak i rzeczo-
wym, zjednoczonych celem generalnym 
i koncepcją badań naukowych. Metoda 
musi spełniać następujące wymogi: jasnoś-
ci (zrozumiałości), jednoznaczności, celo-
wości, skuteczności, niezawodności i eko-
nomiczności. Praktycznymi czynnościami, 
za pomocą których realizowana jest meto-
da, są techniki badawcze.

Rodzaje metod badawczych są m.in. na-
stępujące: obserwacyjna, eksperymentalna, 
monograficzna, metoda badania dokumen-
tów, metoda indywidualnych przypadków, 
metoda sondażu diagnostycznego, metoda 
analizy i krytyki piśmiennictwa (źródeł), 
metoda analizy i konstrukcji logicznej, me-
tody statystyczne, metody symulacji kom-
puterowej, metody heurystyczne.

W bibliotekoznawstwie i informacji 
naukowej najczęściej stosuje się metody: 
statystyczną (bibliometria, informetria, we-
bometria), obserwacyjną, sondażu diagno-
stycznego, analizy i krytyki piśmiennictwa, 
indywidualnych przypadków, monogra-
ficzną, biograficzną, bibliograficzną, syste-
mową.

Zob. też: badanie naukowe, technika 
badawcza

APANOWICZ, Jerzy. Metodologia nauk. Toruń 
2003. ISBN 83-7285-131-X.

BRONK, Andrzej. Metoda naukowa. „Nauka” 
2016, nr 1, s. 47-64. ISSN: 1231-8515.

NOWAK, Piotr. Bibliometria, webometria: pod-
stawy, wybrane zastosowania. Poznań 2008. ISBN 
978-83-2321-854-8.

B.J. 

Metoda pracy zespołowej (ang. team 
work method)

Sposób organizacji pracy polegający 
na tworzeniu grup złożonych z pracow-
ników różnych komórek organizacyjnych 
biblioteki, powołanych do rozwiązania 
konkretnego problemu lub realizacji wy-
znaczonego zadania. Grupy te nazywane są: 
zespołami zadaniowymi, grupami proble-
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mowymi, zespołami projektowymi, twór-
czymi lub roboczymi.

Metoda pracy zespołowej pozwala 
na lepsze wykorzystanie potencjału pra-
cowników biblioteki, poprzez skumulo-
wanie ich umiejętności i wiedzy podczas 
grupowego rozwiązywania problemów. 
Innymi zaletami pracy zespołowej są: moż-
liwość rozwiązywania bardziej złożonych 
problemów i pracy nad skomplikowanymi 
projektami wykraczającymi poza kompe-
tencje jednego działu funkcjonalnego bi-
blioteki, szybszy przepływ informacji oraz 
szybsze podejmowanie decyzji, współpraca 
bibliotekarzy z różnych działów lub filii bi-
blioteki oraz skoncentrowanie na efektach 
pracy. Zespołową organizację pracy utrud-
nia przyzwyczajenie pracowników do pracy 
indywidualnej.

Zob. też: zespół pracowniczy
CHROŚCICKI, Zbigniew. Zarządzanie projektem 

– zespołami zadaniowymi. Warszawa 2001. ISBN 
83-7110-414-6.

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zespoły zadaniowe 
i heurystyczne metody rozwiązywania problemów. 
W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Kamiń-
ska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2008, s. 106-
123. ISBN 978-83-89316-97-4.

M.W.

Metoda scenariuszowa (ang. scene-
rio method)

Metoda polegająca na zbadaniu aktual-
nej sytuacji funkcjonowania biblioteki oraz 
trendów występujących w jej otoczeniu, 
a następnie założeniu kilku możliwych sce-
nariuszy przyszłości, do których przygoto-
wywane są odpowiednie strategie działania 
biblioteki. 

Scenariusze uwzględniają zarówno 
zmiany zachodzące we wnętrzu biblioteki, 
jak i w jej otoczeniu. Mogą dotyczyć zarów-
no możliwych zdarzeń, jak i stanów otocze-
nia oraz symulacji pracy biblioteki. Dzielą 
się na optymistyczne, pesymistyczne i naj-

bardziej prawdopodobne. Pozwalają biblio-
tece na lepsze przygotowanie się do zmian 
zachodzących w otoczeniu.

Zob. też: ekstrapolacja trendów, 
metoda Delficka

Analiza strategiczna. Wybrane metody. Red. 
U. Gołaszewska-Kaczan. Białystok 2000. ISBN 83-
87884-42-1.

HEIJDEN, Kees van der. Planowanie scenariu-
szowe w zarządzaniu strategicznym. Kraków 2000. 
ISBN 83-88597-08-6.

LEPLA, Izabela. Strategiczne nie znaczy strasz-
ne. Etapy projektowania zarządzania strategicznego. 
W: Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. 
Red. S. Kubów. Wrocław 2002, s. 69-89. ISBN 83-
910486-8-8.

M.W.

Metody heurystyczne (ang. heuristic 
methods)

Metody polegające na twórczym roz-
wiązywaniu problemów, wykorzystujące 
fantazję, intuicję oraz czynniki emocjonal-
ne. W mniejszym stopniu korzystają z ana-
lizy związków przyczynowo-skutkowych 
i myślenia liniowego, dzięki czemu możliwe 
jest uzyskanie niecodziennych nowator-
skich rozwiązań.

Metody heurystyczne dzielone są na pięć 
podstawowych grup: metody analityczne 
polegające na analizie badanego problemu, 
metody oparte na skojarzeniach przymuso-
wych lub swobodnych, w których punktem 
wyjścia do opracowania rozwiązania jest 
skojarzenie (np. burza mózgów, metoda 
notatnikowa), metody polegające na od-
wróceniu punktu widzenia (np. metoda te-
stu krytycznego, w której twórcy pomysłu 
zmieniają role i mają za zadanie wyszuki-
wać jego wady) oraz metody projektowa-
nia stanu idealnego, do którego będzie się 
w przyszłości dążyło. Część metod heury-
stycznych polega na próbie przewidzenia 
przyszłych trendów i zjawisk zachodzących 
w otoczeniu biblioteki. Do najbardziej zna-
nych metod heurystycznych należą: burza 
mózgów, metoda Delficka i metody scena-
riuszowe.
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Zob. też: burza mózgów, heurysty-
ka, metoda Delficka

ANTOSZKIEWICZ, Jan D. Metody heurystyczne 
– twórcze rozwiązywanie problemów. Warszawa 
1990. ISBN 83-208-0784-0.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Metody rozwiązywania konfliktów 
(ang. conflict management strategies)

Sposoby za pomocą których rozwiązy-
wany jest konflikt w organizacji, tj. sprzecz-
ność dążeń, niezgodność interesów czy 
poglądów. Obok zapobiegania konfliktom, 
stymulowania sytuacji współzawodnictwa 
i wyciszania konfliktów, rozwiązywanie 
konfliktów jest jedną z form zarządzania 
konfliktami w organizacji.

Wyróżnić można dwa podejścia do roz-
wiązywania konfliktów: tradycyjne i nowo-
czesne.

Podejście tradycyjne zakłada następują-
ce zachowania:
•	 unikanie (wycofywanie się, ucieczka) – 

rezygnacja z zajmowania się konfliktem,
•	 odwlekanie – przesuwanie rozwiązania 

w czasie,
•	 łagodzenie (dostosowywanie się, 

pokojowe współistnienie) – rezygnacja 
z  realizacji własnych interesów i prag-
nień przez jedną ze stron, przy równo-
czesnym dążeniu do zaspokojenia po-
trzeb partnera,

•	 wymuszanie (rywalizacja, dominacja) – 
silne dążenie jednej ze stron do zaspoko-
jenia własnych potrzeb lub osiągnięcia 
określonego celu, przy równoczesnym 
lekceważeniu interesów drugiej strony,

•	 zasada większości – głosowanie rozwią-
zania, za którym opowiada się więk-
szość grupy,

•	 ingerencja trzeciej osoby – stosowa-
na w sytuacji, gdy rozmowy pomiędzy 
stronami nie przynoszą rezultatu.
Metody podejścia tradycyjnego roz-

wiązywania konfliktów mogą być wyko-

rzystywane w przypadku niezbyt istotnych 
problemów, ze względu na ich podstawową 
wadę, jaką jest nie zajmowanie się przyczy-
nami powstawania nieporozumień.

W celu rozwiązania poważnych kon-
fliktów organizacyjnych stosuje się bardziej 
konstruktywne strategie, które mają dopro-
wadzić do pozytywnego myślenia o sytuacji 
konfliktowej oraz sprawić, że wszyscy skon-
centrują wspólnym działaniu zmierzającym 
do wyeliminowania konfliktu. Do nowo-
czesnych metod rozwiązywania konfliktów 
zalicza się:

•	 kompromis,
•	 uzgadnianie,
•	 spotkanie konfrontacyjne, 
•	 ustanowienie nadrzędnych celów,
•	 ujawnienie wspólnego interesu,
•	 przetarg,
•	 negocjacje,
•	 mediację,
•	 arbitraż,
•	 decyzje hierarchiczne,
•	 strategię apelacyjną,
•	 strategię rekonstrukcji systemu,
•	 sesję wymiany wizerunków.
Zob. też: negocjacje, style negocja-

cyjne, zarządzanie konfliktami
CYRKLAFF, Magdalena J. O psychologii w bi-

bliotece. Mediacje i negocjacje jako konstruktywne 
sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych. W: 
Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek 
w społeczeństwie wiedzy. Red. M. Wojciechowska. 
Warszawa 2016, s. 143-155. ISBN 978-83-64203-
64-0.

SALEJKO-SZYSZCZAK, Iwona. Metody rozwią-
zywania konfliktów w przedsiębiorstwie a integracja 
pracownicza. „Ekonomia i Prawo” 2012, T. XI, nr 4, 
s. 135-148. ISSN 1898-2255. 

B.J. 

Metody zarządzania (ang. manage-
ment methods)

Zespół celowych, usystematyzowanych 
i opartych na naukowych podstawach spo-
sobów postępowania, służących podnosze-
niu skuteczności zarządzania organizacją, 
poprzez dobór odpowiednich metod plani-
stycznych, organizacyjnych, motywujących 
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i kontrolnych oraz technik organizator-
skich.

Do metod zarządzania stosowanych 
w bibliotekach zaliczyć można m.in.: zarzą-
dzanie strategiczne, zarządzanie wyszczu-
plające, zarządzanie przez cele, zarządzanie 
przez komunikację, zarządzanie innowa-
cyjne, zarządzanie konfliktami oraz zarzą-
dzanie jakością.

Zob. też: techniki organizatorskie
MIKOŁAJCZYK, Zofia. Techniki organizatorskie 

w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warsza-
wa 2002. ISBN 83-01-11021-X.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

ZIMNIEWICZ, Kazimierz. Współczesne koncep-
cje i metody zarządzania. Warszawa 2003. ISBN 83-
208-1439-1.

M.W.

Metody zarządzania czasem (ang. 
time management methods)

Zespół sprawdzonych w praktyce me-
tod i technik, które przyczyniają się do efek-
tywnego wykorzystania czasu.

Zob. też: matryca zarządzania cza-
sem, metoda ABC, metoda ALPEN, pra-
wo Parkinsona, prokrastynacja, reguła 
60/40, technika GTD, zasada Pareto

COVEY, Stephen R. 7 nawyków skutecznego 
działania. Poznań 2013. ISBN 978-83-7301-877-8.

ROGUSZCZAK, Michał. Zarządzanie czasem 
pracy menedżera. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
7151-889-8. 

SEIWERT, Lothar J. Zarządzanie czasem. Bądź 
panem własnego czasu. Warszawa 2005. ISBN 83-
7488-101-1.

J.K.

Miara położenia (ang. measure of 
site) 

Liczba, zwana ogólnie przeciętną, cha-
rakteryzująca zbiorowość statystyczną 
niezależnie od różnic występujących pod 
względem przyjętej cechy między poszcze-
gólnymi obserwacjami. Jej nazwa wywodzi 
się stąd, że wskazuje miejsce, w którym leży 
wartość najlepiej reprezentująca wszystkie 
wielkości wchodzące w skład danego sze-
regu. 

Celem przeciętnej jest scharakteryzowa-
nie zbiorowości statystycznej jako całości, 
a nie poszczególnych jej jednostek. Wszyst-
kie jednostki zbiorowości traktuje się więc 
tak, jak gdyby miały taką samą wartość 
liczbową, a mianowicie wartość przeciętną, 
i w ten sposób porównuje się ze sobą róż-
ne zbiorowości statystyczne, np. przecięt-
na liczba wypożyczeń książek na zewnątrz 
w dwóch różnych bibliotekach publicznych 
w poprzednim roku. W poszczególnych 
bibliotekach różni użytkownicy wykazują 
różną intensywność wypożyczeń. Oblicza 
się jednak przeciętną liczbę wypożyczeń 
w jednej i drugiej bibliotece i przyjmuje, 
że wszyscy użytkownicy w każdej z biblio-
tek mają taką samą, tj. przeciętną liczbę 
wypożyczeń. Porównując takie przeciętne 
można powiedzieć, że wypożyczenia ksią-
żek w jednej bibliotece są większe niż wy-
pożyczenia uzyskane w drugiej bibliotece. 

Wyróżnia się dwie grupy przeciętnych:
1. średnie:

•	 średnia arytmetyczna,
•	 średnia geometryczna,
•	 średnia harmoniczna,
•	 średnia kwadratowa.

2. przeciętne pozycyjne:
•	 mediana,
•	 dominanta,
•	 kwantyle. 
Zob. też: cecha statystyczna, domi-

nanta, jednostka statystyczna, media-
na, średnia arytmetyczna, zbiorowość 
statystyczna

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Mierzenie pracy (ang. measuring 
work)

Badanie mające na celu ustalenie czasu 
potrzebnego do wykonywania określonych 
zadań i/lub wyznaczenie norm pracy. Mie-
rzenie pracy ma zastosowanie wyłącznie 
w stosunku do czynności/zadań o powta-
rzającym się charakterze, jak np. katalo-
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gowanie książek. Może dotyczyć zarówno 
pracy fizycznej, jak i umysłowej, pracy in-
dywidualnej oraz zespołowej. Służy ocenie 
wydajności pracowników oraz wspomaga 
działania planistyczne. Mierzenie pracy 
może być przeprowadzane przy użyciu 
technik pomiaru czasu pracy, jak np. tech-
nika kartowania.

Zob. też: norma pracy, technika kar-
towania

MARTYNIAK, Zbigniew. Metody organizowania 
procesów pracy. Warszawa 1996. ISBN 83-208-
1013-2.

M.W.

Międzynarodowa Organizacja Nor-
malizacyjna (ang. ISO – International 
Organization for Standardization)

Ogólnoświatowa federacja krajowych 
jednostek normalizacyjnych, założona 
w 1946 r. w Londynie z połączenia dwóch 
organizacji: Międzynarodowej Federacji 
Narodowych Stowarzyszeń Normaliza-
cyjnych (International Federation of the 
National Standardizing Associations  ISA) 
oraz Komitetu Koordynacyjnego Narodów 
Zjednoczonych do spraw Standardów (Uni-
ted Nations Standards Coordinating Com-
mittee UNSCC). Głównym koordynatorem 
prac jest Sekretariat Generalny mający sie-
dzibę w Genewie. Polskę reprezentuje Pol-
ski Komitet Normalizacyjny. 

Na strukturę ISO składa się kilkaset 
komitetów technicznych i grup roboczych, 
wykonujących prace związane z przygoto-
waniem Norm Międzynarodowych.

Zagadnienia z zakresu bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej są przedmiotem 
zainteresowań 46. Komitetu Technicznego 
(TC 46), w którym istnieją 4 podkomitety:
•	 TC46/S.C 4 – Techniczne współdziała-

nie,
•	 TC46/S.C 8 – Jakość – Statystyka i oce-

na,
•	 TC46/S.C 9 – Identyfikacja i opis,
•	 TC46/S.C 11–Archiwa/Zarządzanie do-

kumentacją.

Do grupy opracowanych w ostatnich 
latach norm na użytek bibliotek zalicza się 
przetłumaczoną na język polski normę ISO 
11620:2017-11 Informacja i dokumentacja. 
Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. W bi-
bliotekach wykorzystuje się także wytycz-
ne systemu zarządzania jakością zawarte 
w normach ISO 9000.

Zob. też: Norma ISO 11620:2017-11, 
Normy ISO 9000, wskaźniki funkcjonal-
ności

ZYBERT, Elżbieta B. Jakość w działalności bi-
bliotek: oceny – pomiary – narzędzia. Warszawa 
2007. ISBN 978-83-88581-30-4.

B.Ż.-K.

Misja biblioteki (ang. mission of lib-
rary/library mission)

Wyraża dalekosiężne zamierzenia i aspi-
racje w sposób zrozumiały dla personelu 
i otoczenia biblioteki. Misja pełni ważną 
funkcję informacyjną zarówno wewnętrz-
ną, wyznacza bowiem kierunek działania, 
motywuje pracowników, przybliża im sens 
funkcjonowania biblioteki, jak również peł-
ni zewnętrzną funkcję informacyjną, wska-
zując specyfikę biblioteki, priorytety jej 
działalności i cele jakie sobie stawia. Misja 
powinna odpowiadać na pytania: po co ist-
nieje biblioteka? jakie są jej zadania? dla 
kogo je realizuje? jakimi wartościami kie-
ruje się biblioteka w swojej działalności? 
dokąd zmierza instytucja? W literaturze 
przedmiotu brak jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących zakresu i sposobu jej 
formułowania. Powtarzające się zalecenia 
wskazują, że misja powinna dotyczyć przy-że misja powinna dotyczyć przy-e misja powinna dotyczyć przy-
szłości, być wiarygodna, jasna i zrozumiała 
dla wszystkich. Co do jej długości ścierają 
się dwa odmienne poglądy: jedni uważa-
ją, że misja powinna być możliwie krótka, 
zwięzła, przeciwnicy argumentują nato-
miast, że w misji powinno się znaleźć od-
wołanie do różnych aspektów działalności 
organizacji. Proponowane w literaturze 
przedmiotu tzw. składniki misji to m.in.:
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•	 użytkownicy biblioteki: kim są? jakie 
mają potrzeby? 

•	 wizerunek biblioteki: jak biblioteka chce 
być postrzegana przez otoczenie? przed 
kim odpowiada za swoje działania? ja-
kie są w stosunku do niej oczekiwania 
społeczne?

•	 filozofia działania: jakie są podstawowe 
normy i wartości etyczne, którymi kie-
ruje się biblioteka w realizacji swoich 
funkcji?

•	 koncepcja rozwoju: jak biblioteka prag-
nie się rozwijać? w jakim kierunku za-
mierza podążać?

•	 stosunek do pracowników: jak biblio-
teka postrzega własnych pracowników 
i ich rolę? jaką wagę przykłada do roz-
woju personelu?
Na ostateczny kształt misji biblioteki 

wpływa jej historia i wypływająca z niej 
tradycja, preferencje kadry kierowniczej, 
w tym szczególnie dyrekcji, środowisko, 
w jakim działa konkretna biblioteka, zaso-
by, w oparciu o jakie realizuje swoje cele, 
także jej wielkość i stopień komplikacji po-
stawionych przed nią zadań. Misja powinna 
mieć unikatowy charakter, eksponować to, 
co odróżnia konkretną bibliotekę od innych 
tego typu instytucji. 

Zwerbalizowana i formalnie zatwierdzona 
misja przyjmuje postać deklaracji misji.

Zob. też: deklaracja misji biblioteki, 
strategia biblioteki, wizja biblioteki, za-
rządzanie strategiczne

GĘBOŁYŚ, Zdzisław. Misja biblioteki nauko-
wej w teorii i praktyce. W: Zarządzanie strategicz-
ne i marketingowe w bibliotekach. Red. M. Nowak, 
P.  Pioterek, J. Przybysz. Poznań 2004, s. 21-42. 
ISBN 83-7205-202-6.

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

KARWASIŃSKI, Piotr. Misja biblioteki: wyzwa-
nie – cel – zadanie. Próba stworzenia misji Bibliote-
ki Uniwersyteckiej w Poznaniu. „Biblioteka” 2006, 
s. 129-144. ISSN 0551-6579.

J.K.

Mobbing (ang. mobbing)
Działanie powtarzające się, bezzasadne, 

nieetyczne, wrogie względem konkretnej 
osoby i irracjonalne z punktu widzenia ce-
lów organizacji, atakujące poczucie warto-
ści i godności jednostki oraz wywołujące 
u niej stres, frustrację lub wymuszające 
inne reakcje. Polega na długotrwałym, po-
wtarzającym się dręczeniu pracownika 
przez przełożonych lub współpracowników 
i poddanie go przemocy ekonomicznej, 
psychicznej i społecznej w celu zastrasze-
nia, upokorzenia. O mobbingu w miejscu 
pracy możemy mówić, gdy jest to działa-
nie skierowane przeciwko pracownikowi, 
ma charakter systematyczny, ciągły, trwa 
przez dłuższy czas (co najmniej 6 miesię-
cy), zmierza do wyeliminowania pracowni-
ka z zespołu współpracowników, a w dalszej 
kolejności z rynku pracy. Metody najczęś-
ciej stosowane w mobbingu to okazywanie 
lekceważenia, upokarzanie, zastraszanie 
czy poniżanie godności człowieka, obcią-
żanie pracownika nadmiarem obowiązków, 
przemoc werbalna, fizyczna lub seksualna.

Zob. też: patologie organizacyjne
WANIK, Krystyna. Zjawisko mobbingu w biblio-

tekach i sposoby walki z patologią. „Biuletyn EBIB” 
[Dokument elektroniczny] 2007, nr 2. Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/2007/83/wanik.php. Stan 
z dnia 15.01.2015. ISSN 1507-7187.

ZYBERT, Elżbieta B. Mobbing i biblioteki. W: Wo-
kół bibliotek i bibliotekarstwa: księga jubileuszowa 
dedykowana Janowi Wołoszowi. Red. J. Sadowska. 
Warszawa 2005, s. 174-182. ISBN 83-89316-46-3.

ZYBERT, Elżbieta B. Problemy mobbingu w za-
wodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej 
działalności. „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 1, 
s. 27-49. ISSN 0033-202X.

J.K.

Mobilność pracowników zob. mobil-
ność zawodowa

Mobilność zawodowa (ang. profes-
sional mobility)

Zdolność pracownika do przystosowy-
wania się do aktualnie panujących na ryn-
ku pracy warunków, a w szczególności do: 
poszerzania i dostosowywania swoich kwa-
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lifikacji zawodowych, dyspozycyjności, go-
towości do zmiany miejsca pracy, a nawet 
zawodu. Konieczność mobilności może wy-
nikać ze zmian o charakterze technologicz-
nym bądź organizacyjnym, zmian w przepi-
sach prawa pracy, bezrobocia, przeobrażeń 
w sektorze, w którym pracuje zatrudniony 
oraz z chęci uzyskania bardziej satysfakcjo-
nującej i lepiej płatnej pracy. Osiągnięcie 
mobilności wiąże się najczęściej z potrzebą 
szkoleń lub samodoskonalenia, niekiedy 
wymaga również zmiany miejsca zamiesz-
kania. Od bibliotekarzy coraz częściej ocze-
kuje się mobilności w zakresie nabywania 
nowych kompetencji.

Zob. też: pracownik, zasoby ludzkie
SIRKO, Stanisław. Mobilność pracowników. 

Warszawa 2007. ISBN 9788389226-44-0.
WĘGRZYN, Grażyna. Mobilność zawodowa a sy-

tuacja na rynku pracy. „Studia Ekonomiczne” 2016, 
nr 276, s. 137-147. ISSN 2083-8611.

M.W.

Model góry lodowej zob. model kul-
tury organizacyjnej Scheina

Model kultury organizacyjnej Sche-
ina (ang. organizational culture model 
by Schein, Schein’s model of organiza-
tional culture)

Jeden z najbardziej znanych modeli 
kultury organizacyjnej autorstwa Edga-
ra Scheina. Na podstawie dwóch kryte-
riów: trwałości (stopnia uświadomienia) 
i widoczności (łatwość obserwacji), wy-
różnił trzy poziomy kultury organizacyj-
nej, dzieląc je na: podstawowe założenia 
– nieuświadomione i niewidoczne wzory 
myślenia; normy i wartości – częściowo wi-
doczne i częściowo uświadomione wzory 
zachowań; artefakty – widoczne i w pełni 
uświadomione symbole, wytwory kultury 
organizacyjnej. Model Scheina nazywany 
jest także modelem „góry lodowej”, z uwagi 
na podobieństwo: nad powierzchnią znaj-
dują się jedynie widoczne przejawy kultury 
organizacyjnej, natomiast pod powierzch-
nią pozostają ukryte, nieformalne aspekty, 

które silnie wpływają na sposób funkcjono-
wania instytucji.

Zob. też: artefakty, normy i wartości, 
kultura organizacyjna biblioteki, pod-
stawowe założenia, poziomy kultury 
organizacyjnej, wymiary kultury orga-
nizacyjnej

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan z dnia 
10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. 
Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Modele dochodowe (ang. revenue 
models)

Modele rozliczeń stosowane w reklamie 
internetowej na linii: zleceniodawca (rekla-
modawca) – zleceniobiorca (agencja, wy-
dawca portalu). Powierzchnię reklamową 
w internecie najczęściej kupuje się metoda-
mi CPM, CPC i CPA:
•	 CPM (Cost Per Mille) – „per mile” ozna-

cza „za tysiąc”, co symbolizuje dużą licz-
bę wyświetleń reklamy. Zleceniodawca 
płaci za wystawienie reklamy ustalonej 
grupie odbiorców, 

•	 CPC (Cost Per Click) – występuje rów-
nież pod nazwą PPC (Pay Per Click) – 
reklamodawca płaci za każdym razem, 
kiedy użytkownik kliknie na hasło i zo-
stanie przekierowany na ich stronę in-
ternetową, 

•	 CPA (Cost Per Action) – zleceniodaw-
cy przysługuje wynagrodzenie zależne 
od osiąganych wyników. Podstawową 
jednostką rozliczeniową jest szeroko 
pojęta akcja wykonana przez użytkow-
nika, którą ustala się wcześniej pomię-
dzy stronami (np. rejestracja w serwisie, 
pobranie lub obejrzenie filmu, przejście 
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na podstronę czy zapis do newslette-
ra). Wyróżnia się tutaj np. modele: CPL 
(Cost Per Lead), CPO (Cost Per Order) 
czy CPE (Cost Per Engagement). 
Inne modele rozliczeniowe stosowane 

w reklamie internetowej: CPV (Cost Per 
View) – reklamodawca płaci za każde jed-
norazowe obejrzenie reklamy lub strony 
internetowej; CPV (Cost Per Visitor) – re-
klamodawca płaci za przeniesienie docelo-
wej grupy na swoją stronę internetową; CPS 
(Cost Per Sale) – zleceniobiorca otrzymuje 
wcześniej ustaloną kwotę wynagrodzenia 
w zależności od rzeczywistych wyników 
sprzedaży. 

Zob. też: marketing internetowy, re-
klama banerowa

E-marketing: współczesne trendy: pakiet star-
towy. Red. nauk. J. Królewski, P. Sala. Warszawa 
2014. ISBN 978-83-0117-449-1.

KĘPIŃSKI, Łukasz, KORDOWSKI, Marcin, SAŁ-
KOWSKI, Damian, SZTUBECKI, Kamil. Marketing 
internetowy: nowe możliwości, nowi klienci, nowe 
rynki. Warszawa 2015. ISBN 978-83-7561-557-9.

B.J.

Monopol (ang. monopoly)
Sytuacja na rynku, w której nie istnieje 

konkurencja po stronie podaży, tj. istnieje 
tylko jeden producent/usługodawca/sprze-
dawca, w całości obsługujący klientów. 
Uzyskuje on pozycję monopolistyczną, 
uniemożliwiającą wejście na rynek innym 
podmiotom i podjęcie przez nie konku-
rencji. Kontrola rynku przez monopolistę 
powoduje możliwość dyktowania cen i wa-
runków sprzedaży/świadczenia usługi oraz 
sprawia, że klienci nie mogą wybrać insty-
tucji z której produktów lub usług chcieliby 
korzystać. Muszą zaakceptować warunki 
monopolisty lub zrezygnować z zaspoko-
jenia swojej potrzeby. Monopol może wy-
nikać z naturalnych barier i uwarunkowań 
rynku (tzw. monopol naturalny) lub też być 
konsekwencją regulacji instytucjonalnych, 
np. nakazów, zakazów lub wytycznych wy-
suwanych przez władzę państwową.

Przez wiele lat biblioteki posiadały po-
zycję monopolisty. Doprowadziło to do ich 
skostnienia i utraty elastyczności, również 
w stosunku do potrzeb czytelników. Po-
jawienie się konkurencji w sektorze usług 
informacyjnych, w postaci firm udostęp-
niających informację nowymi kanałami, 
spowodowało, że biblioteki szerzej zaczęły 
interesować się potrzebami otoczenia i do-
stosowywać do nich swoją ofertę usługową.

Zob. też: podaż, popyt, rynek
KAMIŃSKA, Alfreda. Monopol naturalny i jego 

regulacja. „Rocznik Naukowy Wydziału Zarządza-
nia w Ciechanowie” 2009, z. 1/2, s. 55-69. ISSN 
1897-4716.

MIELCZAREK, Tomasz. Monopol, pluralizm, 
koncentracja: środki komunikowania masowego 
w Polsce w latach 1989-2006. Warszawa 2007. 
ISBN 978-83-60807-18-7.

M.W.

Motywacja (ang. motivation) 
Wewnętrzna podnieta skłaniająca 

człowieka do działania, stan wewnętrzne-
go napięcia, od którego zależy możliwość 
i kierunek aktywności ludzkiego organi-
zmu. Proces motywacji jest wewnętrznym 
procesem psychicznym, nieustannie zmie-
niającym swoje natężenie, a często także 
kierunek. Czynności podejmowane pod 
wpływem procesu motywacji mają charak-
ter intencjonalny, czyli są sterowane przez 
dążenie uświadomione przez człowieka 
jako cel.

Zob. też: motywacja, motywowanie, 
teorie motywacyjne, środki motywują-
ce

FRANKEN, Robert E. Psychologia motywacji. 
Gdańsk 2013. ISBN 978-83-7489-430-2.

NIECKARZ, Zdzisław. Psychologia motywacji 
w organizacji. Warszawa 2011. ISBN 978-83-7641-
368-6.

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

J.K.

Motywowanie (ang. motivating)
Stanowi jedną z funkcji kierowniczych, 

polega na kształtowaniu pożądanych zacho-
wań podwładnych w celu realizacji określo-
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nych zadań, poprzez proces świadomego 
i celowego oddziaływania na ich zacho-
wanie za pomocą odpowiednich bodźców 
materialnych i pozamaterialnych. Proces, 
który poprzez wywołanie zmian w hierar-
chii potrzeb lub systemach wartości ludzi 
warunkuje określone postawy pracownicze. 
Polega on na rozpoznaniu, spełnieniu, sty-
mulowaniu jednych oczekiwań, a z drugiej 
strony na wygaszaniu bądź wywoływaniu 
nowych lub innych dążeń. Motywowanie 
to proces będący podstawą kierowania 
ludźmi. Przy zastosowaniu odpowiednich 
bodźców, czyli motywatorów, tj. stoso-
wanych przez kierownika środków, które 
zmieniają poziom zaspokojenia potrzeb 
podwładnych w zależności od uzyskanych 
przez nich wyników. Bodźce poprzez swój 
związek z uzyskiwanymi wynikami w spo-
sób najbardziej bezpośredni kształtują za-
chowania pracowników.

Zob. też: motywacja, teorie motywa-
cyjne, środki motywujące

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Koncepcje motywo-
wania pracowników. Przegląd rozwiązań implemen-
towanych w bibliotekach. Analiza wyników badań. 
W: Koncepcje organizacji bibliotek. Red. M. Wojcie-
chowska. Gdańsk 2012, s. 51-72. ISBN 978-83-
61079-16-3.

J.K.

– N –

Nagrody jakości (ang. quality awards)
Nagrody służące promowaniu podejścia 

projakościowego w organizacjach, również 
w bibliotekach. Pierwszą nagrodą projakoś-
ciową na świecie stanowiącą wzór dla wielu 
nagród krajowych i międzynarodowych jest 
Japońska Nagroda Jakości im. W.E. Demin-
ga, ustanowiona w 1951 r. przez Związek Ja-
pońskich Naukowców i Inżynierów (JUSE). 
Przyznawana jest corocznie w dwóch ka-
tegoriach: indywidualnej (osobom) i zbio-
rowej (organizacjom) wyróżniającym się 

organizacjom w dziedzinie zarządzania ja-
kością. Do innych znanych należą:
•	 Malcolm Baldrige National Quality 

Award (Narodowa Nagroda Jakości im. 
Malcolma Baldrige’a powołana w 1987 r. 
w Stanach Zjednoczonych),

•	 European Foundation for Quality Ma-
nagement Award (Europejska Nagroda 
Jakości) ustanowiona w 1991 r. przez 
Europejską Fundację Zarządzania Ja-
kością (EFQM) pod patronatem Komi-
sji Europejskiej I Europejskiej Organi-
zacji ds. Jakości (EOQ).
W Polsce narodową implementacją 

Europejskiej Nagrody Jakości jest Polska 
Nagroda Jakości utworzona w 1995 r. roku 
przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fun-
dację Teraz Polska. Przyznawane są trzy 
rodzaje nagród: zespołowa (dla firm), indy-
widualna oraz wyróżnienie.

Zob. też: zarządzanie jakością
DZIADKOWIEC, Joanna. Japońska nagroda Ja-

kości W.E. Deminga. „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 815, 
s. 41-53. ISSN 1898-6447.

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

B.Ż.-K. 

Należności (ang. receivables)
Prawo do otrzymania świadczenia (fi-

nansowego, materialnego itp.) o określo-
nej wartości wynikające z wcześniejszych 
ustaleń dłużnika i wierzyciela. Prawa te 
stanowią kategorię aktywów i są przeci-
wieństwem zobowiązań. Do powstania na-
leżności dochodzi wówczas, gdy moment 
sprzedaży towaru lub usługi nie pokrywa 
się z terminem zapłaty.

Biblioteka może oczekiwać należno-
ści za usługi, które świadczy odpłatnie, jak 
na przykład wykonywanie kopii, zestawień, 
opracowań itp.

Zob. też: zobowiązania
JUGO, Karina, SZYPUŁA, Karolina. Rachunko-

we i finansowe ujęcie należności. W: Rachunkowość: 
nauka, praktyka, dydaktyka: monografia. Red. M. Ja-
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nowicz. Szczecin 2017, s. 123-140. ISBN 978-83-
7867-734-5.

M.W.

Negocjacje (ang. negotiations)
Dwustronny proces porozumiewania 

się w celu rozwiązania konfliktu oraz doj-
ścia do porozumienia obydwu stron, tak 
by rozwiązanie satysfakcjonowało zaanga-
żowane w konflikt strony. Sytuacje nego-
cjacyjne charakteryzują się następującymi 
cechami: występuje sprzeczność interesów 
między dwiema lub więcej stronami; bra-
kuje ustalonego zbioru reguł do rozstrzyga-
nia konfliktu lub strony nie respektują tych 
zapisów; strony, przynajmniej na początku, 
wolą szukać porozumienia, zamiast podjąć 
otwartą walkę prowadzącą do kapitulacji 
jednej ze stron, do trwałego zerwania wza-
jemnych stosunków albo do przekazania 
rozstrzygnięcia sporu zwierzchniej władzy. 

Wyróżnia trzy podstawowe typy nego-
cjacji: 
•	 Przegrana – przegrana. Celem jest prze-

grana drugiej strony, nawet kosztem 
własnych strat. Żadna ze stron nie uzy-
skuje korzyści, a wręcz przeciwnie, po-
nosi straty. Nie dostrzega się możliwych 
do zaakceptowania przez obie strony 
sposobów rozwiązania problemu.

•	 Wygrana – przegrana. Wygrana jed-
nej ze stron oznacza porażkę drugiej. 
O wygranej decyduje między innymi 
siła negocjacyjna. Uczestnicy negocja-
cji są wrogami, ustępstwa są warun-
kiem dalszej gry, występuje wzajemne 
usztywnienie stanowisk i „okopywanie” 
się na własnych stanowiskach. Strony 
jednak liczą się, przynajmniej w pew-
nym stopniu, ze wzajemnym intere-
sem. Znają równocześnie dolne granice 
ustępstw poniżej których negocjacje 
tracą sens.

•	 Wygrana – wygrana. Dążenie do ugo-
dy, wspólne poszukiwanie rozwiązań. 
Rozmowy prowadzone są w klimacie 
zaufania i szacunku. Podejście do roz-

mów cechuje elastyczność i gotowość 
do kompromisu. W efekcie dochodzi się 
do opracowania kontraktu korzystnego 
dla obydwu stron.
Skuteczność negocjacji zależy od: tego, 

czy strony uważają, że ich interesy są wza-
jemnie zależne (np. jeśli jeden zyskuje – 
drugi traci), stopnia zaufania między stro-
nami; umiejętności każdej ze stron jasnego 
komunikowania się i nakłaniania lub zmu-
szania drugiej strony do przyjęcia jej punk-
tu widzenia, osobowości i uprzedzeń kon-
kretnych uczestników; celów i interesów 
stron. 

Zob. też. metody rozwiązywania 
konfliktów, style negocjacyjne

CYRKLAFF, Magdalena J. O psychologii w bi-
bliotece. Mediacje i negocjacje jako konstruktywne 
sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych. W: 
Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek 
w społeczeństwie wiedzy. Red. M. Wojciechowska. 
Warszawa 2016, s. 143-155. ISBN 978-83-64203-
64-0.

FISHER, Roger, URY, Wiliam, PATTON, Bruce. 
Dochodząc do tak: negocjowanie bez poddawania 
się. Warszawa 2013. ISBN 978-83-20820-31-7.

NĘCKI, Zbigniew. Negocjacje w biznesie. Kra-
ków 2012. ISBN 83-874-9306-6.

B.J.

Niegospodarność (ang. mismanage-
ment)

Nieumiejętne zarządzanie, polegające 
na podejmowaniu działań niezgodnych 
z prawem, narażające bibliotekę na trudno-
ści finansowe. Niegospodarność nie ozna-
cza popełnienia świadomego oszustwa, 
łączy się raczej rozrzutnością i marnotraw-
stwem.

Zob. też: zarządzanie finansami
WALCZAK, Waldemar. Odpowiedzialność mene-

dżerów z tytułu zajmowania się sprawami majątko-
wymi podmiotów gospodarczych. „Wiedza Prawni-
cza” 2014, nr 1, s. 76-96. ISSN 2080-4202.

M.W.

Nienormowany czas pracy zob. za-
daniowy czas pracy
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Niezawodność (ang. reliability)
Stopień, w jakim pomiar wielokrotnie 

i konsekwentnie daje te same rezultaty. 
W modelu jakości usług niezawodność sta-
nowi jedno z kryteriów postrzegania jakości 
usług bibliotecznych, oznaczając zdolność 
biblioteki do przygotowania i dostarcze-
nia solidnych usług. Oznacza to, że biblio-
teka przygotowując usługę zwraca uwagę 
na dokładność, prawidłową, bezbłędną 
dokumentację oraz przygotowanie usługi 
w zaplanowanym czasie.

Zob. też: efektywność, jakość usług 
bibliotecznych, Servqual

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

LEWIN, Włodzimierz, HRYNIEWICZ, Olgierd. 
Niezawodna jakość. „Problemy Jakości” 2006, 
nr 10, s. 22-24. ISSN 0137-8651.

PN-ISO 11620:2017-11: Informacja i dokumen-
tacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. 

SIDOR, Maria W. Jakość usług bibliotecznych. 
Badanie metodą SERVQUAL. Warszawa 2005. ISBN 
83-89316-33-1.

B.Ż.-K.

Nisza rynkowa (ang. market niche)
Miejsce na rynku o obniżonej aktyw-

ności działalności organizacji konkuren-
cyjnych i niezaspokojonych potrzebach 
klientów.

Rozpoznanie niszy rynkowej pozwa-
la na zaktywizowanie działań organizacji 
w celu wypełnienia jej własnymi usługami 
lub produktami, co prowadzi do uzyska-
nia przewagi konkurencyjnej. Nisze mogą 
powstawać w wyniku ciągle zmieniających 
się oczekiwań klientów, zmiany prawa i wa-
runków społeczno-gospodarczych, lub też 
mogą funkcjonować przez dłuższy czas 
niezauważone bądź oceniane przez inne 
organizacje jako mało atrakcyjne. W zakre-
sie działalności bibliotek funkcjonują dwa 
główne typy niszy rynkowych: nisze zwią-
zane z obsługą wąskiej grupy użytkow-
ników albo nisze polegające na realizacji 
specjalistycznej oferty usługowej. Zidenty-

fikowanie niszy rynkowej przez bibliotekę 
umożliwia rozwój jej usług i pozyskanie 
nowych użytkowników. Może prowadzić 
również do specjalizacji usług w określo-
nym kierunku i obsługi tylko wybranych 
grup użytkowników.

Zob. też: przewaga konkurencyjna, 
rynek

CHWIROT, Patrycja, MRUK, Henryk. Strategia 
działania w niszy rynkowej. „Marketing i Rynek” 
1997, nr 1, s. 9-14. ISSN 1231-7853.

CHWIROT, Patrycja, MRUK, Henryk. Sposoby 
wyszukiwania nisz rynkowych.„Marketing i Rynek” 
1997, nr 2, s. 8-11. ISSN 1231-7853.

SIEMIENIAKO, Dariusz. Strategia działania w ni-
szach rynkowych: zasady kształtowania i możliwości 
wykorzystania. Białystok 2000. ISSN 0867-096X.

M.W.

Norma (ang. standard)
Dokument przyjęty na zasadzie kon-

sensu i zatwierdzony przez upoważnio-
ną jednostkę organizacyjną, ustalający 
– do powszechnego i wielokrotnego stoso-
wania – zasady, wytyczne lub charaktery-
styki odnoszące się do różnych rodzajów 
działalności lub ich wyników i zmierzający 
do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rządkowania w określonym zakresie. 

Normy, wydawane przez państwowe 
instytucje normalizacyjne, służą ujednoli-
ceniu metod pracy bibliotecznej w poszcze-
gólnych krajach i nakładają na biblioteki 
obowiązek stosowania zawartych w nich 
zasad. W bibliotekach stosuje się normy:
•	 biblioteczne, dotyczące budownictwa 

i wyposażenia bibliotek, ich organizacji 
i sprawozdawczości, materiałów używa-
nych w pracy bibliotekarskiej (druków, 
nośników informacji), bibliotekarskich 
wydawnictw informacyjnych oraz czyn-
ności składających się na proces pracy;

•	 bibliograficzne, określające metody 
analizy bibliograficznej dokumentów, 
wykonywania opisów i sporządzania 
opracowań bibliograficznych różnego 
rodzaju;

•	 dokumentacyjne, przedstawiające me-
tody przygotowywania opracowań 
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dokumentacyjnych i wydawnictw 
ośrodków informacji, służących celom 
informacji naukowej;

•	 reprograficzne, formułujące zasady wy-
twarzania dokumentów wtórnych (mi-
krofilmów, mikrofisz, odbitek) oraz wy-
magania, jakim te dokumenty powinny 
odpowiadać;

•	 wydawnicze, zawierające ustalenia 
w sprawie prawidłowej organizacji 
i przebiegu procesu przygotowywania 
tekstów do publikacji;

•	 informatyczne, dotyczące projektowa-
nia i realizowania zautomatyzowanych 
systemów informacyjno-wyszukiwaw-
czych oraz ich elementów (czytelnego 
maszynowo opisu dokumentów, języ-
ków informacyjnych, programów i in.). 
Zob. też: Międzynarodowa Organi-

zacja Normalizacyjna, Normy ISO 9000, 
standard

KOWALSKA, Samanta. Akty normatywne doty-
czące bibliotek w prawie polskim, unijnym i między-
narodowym. Poznań – Kalisz 2009. ISBN 978-83-
62135-30-1.

SZMIGIELSKA, Teresa. Standardy oceny biblio-
tek akademickich. Warszawa 2011. ISBN 978-83-
61464-49-5.

ŻMIGRODZKI, Zbigniew. Unifi kacja i normali- Unifikacja i normali-
zacja w bibliotekarstwie. W: Bibliotekarstwo. Red. 
Z. Żmigrodzki. Warszawa 1998, s. 359-361. ISBN 
83-87629-09-X.

B.Ż.-K.

Norma ISO 11620:2017-11 (ang. ISO 
11620:2017 standard)

Norma przygotowana przez Komitet 
Techniczny KT 242 Informacja i dokumen-
tacja. Jest tłumaczeniem angielskiej wersji 
Normy Międzynarodowej ISO 11620:2014 
Information and documentation – Library 
performance indicators.

Celem normy jest zwiększenie wyko-
rzystania wskaźników funkcjonalności 
w bibliotekach wszystkich typów i rozpo-
wszechnienie wiedzy o metodologii pro-
wadzenia pomiarów. Dokument określa 
wymagania dotyczące wskaźników funk-
cjonalności dla bibliotek oraz ustanawia ich 

zestaw do wykorzystania w bibliotekach. 
Zawiera znormalizowaną terminologię 
i zwięzłe definicje wskaźników funkcjonal-
ności, jak również opisy wskaźników oraz 
wskazówki dotyczące gromadzenia i anali-
zy potrzebnych danych. 

Zob. też: pomiar jakości usług bi-
bliotecznych, wskaźniki funkcjonalno-
ści

PN-ISO 11620:2017-11: Informacja i dokumen-
tacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. 

ISO 11620:2014: Information and documenta-
tion – Library performance indicators.

B.Ż.-K.

Norma pracy (ang. work standard)
Nakład pracy potrzebny do wykonania 

zadania przez pojedynczego pracownika 
lub zespół, przy użyciu standardowych me-
tod i narzędzi pracy, w standardowych wa-
runkach, przy normalnym wysiłku i kwa-
lifikacjach niezbędnych do wykonywania 
tego typu zadań. W zależności od rodzaju 
nakładu wyróżnia się: normy czasu (czas 
potrzebny do wykonania zadania), normy 
obsługi (np. liczba obsłużonych klientów), 
normy obsady (liczba osób niezbędnych 
do wykonania zadania), normy wydajności 
– ilości produktu (np. liczba sporządzonych 
rekordów, opracowanych książek).

Zob. też: mierzenie pracy
WROCŁAWSKA, Maria. Normy pracy w biblio-

tekarstwie polskim. „Przegląd Biblioteczny” 1999, 
z. 4, s. 311-320. ISSN 0033-202X.

M.W.

Normy ISO 9000 (ang. ISO 9000 
standards)

Normy ISO, które zostały powszechnie 
uznane za podstawę budowania systemów 
zarządzania jakością. Przeznaczone do sto-
sowania przez wszystkie organizacje, bez 
względu na rodzaj, wielkość i ofertę. Zosta-
ły przygotowane przez Komitet Techniczny 
ISO/TC 176, a ich tłumaczenie opracował 
Polski Komitet Normalizacji. Zawierają ze-
staw następujących norm:



152 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

Symbol normy 
międzynaro-

dowej
Nazwa normy Symbol odpowied-

niej Polskiej Normy

ISO 9000:2015
System zarządzania 
jakością. Podstawy 

i terminologia

PN-EN ISO 
9000:2015

ISO 9001:2014 System zarządzania 
jakością. Wymagania

PN-EN ISO 
9001:2015

ISO 9004:2009

Zarządzanie ukie-
runkowane na trwały 

sukces organizacji. Po-
dejście wykorzystujące 

zarządzanie jakością

PN-EN ISO 
9004:2010

ISO 
19011:2011

Wytyczne dotyczące 
audytowania syste-
mów zarządzania

PN-EN ISO 
19011:2012 

Norma ISO 9001 jest podstawą certyfi-
kacji systemu zarządzania jakością bibliote-
ki. Norma ISO 9004 nie stanowi wymagań, 
a jedynie przedstawia zalecenia dotyczące 
podnoszenia efektywności biblioteki, wy-
chodząc poza zakres wymagań normy ISO 
9001. Norma ISO 9000 to słownik kluczo-
wych pojęć z zakresu zarządzania jakością. 
W ISO 19011 podano wytyczne dotyczące 
audytowania różnych systemów zarządza-
nia, w tym zasad audytowania, prowadzenie 
audytów systemów zarządzania oraz wy-
tyczne dotyczące oceny kompetencji osób 
zaangażowanych w proces audytowania.

Zob. też: audyt, certyfikacja, certy-
fikat, księga jakości, polityka jakości, 
procedury systemu zarządzania

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

Systemy zarządzania jakością – Wymagania PN-
-EN ISO 9001. Warszawa 2016. ISBN 978-83-275-
6322-4.

B.Ż.-K. 

Normy i wartości (ang. standards 
and values) 

Jeden z poziomów kultury organiza-
cyjnej w modelu zaproponowanym przez 
Edgara Scheina. Są to częściowo widoczne 
i uświadomione wzory zachowań, które do-
starczają pracownikom biblioteki wzorców 
form reagowania na różnego typu zjawiska. 
Normy i wartości mają wymiar moralny 
i wpływają na postawy, wybory, preferen-

cje i decyzje jednostek i grup pracowników. 
Stanowią obowiązujące w bibliotece wzory 
postępowania w określonych sytuacjach, 
dzielą się na: deklarowane (formalnie zale-
cane, znajdujące odzwierciedlenie w oficjal-
nych dokumentach: statucie, regulaminach, 
misji biblioteki) i przestrzegane (sposób, 
w jaki pracownicy postępują w konkret-
nych, realnych sytuacjach). 

Zob. też: artefakty, kultura organi-
zacyjna biblioteki, model kultury orga-
nizacyjnej, podstawowe założenia, po-
ziomy kultury organizacyjnej

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/do
cmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan z dnia 
10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Nośniki reklamy (ang. advertising)
Wszelkie formy przekazywania infor-

macji reklamowych, dopasowane do po-
szczególnych mediów i środków reklamy 
ze stałą lub zmienną powierzchnią eks-
pozycyjną – nieoświetloną, oświetloną, 
podświetloną lub elektroniczną/cyfrową, 
za pomocą których biblioteka przekazuje 
na rynek treść reklamy. Nośnikami w przy-
padku telewizji i radia mogą być audycje, 
programy i spoty reklamowe, w prasie – 
różnego rodzaju ogłoszenia, a w reklamie 
zewnętrznej – plakaty, banery, billboardy 
i inne materialne urządzenia.

Zob. też: kampania reklamowa, re-
klama

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002. 

B.Ż.-K.
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Obciążenie pracą (ang. workload)
Stopień w jakim praca oddziałuje 

na człowieka, powodując jego zmęczenie 
fizyczne i/lub umysłowe. Nadmierne obcią-
żenie pracą może powodować przemęcze-
nie, urazy, spadek motywacji i efektywno-
ści pracownika oraz jakości wykonywanej 
pracy. Obciążenie może wynikać z wysiłku 
fizycznego (praca w ruchu lub praca sta-
tyczna) oraz wysiłku intelektualnego (praca 
wymagająca koncentracji uwagi, skupie-
nia), które tworzą obciążenie psychofizycz-
ne. Aby eliminować zagrożenia wynikające 
z nadmiernego obciążenia pracą stosowane 
są normy pracy, które dotyczą jednak jedy-
nie wybranych czynności, zawodów i sytu-
acji.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, uciążliwość pracy, warunki pracy

JULISZEWSKI, Tadeusz, OGIŃSKA, Halszka, 
ZŁOWODZKI, Maciej. Obciążenie psychiczne pracą: 
nowe wyzwania dla ergonomii. Kraków 2011. ISBN 
978-83-61236-14-6.

KAMIŃSKA, Joanna, NAJMIEC, Andrzej. Obcią-
żenie wynikające z presji czasu: ocena i profilaktyka. 
Warszawa 2016. ISBN 978-83-7373-227-8.

MAKOWIEC-DĄBROWSKA, Teresa. Fizjologicz-
ne kryteria oceny obciążeń psychofizycznych w pra-
cy zawodowej kobiet. Łódź 1995.

M.W.

Obieg dokumentów (ang. document 
workflow)

Przepływ dokumentów w organizacji 
regulowany przepisami bądź instrukcjami 
wewnętrznymi, wynikający ze struktury 
organizacyjnej i podziału zadań w ramach 
komórek organizacyjnych.

W sprawnie działających organizacjach 
dąży się do skracania obiegu dokumen-
tów poprzez ograniczanie liczby komórek, 
do których muszą trafić, automatyzację 
procesów, likwidację przestojów, uprasz-
czanie procedur postępowania z doku-
mentami. W wielu bibliotekach postuluje 
się stosowanie tzw. elektronicznego obiegu 

dokumentów, bazującego na oprogramo-
waniu komputerowym, automatyzującym 
wiele czynności, pozwalającym formę dru-
kowaną dokumentów zamienić na formę 
elektroniczną, usprawniając tym samym 
obieg faktur, umów i korespondencji.

Zob. też: dokumenty organizacyjne 
biblioteki

BIEDA, Małgorzata. Elektroniczny obieg doku-
mentów. Warszawa 2011. ISBN 978-83-62605-20-0.

ZAŁĘCZNY, Lech, GRALL, Jerzy. Organizacja 
i obieg dokumentów w zakładzie pracy: poradnik. 
Bydgoszcz 1995. ISBN 83-85731-82-2.

M.W.

Obowiązki pracodawcy (ang. 
employer’s liability)

Powinności do których, przepisami 
prawa pracy oraz innymi regulacjami, zo-
bowiązany jest pracodawca. Podstawowe 
obowiązki pracodawcy wyszczególnione 
są w Kodeksie pracy. Należą do nich m.in. 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, zaspokajanie w miarę po-
siadanych środków potrzeb socjalnych pra-
cowników, stosowanie obiektywnych i spra-
wiedliwych kryteriów oceny pracowników 
i wyników ich pracy, wspieranie pracowni-
ków w podnoszeniu kwalifikacji zawodo-
wych, terminowe wypłacanie wynagrodze-
nia. Obowiązki pracodawcy mogą wynikać 
ponadto z innych przepisów i uregulowań 
prawnych, regulaminów pracy, umów, czy 
kontraktów.

Zob. też: kontrakt psychologiczny, 
płaca, obowiązki pracownika

KOSACKA, Dorota, OLSZEWSKI, Bogdan. Lek-
sykon pracodawcy 2017: prawa i obowiązki pra-
codawcy od A do Z. Wrocław 2017. ISBN 978-83-
8028-077-9.

Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracow-
ników i związków zawodowych. Red. H. Szewczyk. 
Warszawa 2016. ISBN 978-83-7627-121-7.

M.W.

Obowiązki pracownika (ang. em-
ployee duties)

Powinności do których, przepisami 
prawa pracy oraz innymi regulacjami, zo-
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bowiązany jest pracownik. Podstawowe 
obowiązki pracownika wyszczególnione 
są w Kodeksie pracy. Należą do nich m.in. 
sumienne i staranne wykonywanie pracy, 
stosowanie się do poleceń przełożonych, 
przestrzeganie czasu pracy, przestrzeganie 
regulaminu pracy, zasad bhp i ppoż., dba-
nie o dobro zakładu pracy, chronienie jego 
mienia i nieujawnianie informacji, które 
mogłyby narazić pracodawcę na szkodę. 
Obowiązki pracownika mogą wynikać po-
nadto z innych przepisów i uregulowań 
prawnych, regulaminów pracy, umów, czy 
kontraktów.

Zob. też: kontrakt psychologiczny, 
obowiązki pracodawcy

BESSARABA, Ryszard. Podstawowe obowiązki 
pracownika. Warszawa 2001. ISBN 83-88616-14-5.

M.W.

Obserwacja (ang. observation)
Metoda gromadzenia informacji ze źró-

deł pierwotnych, polegająca na dokony-
waniu spostrzeżeń w sposób zamierzony, 
planowy i systematyczny w celu znalezienia 
odpowiedzi na określone i wyraźnie posta-
wione pytania.

W bibliotece służy najczęściej pozyski-
waniu informacji o stopniu zadowolenia 
użytkowników z oferty biblioteki. Obser-
wacja powinna być obiektywna, to znaczy 
rejestrować fakty, które zachodzą niezależ-
nie od obserwatora. Powinna być przepro-
wadzona w sposób dyskretny, co oznacza, 
że badający nie ingeruje w naturalny prze-
bieg obserwowanych zjawisk. Obserwacja 
powinna mieć jasno określony cel, co wy-
maga jej planowania i starannego przygo-
towania. Zakończeniem obserwacji jest 
sformułowanie jej wyników, wniosków 
i zaleceń. Rozróżnia się obserwację: jawną 
i ukrytą, bezpośrednią i pośrednią, uczest-
niczącą i nieuczestniczącą.

Zob. też: ankieta, badanie marketin-
gowe, wywiad

Badania marketingowe. Metody, techniki i ob-
szary aplikacji na współczesnym rynku. Red. K. Ma-

zurek-Łopacińska. Warszawa 2016. ISBN 978-83-
01-18771-2.

HUCZEK, Marian. Badania marketingowe 
w organizacji non profit. Sosnowiec 2006. ISBN 83-
89275-03-1.

B.Ż.-K.

Obsługa klienta (ang. customer ser-
vice)

Ogół działań biblioteki związany z pro-
cesem świadczenia klientowi usługi. Obsłu-
ga klienta koncentruje się nie na tym CO bi-
blioteka oferuje użytkownikowi ale w JAKI 
sposób. Składają się na nią takie elementy 
jak np. modele komunikacji z czytelnikami, 
metody budowania długofalowych relacji, 
sposób reagowania w sytuacjach trudnych 
bądź konfliktowych, szybkość i elastyczność 
reakcji personelu oraz wiele innych. Obsłu-
gę klienta można podzielić na trzy etapy: 
etap przed skorzystaniem z usługi, etap 
w trakcie korzystania z usługi i etap po sko-
rzystaniu z usługi. Każdy z nich jest ważny 
dla nawiązania i utrzymania długofalowych 
relacji. Wysoki poziom obsługi klienta słu-
ży osiągnięciu satysfakcji z kontaktów z bi-
blioteką oraz z samej usługi bibliotecznej 
i wspiera uzyskanie lojalności względem in-
stytucji oraz jej usług. Klient niezadowolo-
ny z formy obsługi będzie bowiem poszuki-
wał analogicznej usługi u innego dostawcy, 
który zapewni mu większy komfort. Każda 
biblioteka powinna samodzielnie opraco-
wać strategię obsługi klienta, tak by była 
ona zgodna z jej celami, preferencjami, 
specyfiką działalności oraz potrzebami po-
szczególnych segmentów odbiorców usług. 
Biblioteki coraz więcej uwagi przykładają 
do poziomu obsługi swoich użytkowników, 
co przejawia się m.in. wprowadzaniem no-
wych możliwości komunikowania się z per-
sonelem bibliotecznym, jak np. platforma 
„Zapytaj bibliotekarza”.

Zob. też: klient, lojalność użytkow-
nika

HOROVITZ, Jacques. Strategia obsługi klienta.. 
Warszawa 2006. ISBN 83-208-1638-6.
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KARWOWSKI, Marcin. Secret client: metoda 
badania jakości obsługi w bibliotekach. „Zarządza-
nie Biblioteką” 2016, nr 1, s. 163-166. ISSN 2081-
1004.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zjawisko lojalności 
wśród klientów biblioteki. „Bibliotheca Nostra” 
2010, nr 1, s. 84-96. ISSN 1734-6576.

M.W.

Ocena okresowa zob. system ocen 
okresowych pracowników

Ocena pracowników (ang. employee 
appraisal)

Termin stosowany w znaczeniu czyn-
nościowym i rzeczowym. W sensie czyn-
nościowym jest synonimem oceniania pra-
cowników. W znaczeniu rzeczowym jako 
synonim systemu ocen okresowych pra-
cowników i wyników oceniania.

Zob. też: samoocena pracownika, 
system ocen okresowych pracowników

KUBÓW, Stefan. Okresowe ocenianie pracowni-
ków biblioteki. W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. 
Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 
2011, s. 79-88. ISBN 978-83-61464-41-9.

URBAN, Bogumiła. Ocenianie pracowników bi-
blioteki. Zagadnienia metodyczne na przykładzie 
biblioteki WSB w Poznaniu. W: Zarządzanie kadrami 
w bibliotece. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. 
Warszawa 2011, s. 89-105. ISBN 978-83-61464-
41-9.

J.K.

Ocena ryzyka zawodowego (ang. 
risk assessment)

Proces polegający na analizie i ocenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia niepo-
żądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych 
z wykonywaną pracą na stanowiskach bi-
bliotecznych, powodujących straty oraz ich 
skutków dla zdrowia lub życia pracowników 
w postaci chorób zawodowych i wypadków 
przy pracy. Analiza ryzyka zawodowego 
prowadzona jest w celu: zapobiegania za-
grożeniom występującym na stanowiskach 
pracy, poprawy warunków pracy, tworzenia 
logicznie działającego systemu bezpieczeń-
stwa pracy oraz dbałości o bezpieczeństwo 
pracy jako wspólnego interesu pracodawcy 

i pracownika. Metodę szacowania ryzyka 
zawodowego opisuje norma PN-EN-18002. 

Czynniki środowiska pracy związane 
z wykonywanym zawodem bibliotekarza, 
które powinna uwzględniać ocena ryzyka 
zawodowego:
•	 czynniki fizyczne – m.in. upadki i po-

ślizgnięcia, upadki z poziomu wyższego 
na niższy, przeciążenia układu mięś-
niowo-szkieletowego (magazyny bi-
blioteczne, praca przy biurku), wysiłek 
fizyczny, przeciążania układu wzroku; 

•	 czynniki chemiczne i biologiczne 
(np. kurz, pyły, grzyb, pleśń, odczynniki 
chemiczne do konserwacji zbiorów) – 
alergie, astma, dyskomfort pracy; 

•	 czynniki psychospołeczne związane 
z organizacją pracy (np. obsługa użyt-
kowników) – stres. 
Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje 

się w pięciu następujących krokach: zebra-
nie informacji potrzebnych do przeprowa-
dzenia oceny ryzyka zawodowego; iden-
tyfikacja zagrożeń; oszacowanie ryzyka; 
określenie działań eliminujących lub ogra-
niczających ryzyko zawodowe oraz doku-
mentowanie wyników oceny ryzyka zawo-
dowego. Narzędziem do przeprowadzenia 
oceny jest karta oceny ryzyka zawodowego. 

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, kontrola zarządcza, stanowisko 
pracy, zarządzanie ryzykiem

Ocena ryzyka zawodowego w bibliotekach: wzo-
ry, karty kontroli, praktyczna dokumentacja. Oprac. 
L. Jurek. Rybnik 2016. ISBN 978-83-94181-36-9.

PIETRZAK, Leszek. Ocena ryzyka zawodowego. 
Warszawa 2017. ISBN 978-83-61437-06-2. 

B.J. 

Ocena wpływu bibliotek na otocze-
nie zob. pomiar jakości usług biblio-
tecznych

Ocenianie (ang. evaluation)
Wydawanie opinii o pracowniku albo 

instytucji, lub też określanie wartości wy-
konanej pracy czy zrealizowanego przed-
sięwzięcia.
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Ocena może dotyczyć pracownika bi-
blioteki lub projektów realizowanych przez 
jedną osobę, zespół zadaniowy lub całą 
bibliotekę. Ocenie może również zostać 
poddana cała biblioteka: jej metody pracy, 
poziom i gama oferowanych usług, kom-
pletność i aktualność księgozbioru, godziny 
pracy, funkcjonalność itp. Ocenianie może 
mieć charakter wewnętrzny, przeprowa-
dzany w ramach biblioteki lub zewnętrzny. 
Ocena zewnętrzna może być dokonywana 
przez organy nadzorujące lub kontrolujące 
pracę biblioteki (np. Urząd Marszałkowski, 
Państwowa Komisja Akredytacyjna) lub 
przez użytkowników biblioteki. Ze wzglę-
du na częstotliwość dokonywania oceny 
wyróżnia się: oceny jednorazowe, oceny 
okresowe i oceny permanentne. Ocenianie 
pełni szereg funkcji, wspierających proces 
zarządzania. Są to: funkcja informacyjna, 
funkcja motywacyjna, funkcja decyzyjna, 
funkcja rozwojowa i funkcja edukacyjna. 
Ocenianie może przybierać różne for-
my, m.in. rozmów oceniających, kontroli 
na stanowisku pracy, rejestracji pracy, kwe-
stionariuszy, rankingów pracowniczych, 
ocen opisowych i in.

Zob. też: ocena pracowników 
GILLEN, Terry. Ocena pracownika. Warszawa 

2000. ISBN 83-85292-31-4.
HUDSON, Howard. Doskonała ocena pracowni-

ka. Poznań 2003. ISBN 83-7301-350-4.
SIDOR-RZĄDKOWSKA, Małgorzata. Kształto-

wanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. 
Kraków 2006. ISBN 83-88597-83-3.

M.W.

Ocenianie pracowników zob. system 
ocen okresowych pracowników

Ochrona danych osobowych (ang. 
personal data protection)

Regulacje prawne dotyczące tworzenia 
i posługiwania się zbiorami danych oso-
bowych, a także pojedynczymi danymi, 
mające na celu administracyjno-prawną 
ochronę prawa do prywatności. Ochro-
nę danych osobowych w danej instytucji 
określa „Polityka bezpieczeństwa”, która 

zawiera: wykaz budynków, pomieszczeń 
lub części pomieszczeń tworzących obszar, 
w którym przetwarzane są dane osobowe; 
wykaz zbiorów danych osobowych wraz 
ze wskazaniem programów zastosowanych 
do przetwarzania tych danych; opis struk-
tury zbiorów danych wskazujący zawartość 
poszczególnych pól informacyjnych i po-
wiązania między nimi; sposób przepływu 
danych pomiędzy poszczególnymi syste-
mami; określenie środków technicznych 
i organizacyjnych niezbędnych dla zapew-
nienia poufności, integralności i rozliczal-
ności przetwarzanych danych. 

Administrator danych osobowych (tj. 
biblioteka, lub w przypadku bibliotek akade-
mickich – uczelnia) ma obowiązek powołać 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
który czuwa nad procesami przetwarzania 
danych oraz ich bezpieczeństwem. Wdroże-
nie ochrony danych w bibliotece przebiega 
w następujących etapach:
•	 powołanie Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych,
•	 analiza zbiorów danych osobowych,
•	 określenie zabezpieczenia zbiorów da-

nych osobowych (analiza ryzyka),
•	 weryfikacja czy zbiory przetwarzane 

są zgodnie z prawem,
•	 określenie zastosowanych systemów 

komputerowych do przetwarzania da-
nych osobowych,

•	 przeszkolenie pracowników,
•	 wręczenie pracownikom upoważnień 

do przetwarzania danych osobowych,
•	 opracowanie i podpisanie umów po-

wierzenia przetwarzania danych osobo-
wych z podmiotami zewnętrznymi,

•	 założenie ewidencji osób uprawnionych 
do przetwarzania danych osobowych,

•	 opracowanie i wprowadzenie „Polityki 
bezpieczeństwa danych osobowych”,

•	 przygotowanie instrukcji zarządzania 
systemami informatycznymi. 
Zob. też: dane osobowe, przetwa-

rzanie danych osobowych
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SKRZYŃSKI, Dariusz. Ochrona danych w bi-
bliotece „Biblioteka Publiczna” 2017, nr 4/5, s. 22-
28. ISSN: 2353-8007

Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych). (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) 

B.J. 

Odbiorca reklamy (ang. advertising 
addressee)

Osoba, grupa osób lub instytucje, 
do których adresowana jest reklama. Grupa 
docelowa działań reklamowych.

Na ogół odbiorcy, do których adresowa-
ny jest przekaz reklamowy stanowią szerszą 
grupę niż grupa potencjalnych użytkowni-
ków usługi, choć w przypadku działalności 
bibliotecznej zdarza się, iż reklama adre-
sowana jest wręcz do wąskiej grupy aktu-
alnych klientów. W niektórych sytuacjach 
odbiorca reklamy nie jest równocześnie od-
biorcą usługi, np. reklama oferty biblioteki 
dla dzieci najmłodszych może być skiero-
wana do ich rodziców. Zdarza się też, że w 
działalności reklamowej wykorzystywana 
jest rola liderów opinii, którzy mają wpływ 
na decyzje innych osób, w związku z tym 
przekonanie ich do oferty usługowej bi-
blioteki może przynieść większy skutek niż 
by to miało miejsce w przypadku zwykłego 
użytkownika. W zależności od typu odbior-
ców reklamy konieczne jest podjęcie decyzji 
na temat miejsca i czasu emisji reklamy, jej 
formy graficznej, treści, sposobów komuni-
kowania (język, forma, narzędzia itp.) oraz 
wielu innych czynników, które mogą wpły-
nąć na skuteczność przekazu reklamowego.

Zob. też: grupa docelowa, lider opi-
nii, reklama

JACHNIS, Anna. Psychologia konsumenta: psy-
chologiczne i socjologiczne uwarunkowania zacho-
wań konsumenckich. Bydgoszcz 2007. ISBN 978-
83-60186-55-8.

JACHNIS, Anna, TERELAK, Jan. Psychologia 
konsumenta i reklamy. Bydgoszcz 2002. ISBN 83-
86605-33-2.

ŁUCZAJ, Kamil. Współczesna polska reklama 
prasowa: co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy? 
Kraków 2016. ISBN 978-83-7688-408-0.

M.W.

Oferta dla klienta (ang. customer 
proposition)

Zespół usług i produktów adresowa-
nych przez bibliotekę swoim użytkowni-
kom. Oferta biblioteczna różni się w zależ-
ności od typu biblioteki, środowiska, które 
obsługuje, możliwości finansowych i orga-
nizacyjnych oraz koncepcji pracy instytucji. 
Użytkownicy, w zależności od preferencji 
i potrzeb, wybierają z dostępnej oferty inte-
resujące ich usługi bądź produkty.

Zob. też: usługa
AUGUSTYN, Jolanta, KAZIMIERSKA, Elżbieta. 

Formy pracy i oferta edukacyjna biblioteki szkolnej. 
„Poradnik Bibliotekarza” 2010, nr 11, s. 33-35. 
ISSN 0032-4752.

SMOLEŃ, Tomasz. Oferta muzeum jako produkt 
w ujęciu marketingowym. W: Zarządzanie produk-
tem: teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, 
B. Sojkin. Poznań 2008, s. 169-175. ISBN 978-83-
7417-353-7.

M.W.

Opcja strategiczna (ang. strategic 
option)

Jeden z możliwych wariantów osiągnię-
cia celu; wybrany sposób realizacji zadania. 
W oparciu o przyjętą opcję strategiczną bi-
blioteka może opracowywać strategię, zmie-
rzającą do realizacji tej opcji. W ramach 
zarządzania strategicznego przygotowuje 
się zwykle kilka opcji strategicznych, które 
podlegają ocenie pod kątem ich zgodności 
z misją i celami strategicznymi, strategią bi-
blioteki, elastyczności, możliwości uzyska-
nia dzięki nim przewagi konkurencyjnej, 
możliwości uzyskania akceptacji ze strony 
partnerów projektu itp. Opcja najkorzyst-
niejsza w danym momencie, tj. w określo-
nych warunkach funkcjonowania bibliote-
ki, podlega realizacji. Zdarza się, że opcja 
strategiczna początkowo odrzucona jako 
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niekorzystna, w innych uwarunkowaniach 
(w innym czasie) zostaje zrealizowana.

Zob. też: analiza strategiczna, stra-
tegia biblioteki, zarządzanie strate-
giczne

MACHACZKA, Józef. Podstawy zarządzania. 
Kraków 2005. ISBN 83-7252-094-1.

STYŚ, Aniela. Zarządzanie marketingowe w sferze 
usług – opcja strategiczna. „Prace Naukowe Aka demii 
Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marke-
ting” 2002, nr 19, s. 9-18. ISSN 0324-8445

ŚLIWIŃSKA, Krystyna, KOMORA Marcin. Mar-
keting wobec wyzwań XXI wieku: uwarunkowania 
a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonują-
cych w Polsce. Katowice 2013. ISBN 978-83-7875-
148-9.

M.W.

Opis stanowiska pracy (ang. job de-
scription)

Dokument organizacyjny powstały 
w wyniku analizy pracy, zawierający infor-
macje o celu stanowiska w kontekście całej 
biblioteki jako organizacji, podstawowych 
zadaniach i obowiązkach, oczekiwanych 
rezultatach oraz powiązaniach opisywane-
go stanowiska ze strukturą organizacyjną 
biblioteki. Na opis stanowiska pracy skła-
dają się: formalna nazwa stanowiska pracy, 
usytuowanie stanowiska w strukturze orga-
nizacyjnej biblioteki (przez wskazanie miej-
sca w hierarchii oraz wskazanie stanowisk 
do zastępstw), podstawowe zadania, upraw-
nienia i obowiązki, opis współdziałania 
z innymi, kryteria oceny pracy, profil kwa-
lifikacyjny, warunki i miejsce wykonywania 
zadań (czas pracy, opis wykorzystywanych 
narzędzi i urządzeń). Opis stanowiska pra-
cy jest wykorzystywany przy rekrutacji, 
przy tworzeniu systemu ocen okresowych 
pracowników oraz w planowaniu ścieżek 
kariery. Tworzenie opisu stanowiska polega 
na usystematyzowanym zbieraniu i  anali-
zowaniu informacji na podstawie takich 
technik, jak: 
•	 obserwacja – czyli przyglądanie się pra-

cy osoby zajmującej dane stanowisko, 
jakie zadania wykonuje i w jakim cza-
sie; należy jednak pamiętać, że metoda 

ta nie jest precyzyjna, gdyż można po-
minąć czynności, które nie są wykony-
wane regularnie, nie zawsze też można 
zastosować ten sposób gromadzenia 
informacji zwłaszcza w wypadku stano-
wisk wymagających dużej aktywności 
intelektualnej;

•	 rozmowa z pracownikiem – osoba pra-
cująca na analizowanym stanowisku 
opowiada o zadaniach, jakie wykonuje, 
oceniając je i interpretując;

•	 autoopis – pracownik prowadzi dzien-
nik, w którym zapisuje swoje działania 
i osiągane cele;

•	 obserwacja uczestnicząca – osoba spo-
rządzająca opis sama wykonuje pracę 
na danym stanowisku i na tej podstawie 
dokonuje opisu;

•	 kwestionariusz – pracownik wypełnia 
szczegółową ankietę, w której dokonuje 
opisów, ocen i wypowiada się na temat 
wykonywanych zadań;

•	 przegląd dokumentów – umowy o pracę, 
sporządzone dotychczas zakresy obo-
wiązków poszczególnych pracowników 
biblioteki, obowiązujące regulaminy 
pracy itp. mogą stanowić cenne źródło 
informacji.
Żadna z wymienionych technik zasto-

sowana pojedynczo nie gwarantuje spo-
rządzenia właściwego opisu stanowiska, 
zgodnego z rzeczywistością, w którym nie 
pominięto by jakiegoś aspektu. Stąd zaleca 
się łączenie kilku technik, tak aby stanowiły 
one wzajemne uzupełnienie i jednocześnie 
ich zastosowanie było dla danej biblioteki 
optymalne.

Zob. też: dokumenty organizacyjne 
biblioteki, stanowisko pracy

ANTCZAK, Beata. Kształtowanie się stano-
wisk pracy w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej 
w Toruniu. „Biuletyn EBIB” [Dokument elektro-
niczny] 2003, nr 5. Tryb dostępu: http://www.ebib.
pl/2003/45/antczak.php. Stan z dnia 15.01.2015. 
ISSN 1507-7187.

BEDNAREK-MICHALSKA, Bożena. Opis stano-
wiska pracy specjalisty gromadzenia dokumentów 
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elektronicznych (DE). „Bibliotekarz” 2001, nr 4, 
s. 15-19. ISSN 0208-4333.

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

J.K.

Opłata licencyjna (ang. licence tax, 
licence fee)

Opłata dokonywana przez bibliotekę 
w celu uzyskania prawa do użytkowania 
utworu (bazy danych, programu kompu-
terowego itp.). W niektórych przypadkach 
biblioteki, na podstawie przepisów prawa, 
zwolnione są ze świadczenia opłat licencyj-
nych.

Zob. też: licencja
M.W.

Opór wobec zmian (ang. resistance 
to change)

Reakcja psychiczna pracownika lub 
grup pracowniczych na próbę zmiany do-
tychczasowej organizacji pracy, objawiająca 
się różnego typu barierami i utrudnieniami 
w stosunku do wprowadzanych rozwiązań. 
Może przybierać postać czynną, charakte-
ryzującą się zdecydowanym sprzeciwem 
wobec zmian, lub postać bierną (niechęć, 
apatia).

Opór wobec zmian wynika z przywiąza-
nia do stabilizacji i chęci utrzymania status 
quo oraz obaw związanych z naruszeniem 
dotychczasowych zwyczajów, utratą wła-
dzy lub prestiżu. Do głównych powodów 
przeciwstawiania się zmianom zalicza się: 
wiek i indywidualne cechy charakteru; 
brak świadomości potrzeby zmian; brak 
odpowiedniej motywacji do wprowadzania 
zmian; negatywne doświadczenia w zakre-
sie wprowadzania zmian oraz brak zaufania 
do kierownictwa biblioteki; strach przed 
kompromitacją; brak współpracy kierowni-
ctwa biblioteki z pracownikami w procesie 
planowania i wdrażania zmian; świadomość 
istnienia poważnych wad projektowanych 
zmian; lęk przed zwiększeniem wymagań 
i wymuszeniem konieczności dokształca-
nia; przed poszerzeniem lub zmianą za-

kresu obowiązków i czynności wykonywa-
nych do tej pory, która powoduje strach 
przed popełnieniem błędu; obawę przed 
wymuszeniem zmiany dotychczasowych 
przyzwyczajeń; przed degradacją na niższe 
stanowisko lub zwolnieniem; obawę przed 
nieznanym i utratą kolegów z pracy; strach 
przed obniżeniem świadczeń finansowych 
i utratą innych korzyści związanych z zaj-
mowanym stanowiskiem, takich jak prestiż, 
władza czy dodatkowe świadczenia; brak 
korzyści z wprowadzanych zmian; utratę 
kontroli nad dotychczasowym życiem za-
wodowym; zbyt szybkie tempo wprowa-
dzanych zmian; poczucie nietykalności. 
Pracownicy biblioteki mogą przyjąć jedną 
z czterech postaw wobec wprowadzanych 
zmian: 1) akceptację (wysoka motywacja, 
zaangażowanie w proces innowacyjny); 2) 
obojętność (spadek motywacji; brak za-
angażowania, napięcie emocjonalne); 3) 
bierny opór (utrata motywacji, rozdraż-
nienie, frustracja, zniechęcenie); 4) czynny 
opór (agresja, konfliktowość, chęć ucieczki 
z trudnej sytuacji).

Zob. też: stres innowacyjny, zmiana, 
zarządzanie zmianami

WOJCIECHOWSKA, Maja. Metody pokonywania 
oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych 
w bibliotekach. „Biuletyn EBIB” [Dokument elektro-
niczny] 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.
info/2006/74/wojciechowska.php. Stan z dnia 
20.01.2018. ISSN 1507-7187.

M.W.

Optymalizacja decyzji (ang. decision 
optimization)

Podejmowanie decyzji w sposób umoż-
liwiający wybór najkorzystniejszych roz-
wiązań, z punktu widzenia zarządczego, 
ekonomicznego, społecznego, techno-
logicznego itp. Optymalizacja przebiega 
w ściśle okreśonych warunkach, tj. proces 
decyzyjny dotyczy wyboru optymalnego 
rozwiązania spośród rozwiązań możliwych 
w danym okresie czasu, warunkach, sytu-
acji, obszarze działania. Zadaniem opty-
malizacji jest maksymalizacja funkcji celu, 
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a więc zwiększenie skuteczności i efektyw-
ności działań.

Zob. też: efektywność, podejmowa-
nie decyzji, skuteczność działania

Optymalizacja procesów decyzyjnych. Red. M. Li-
piec-Zajchowska. Warszawa 2001. ISBN 83-914975-
8-5.

M.W.

Organizacja (ang. organization)
Pojęcie, które w naukach o zarządzaniu 

rozumiane jest w trzech znaczeniach: 1) 
Organizacja w znaczeniu rzeczowym to wy-
odrębniona całość, system społeczno-tech-
niczny, o określonej strukturze, powołany 
do realizacji określonych celów; instytucja 
– np. bibioteka. 2) Organizacja w znaczeniu 
czynnościowym to proces organizowania, 
tworzenia, budowania, działalność zmie-
rzająca do osiągnięcia określonego efektu 
– np. organizowanie imprezy bibliotecznej. 
3) Organizacja w znaczeniu atrybutowym 
to katalog cech, którymi odznacza się jakaś 
rzecz/działalność zorganizowana – np. do-
skonale zorganizowana akcja biblioteczna, 
prawidłowo zorganizowany oddział groma-
dzenia.

Biblioteka jako organizacja to wyod-
rębniony, celowy i uporządkowany system, 
składający się z hierarchicznie uszeregowa-
nych elementów (podsystemów niższego 
rzędu), nakierowany na realizację określo-
nych celów, dysponujący zasobami mate-
rialnymi (sprzęt, infrastruktura itd.) i nie-
materialnymi (kapitał ludzki, społeczny, 
strukturalny itd.).

Zob. też: biblioteka jako system, or-
ganizacja jako system

ADASZYŃSKA, Ewa. Biblioteka akademicka jako 
skutecznie i sprawnie działająca organizacja: ujęcie 
teoretyczne. „Zarządzanie Biblioteką” 2016, nr 1, 
s. 50-69. ISSN 2081-1004.

M.W.

Organizacja biurokratyczna (ang. 
bureaucratic organization)

Jedno z podejść klasycznej szkoły za-
rządzania, którego autorem jest niemiecki 
socjolog Max Weber. Forma organizacji, 

w której kładzie się nacisk na precyzję, 
szybkość, jasność, regularność, niezawod-
ność i efektywność, osiągane przez stworze-
nie stałego podziału zadań, hierarchicznego 
nadzoru oraz szczegółowych reguł i przepi-
sów. Podstawowe założenia organizacji biu-
rokratycznej wg Webera są następujące:
•	 Stałość – wykonywanie czynności urzę-

dowych jest stałą działalnością urzędu, 
której zakres jest określony przez prze-
pisy prawne; 

•	 Kompetencja – stały podział czynności 
i wyraźne rozgraniczenie sfer upraw-
nień i obowiązków służbowych, ściśle 
określony zakres prawa wydawania po-
leceń i stosowania środków przymusu, 
kwalifikacje określone w sposób formal-
ny przez akty prawne; 

•	 Hierarchia urzędowa – odpowiedzial-
ność urzędników niższych instancji 
wobec urzędników wyższych instancji, 
uprawnionych do kontrolowania i regu-
lowania działalności tych pierwszych, 
którym z kolei przysługuje prawo od-
wołania i złożenia zażalenia na kontro-
lujących ich przełożonych;

•	 Oddzielenie sztabu administracyjnego 
(tj. urzędników) od własności środków 
administracji i środków utrzymania; 
urzędnicy otrzymują określone wyna-
grodzenie;

•	 Rozdział spraw służbowych i prywat-
nych – stanowiska służbowe nie mogą 
być wykorzystywane przez pracowni-
ków do celów osobistych;

•	 Czynności służbowe wykonywane przez 
urzędników jako stałe i podstawowe za-
jęcie, a nie praca dodatkowa;

•	 Kwalifikacje – działalność urzędowa 
wymaga uzyskania określonego wy-
kształcenia i zdobycia kwalifikacji za-
wodowych; należy dbać o podnoszenie 
kwalifikacji pracowników;

•	 Dokumentowanie wykonywanych 
czynności urzędowych; 
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•	 Bezosobowość – praca urzędnika jest 
określana przez przepisy, które powinny 
jasno i jednoznacznie określać sposoby 
załatwiania spraw. Urzędnik powinien 
stosować się ściśle do przepisów, dzięki 
czemu uzyskać można znamiona bez-
osobowości podejmowanej decyzji. 
Koncepcja organizacji biurokratycznej 

wg Webera do teorii zarządzania wnio-
sła m.in. rozłączny podział pracy admi-
nistracyjnej pomiędzy stanowiska i spe-
cjalizację w sferze zadań, rozgraniczenie 
ściśle określonych kompetencji niezbęd-
nych do pełnienia poszczególnych funk-
cji w pracy biurowej, budowę hierarchii 
funkcji i stanowisk oraz odpowiedniej sieci 
zależności między nimi, utrzymanie dyscy-
pliny oraz podporządkowanie interesu oso-
bistego pracowników wymogom sprawne-
go funkcjonowania całej organizacji. 

Zob. też: biurokratyzm, hierarchia 
służbowa, szkoła klasyczna, teoria 
władzy Maxa Webera

BEDNARSKI, Adam. Zarys teorii organizacji i za-
rządzania. Toruń 2011. ISBN 83-7285-077-1.

MARTYNIAK, Zbigniew. Prekursorzy nauki or-
ganizacji i zarządzania. Warszawa 1989. ISBN 83-
208-0709-3.

B.J. 

Organizacja formalna (ang. formal 
organization)

Instytucja, której cele i zasady działa-
nia posiadają sformalizowany charakter, 
tj. są określone i utrwalone w postaci do-
kumentów organizacyjnych, określających 
założone cele, strukturę organizacyjną, 
sposoby realizowania zadań (wykorzysty-
wane technologie) itp. Potrzeba dokony-
wania formalnych i względnie trwałych 
ustaleń wynika ze złożoności zadań sta-
wianych przed organizacją. Aby możliwe 
było koordynowanie i scalanie wszystkich 
elementów konieczne są ustalenia obowią-
zujących procedur, układów oraz relacji. Te 
normy instytucjonalnie ustalone dla cało-
ści stanowią podstawę organizacji formal-

nej, obok której istnieje także organizacja 
nieformalna. 

Zob. też: organizacja nieformalna
WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-

nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Organizacja jako system (ang. org-
nization as a system)

W podejściu systemowym do proble-
matyki zarządzania organizacje traktowane 
są jako systemy składające się z elemen-
tów o  określonych właściwościach, a ele-
menty te są ze sobą wzajemnie powiązane.
Traktując organizację jako system można 
przyjmować różne zasady porządkujące 
i na ich podstawie wyróżniać i opisywać 
różne podsystemy. Poszczególni autorzy 
formułują w związku z tym odmienne mo-
dele organizacji, w których zwracają uwagę 
na szczególnie, ich zdaniem, ważne pod-
systemy i relacje między nimi. Najbardziej 
popularny model opracował Harold J. Lea-
vitt. Według niego organizacja jest całością 
złożoną z 4 podsystemów: celów (realizo-
wanych przez organizację i wynikających 
stąd konkretnych zadań), ludzi (wraz z ich 
indywidualnymi i zbiorowymi dążeniami 
i wzorcami zachowania), wyposażenia ma-
terialno-technicznego i technologicznego 
(oraz określonych zasad posługiwania się 
nim), formalnej struktury (czyli przyjętych 
zasad podziału zadań i odpowiedzialności, 
władzy i związanej z nią odpowiedzialności 
oraz informacji). Podsystemy celów i ludzi 
określa się jako społeczne, z kolei podsyste-
my technologii i struktury określa się jako 
techniczne. Inni badacze uzupełniali model 
Leavitta dodając kolejny podsystem, nad-
rzędny do pozostałych – podsystem zarzą-
dzania. Podsystemy dzielą się na mniejsze 
części składowe, co uwidacznia inną ważną 
cechę systemów organizacyjnych – ich hie-
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rarchiczność, która ma istotne znaczenie 
w kontekście badania i opisywania systemu.

Cele

Otoczenie

Otoczenie

Technologia

Ludzie

Struktura

Rys. System organizacyjny według H. J. Leavitta.
Źródło: LEAVITT, Harold J. Applied organiza-

tional change in industry: Structural, technical and 
human approaches. W: New perspectives in organi-
zation research. Red. W.W. Cooper, H.J. Leavitt, M.W. 
Shelley. New York 1964, s. 56.

Zob. też: biblioteka jako system, sy-
stem

LEAVITT, Harold J. Applied organizational 
change in industry: Structural, technical and human 
approaches. W: New perspectives in organization re-
search. Red. W.W. Cooper, H.J. Leavitt, M.W. Shelley. 
New York 1964, s. 55-71.

KARCZ, Julia. Organizacja jako system. W: Za-
rządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd 
perspektyw teoretycznych. Red. K. Klincewicz. 
Warszawa 2016. ISBN 978-83-65402-28-8 [Do-
kument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://timo.
wz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/13-
-Julia-Karcz-Organizacja-jako-system-Klin-
cewicz-Krzysztof-red-Zarzadzanie-organizacje-i-
-organizowanie.pdf. Stan z dnia 28.06.2017. 

ROKITA, Jerzy. Myślenie systemowe w zarzą-
dzaniu organizacjami. Katowice 2011. ISBN 978-
83-7246-717-1.

J.K.

Organizacja mechanistyczna (ang. 
mechanistic organization)

Jedna z metafor organizacji, która po-
strzega organizację jako maszynę zaprojekto-
waną i zbudowaną przez kierownictwo w celu 
osiągania wcześniej określonych celów. Me-
nedżer jest inżynierem projektującym, budu-
jącym i kierującym maszyną organizacyjną, 
do jego zadań należy przede wszystkim nad-

zorowanie skuteczności i zwiększanie wydaj-
ności pracy. Pracownik jest w tym systemie 
narzędziem. Organizację postrzeganą jako 
maszynę charakteryzuje skuteczność, rutyna, 
szybkość, sprawność funkcjonowania, wydaj-
ność i bezosobowość. 

Typowe cechy organizacji mechani-
stycznej:
•	 hierarchia i centralizacja,
•	 jasne reguły, 
•	 szkolenie pracowników ku efektywno-

ści, 
•	 kontrola i ocena pracowników, 
•	 wydajność podstawą wynagrodzenia,
•	 podział pracy, proste ruchy,
•	 nadrzędność interesu ogółu,
•	 odpowiedzialność kierownika, 
•	 dopasowanie pracowników do stano-

wisk.
Metafora maszyny powstała na począt-

ku XX w., kiedy w okresie rewolucji prze-
mysłowej wynaleziono wiele maszyn. 
Do klasycznej teorii zarządzania weszła 
dzięki właściwemu tej teorii zainteresowa-
niu strukturą i efektywnością.

Zob. też: metafory organizacji, orga-
nizacja organiczna

HATCH, Mary J. Teoria organizacji. Warszawa, 
2002. ISBN 83-01-13541-7.

MORGAN, Gareth. Obrazy organizacji. Warsza-
wa 1997. ISBN 83-01-12235-8.

B.J. 

Organizacja niedochodowa (ang. 
non-profit organization)

Podmiot, który prowadzi niezarobko-
wą działalność służącą urzeczywistnianiu 
celów społecznie użytecznych, obejmującą 
zarówno działania na korzyść pojedyn-
czych osób czy grup osób, jak i na rzecz 
całego społeczeństwa. Realizacja celów 
odbywa się poprzez świadczenie usług spo-
łecznych, ukierunkowanych na tworzenie 
warunków życia i rozwoju zgodnych z po-
trzebami i aspiracjami kulturowymi oraz 
cywilizacyjnymi obywateli. Nie wyklucza 
to możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej czy pobierania opłat, jednak 
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podstawowym motywem działania tych 
podmiotów nie jest uzyskiwanie zysków 
z prowadzonej działalności, lecz zaspokaja-
nie ważnych społecznie potrzeb. Regulacje 
prawne dopuszczają uzyskanie nadwyżki 
przychodów nad kosztami, jednak wy-
pracowane w ten sposób zyski muszą być 
przeznaczone na działalność statutową tych 
organizacji. Stąd też często zamiennie uży-
wa się terminu organizacja niekomercyj-
na (nazywana też organizacją not for pro-
fit – dosłownie: nie dla zysku, co oznacza, 
że organizacja za swe usługi czy produkty, 
np. szkolenia czy publikacje, pobiera opła-
ty, których wysokość nie może być wyższa 
od wartości bezpośrednich kosztów wytwo-
rzenia; działalność odpłatna polega więc 
na sprzedaży usług czy towarów po kosz-
tach ich wyprodukowania – organizacja 
nie zarabia na tym, tylko uzyskuje zwrot 
poniesionych nakładów) na określenie or-
ganizacji niedochodowej. Istnieje wiele ty-
pologii organizacji niedochodowych, prze-
prowadzanych na podstawie różnorodnych 
kryteriów, np. dominującego rodzaju pro-
wadzonej działalności (m.in. usługi eduka-
cyjne, kulturalne, ochrona zdrowia, dzia-
łalność charytatywna, religijna, polityczna, 
związkowa). Dużą grupę wśród organizacji 
niedochodowych stanowią organizacje po-
zarządowe.

Zob. też: organizacja pozarządowa
HUCZEK, Marian. Marketing organizacji non 

profit. Sosnowiec 2003. ISBN 83-89275-30-9.
LIMAŃSKI, Andrzej, DRABIK, Ireneusz. Marke-

ting w organizacjach non-profit. Warszawa 2007. 
ISBN 978-83-7251-717-3.

SARGEANT, Adrian. Marketing w organizacjach 
non profit. Kraków 2004. ISBN 83-89355-24-8.

J.K.

Organizacja nieformalna (ang. in-
formal organization)

Organizacja oparta na swobodnych 
kontaktach uczestników procesu pracy. 
Często tzw. grupy nieformalne powsta-
ją obok istniejących struktur formalnych 
i wynikają z naturalnej potrzeby człowieka 

do utrzymywania relacji z innymi ludźmi 
o podobnych zainteresowaniach czy poglą-
dach. Jeśli grupy te stają na przeszkodzie ce-
lom, procesom czy strukturom formalnym 
mamy do czynienia ze zjawiskiem patologii 
organizacyjnej.

Zob. też: organizacja formalna
WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-

nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Organizacja niekomercyjna zob. or-
ganizacja niedochodowa

Organizacja non-profit zob. organi-
zacja niedochodowa

Organizacja organiczna (ang. orga-
nic organization)

Jedna z metafor organizacji, która po-
strzega organizację jako żywy ustrój speł-
niający funkcje konieczne do przetrwania, 
zwłaszcza przystosowania się do wrogiego 
świata. Menedżer jest niezależną częścią 
w ustroju, który posiada zdolności przysto-
sowawcze. W metaforze organicznej, uwaga 
koncentruje się na otoczeniu i stosunkach 
z nim. Skoro organizacja wymaga funkcji 
podtrzymujących życie tak samo jak żywy 
organizm (trawienie, oddychanie, krąże-
nie), to musi ona, podobnie jak organizm, 
dostosować się do szerszego otoczenia, 
od którego zależy jej przetrwanie. Metafora 
kładzie nacisk podtrzymywanie wymiany 
z otoczeniem, umożliwiającej dostarczanie 
surowców zgodnie z potrzebami. 

Ponadto w metaforze organizmu pod-
kreśla się fakt, że różne organizacje (ana-
logicznie do organizmów żywych) muszą 
sprostać innym wymaganiom i reagować 
na rozmaite sposoby. Nie może więc istnieć 
jeden najlepszy sposób organizowania, któ-
ry sprawdziłby się równie dobrze w odnie-
sieniu do wszystkich organizacji.

Metafora organizmu kształtuje moder-
nistyczne podejście do teorii organizacji 
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i uwydatnia zależność od otoczenia, tech-
nologię jako proces przekształcania i struk-
turalną adaptację jako strategie służące 
do przetrwania.

Zob. też: metafory organizacji, orga-
nizacja mechanistyczna

HATCH, Mary J. Teoria organizacji. Warszawa 
2002. ISBN 83-01-13541-7.

MORGAN, Gareth. Obrazy organizacji. Warsza-
wa 1997. ISBN 83-01-12235-8.

B.J.

Organizacja pozarządowa (ang. 
non-governmental organization, NGO) 

Organizacja niedochodowa utworzona 
z inicjatywy obywatelskiej, niezależna od 
administracji państwowej.

Zob. organizacja niedochodowa
MOROŃ, Dorota. Organizacje pozarządowe – 

fundament społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław 
2012. ISBN 978-83-229-3299-5.

LIŻEWSKI, Sławomir. Źródła finansowania NGO. 
Warszawa 2017. ISBN 978-83-269-6415-2.

J.K.

Organizacja pracy (ang. organiza-
tion of work)

System norm, reguł, metod i technik 
mający na celu ukształtowanie procesów 
pracy, tj. zintegrowanie pracowników, środ-
ków i przedmiotów pracy, a także regulację 
stosunków wewnętrznych w celu realizacji 
zadań.

Zob. też: organizowanie
Unowocześnianie organizacji i metod pracy bi-

bliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelni-
ków. Red. W. Matwiejczuk, D. Szewczyk-Kłos. Opole 
2012. ISBN 978-83-7395-527-1.

M.W.

Organizacja ucząca się (ang. lear-
ning organization)

Organizacja zorientowana na przy-
szłość, dostosowująca się do zmiennych 
warunków, zdolna do uczenia się, ponie-
waż dąży do rozwijania kluczowych kom-
petencji. Nową wiedzę pozyskuje zarówno 
poprzez analizę własnych zasobów, dosko-
nalenie procesów i naukę na błędach, jak 
i w otoczeniu organizacji. Nastawienie 

na współpracę pomiędzy pracownikami, 
mającymi dużą samodzielność działania, 
umożliwia szybką dyfuzję wiedzy. 

Biblioteka jako organizacja ucząca się 
powinna dążyć do opanowania zdolności 
rozpoznawania sygnałów płynących z oto-
czenia oraz elastycznego reagowania na nie 
poprzez wspomaganie uczenia się swych 
wszystkich uczestników. W bibliotece jako 
organizacji uczącej się każdy pracownik an-
gażuje się w identyfikowanie i rozwiązywa-
nie problemów, ciągłe eksperymentowanie 
oraz zmianę i doskonalenie biblioteki, przez 
co zwiększa jej zdolność do wzrostu, ucze-
nia się i osiągania założonych celów. Aby 
bibliotekę uznać za organizację uczącą się, 
muszą w niej zachodzić świadomie zorga-
nizowane procesy organizacyjnego uczenia 
się, na których koncentruje się uwaga kadry 
kierowniczej, która winna tymi procesami 
zarządzać.

Zob. też: kapitał intelektualny, za-
rządzanie wiedzą

ADASZYŃSKA, Ewa. Model organizacji uczą-
cej się jako propozycja dla bibliotek akademickich. 
„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2016, 
z. 8, s. 203-221. ISSN 2299-3363.

GŁOWACKA, Ewa. Koncepcja biblioteki jako 
„uczącej się” organizacji. „Zagadnienia Informacji 
Naukowej” 1999, nr 2, s. 80-87. ISSN 0324-8194.

KAMIŃSKA, Joanna. Biblioteka jako organizacja 
ucząca się. W: Rola biblioteki naukowej w tworzeniu 
społeczeństwa wiedzy. Red. Z. Dacko-Pikiewicz, 
M.  Chmielarska. Dąbrowa Górnicza 2005, s. 133-
138. ISBN 83-88936-23-9.

J.K.

Organizowanie (ang. organizing)
Jedna z funkcji kierowniczych, polega 

na świadomym i celowym doprowadzeniu 
określonego zbioru elementów, tj. perso-
nelu, zbiorów, lokalu i jego wyposażenia, 
metod i form pracy itp. do takiego stanu, 
w którym stanowić będą całość służącą 
osiągnięciu ustalonego celu. Funkcję orga-
nizowania poprzedza planowanie. Do za-
planowanych zadań zależy dobrać odpo-
wiednie formy i warunki działania, które 
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należy zsynchronizować w czasie i prze-
strzeni. 

Zob. też: funkcje kierownicze
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 

GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Orientacja marketingowa (ang. mar-
keting orientation)

Koncepcja w ramach marketingu zakła-
dająca, że warunkiem osiągnięcia sukcesu 
organizacji jest zrozumienie potrzeb i za-
chowań klientów oraz zapewnienie im sa-
tysfakcji. W orientacji marketingowej klu-
czowe jest tworzenie ciągle nowych potrzeb 
i rynków oraz działanie w sposób bardziej 
skuteczny (atrakcyjny, efektywny) niż robi 
to konkurencja, zwłaszcza w zakresie ob-
sługi klienta. Biblioteki z racji charakteru 
swojej działalności orientację marketingo-
wą uznają zwykle za podstawową filozofię 
wyznaczającą charakter relacji z użytkow-
nikami.

Zob. też: instrumenty marketingu, 
marketing

MAZUR, Jolanta, SZNAJDER, Andrzej. Marke-
tingowa orientacja przedsiębiorstwa. Warszawa 
1995. ISBN 83-85746-42-0.

Marketing przyszłości: trendy, strategie, instru-
menty. Orientacja marketingowa jednostek samo-
rządu terytorialnego i instytucji publicznych. Red. 
A. Smalec. Szczecin 2013.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

M.W.

Osobowość kierownika (ang. mana-
ger personality)

Zespół charakterystycznych cech kie-
rownika, które w określonych okolicznoś-
ciach determinują konkretne zachowania 
i sposób rozwiązywania problemów, mają 
również wpływ na styl kierowania.

Osobowość kierownika może wspierać 
lub obniżać jego skuteczność. Zapotrzebo-
wanie na kadrę kierowniczą o określonych 
cechach osobowości może być zmienne 
i zależeć od pełnionych przez kierownika 
w bibliotece funkcji lub wynikać z warun-
ków w jakich aktualnie znajduje się organi-
zacja lub podległy mu zespół pracowniczy, 
bowiem innych cech osobowości oczekuje 
się od menedżerów kierujących w sytuacji 
ustabilizowanej, innych w sytuacji kryzysu 
bądź silnej potrzeby dywersyfikacji. Istnie-
ją różne klasyfikacje osobowości kierow-
ników – np. podział na kierowników: od-
ważnych, wyzywających, niezadowolonych 
i konformistów. 

Zob. też: cechy kierownicze, osobo-
wość pracownika

WILSZ, Jolanta. Model osobowości zawodowej 
menedżerów w kontekście koncepcji stałych indywi-
dualnych cech osobowości. „Problemy Profesjolo-
gii” 2014, nr 2, s. 25-34. ISSN 1895-197X.

M.W.

Osobowość pracownika (ang. em-ć pracownika (ang. em-(ang. em-
ployee personality)

Zespół charakterystycznych dla danej 
osoby cech, które w określonych okolicz-
nościach determinują konkretne zachowa-
nia.

Osobowość pracownika jest związana 
ze sposobem myślenia i wpływa na dzia-
łania zawodowe oraz sposób postępowa-
nia w określonych środowiskach pracow-
niczych. Badania wykazują silne związki 
pomiędzy osobowością pracownika a wy-
konywaną pracą. I tak np. pracownik bi-
blioteki posiadający cechy introwertyka nie 
powinien pracować na stanowiskach wy-
magających intensywnego kontaktu z czy-
telnikami, ponieważ będzie miał trudności 
w wykonywaniu swoich obowiązków. Po-
dobnie kandydaci na stanowiska do działów 
opracowania nie powinni mieć problemów 
z dokładnością, systematycznością i sku-
pieniem. W badaniach psychologicznych 
pojawia się wiele klasyfikacji osobowości. 



166 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

Jednym z popularniejszych jest tzw. Model 
Wielkiej Piątki, uwzględniający osobowo-
ści neurotyczne, ekstrawertyczne, otwarte 
na doświadczenia, ugodowe i sumienne. 
Do oceny osobowości pracowników służą 
tzw. testy osobowości, które cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem wśród praco-
dawców. Mogą one być szczególnie przy-
datne w procesie rekrutacji pracowników 
na stanowiska bibliotekarskie, które bardzo 
się różnią i wymagają odmiennych cech, 
postaw oraz zachowań.

Zob. też: osobowość kierownika, te-
sty psychometryczne

Psychologia pracy i organizacji. Red. N. Chmiel. 
Gdańsk 2007. ISBN 978-83-7489-063-2.

M.W.

Ośrodek oceny (ang. assessement 
center, AC)

Metoda zwana też assessment cen-
ter (AC), służąca do kompleksowej oceny 
kandydatów w procesach rekrutacyjnych, 
w szczególności na szczeble kierownicze 
i zarządcze. To wielowymiarowy proces 
oceny kwalifikacji i kompetencji kandyda-
tów, w którym uczestnicy wykonują ćwicze-
nia grupowe i indywidualne sprawdzające 
zestaw umiejętności przydatnych w pracy 
na wybranym stanowisku i są przy tym 
obserwowani oraz oceniani przez zespół 
obiektywnych sędziów (tzw. asesorów). 
Metoda charakteryzuje się zapewnieniem 
wystandaryzowanych, kontrolowanych 
warunków, jednakowych dla wszystkich 
uczestników oraz stosowaniem różnorod-
nych technik np. takich jak: koszyk zadań, 
wystąpienie, analiza przypadku, dyskusje 
grupowe, gry symulacyjne i odgrywanie 
roli, wywiady, kwestionariusze psycholo-
giczne. Asesorzy obserwują kandydatów 
podczas wykonywania zadań i oceniają ich 
za pomocą formularzy i szczegółowo opisa-
nych wskaźników. 

Po zakończeniu procesu AC, kandydat 
otrzymuje informację zwrotną o wyniku 
rekrutacji, tj. jaki poziom dopasowania 

do stanowiska zaprezentował i czy zakwali-
fikował się do dalszego etapu. W porówna-
niu z metodą ośrodka rozwoju, informacja 
ta nie jest specjalnie rozbudowana i szcze-
gółowa. 

Poza wiedzą i umiejętnościami specja-
listycznymi, metoda AC pozwala poznać 
kompetencje kandydatów, ich zdolności 
przywódcze, umiejętność radzenia sobie 
ze stresem i presją czasu, przyjmowane role 
grupowe, zdolności negocjacyjne i metody 
rozwiązywania problemów. 

Zob. też: ocena pracowników, ośro-
dek rozwoju, rekrutacja, selekcja, sy-
stem ocen okresowych pracowników

DĄBROWICZ, Małgorzata. Ocena okresowa 
pracowników w systemie zarządzania zasobami 
ludzkimi w bibliotece W: Marketing wewnętrzny 
i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec, J. Kudrawiec. Białystok 2010, 
s. 15-28. ISBN 978-83-7431-240-0.

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

WĄSOWSKA-BĄK, Katarzyna, GÓRECKA, Do-
rota, MAZUR, Marzena. Assessment/Development 
Center: poznaj najskuteczniejszą metodę oceny 
kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. 
Gliwice 2012. ISBN 978-83-246-3678-5.

B.J. 

Ośrodek rozwoju (ang. development 
center, DC) 

Metoda zwana też development cen-
ter (DC), służąca do kompleksowej oceny 
pracowników oraz diagnozy ich potencjału 
w celach rozwojowych, która bazuje na me-
todologii ośrodka oceny. Metodologia DC 
wykorzystuje różne techniki, które ułatwia-
ją obiektywną i wystandaryzowaną ocenę 
wiedzy, kompetencji i potencjału pracow-
ników organizacji. Zachowania uczestni-
ków oceniane są przez kilku wyszkolonych 
specjalistów (asesorów). Ocena metodą DC 
trwa 1-3 dni i zazwyczaj przeprowadzana 
jest przez profesjonalną firmę zewnętrzną. 
W metodzie DC wykorzystywane są nastę-
pujące narzędzia:
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•	 indywidualne (np. koszyk zadań, ana-
liza przypadku, prezentacja, próby pa-
mięciowe),

•	 grupowe (dyskusje z liderem i bez, po-
szukiwania faktów),

•	 symulacje (symulacje rozmów „jeden 
na jeden”, spotkanie z zespołem, gry bi-
znesowe),

•	 testy kompetencyjne,
•	 wywiad kompetencyjny/behawioralny,
•	 testy psychologiczne. 

Ośrodek rozwoju, w przeciwieństwie 
do ośrodka oceny, zakłada pogłębioną in-
formację zwrotną dla uczestników, opisują-
cą zaobserwowane podczas procesu zacho-
wania, poziom kompetencji (czasem na tle 
grupy), wskazanie mocnych i słabych stron 
pracownika oraz obszarów do rozwoju. 
Podsumowanie oceny może więc również 
zawierać elementy coachingu.

Obok niewątpliwych zalet metody DC 
(i AC), wśród których należy wymienić: 
wysoką skuteczność, obiektywizm oraz po-
równywalność ocen, dopasowanie uczest-
nika do potrzeb organizacji, wieloaspek-
tową informację zwrotną dla uczestnika, 
kreowanie pożądanych postaw i zachowań 
oraz minimalne ryzyko błędnej oceny, me-
todologia ta ma również wady. Najważniej-
sza z nich to wysoki koszt przygotowania 
i przeprowadzenia procesu oceny. Wyko-
rzystanie metodologii DC wymaga pew-
nego stopnia dojrzałości organizacji oraz 
gotowości do wnikliwej analizy procedur 
zarządzania zasobami ludzkimi, stylu za-
rządzania oraz kultury organizacyjnej.

Zob. też: ośrodek rozwoju, ocena 
pracowników, stanowisko pracy, sy-
stem ocen okresowych pracowników

DĄBROWICZ, Małgorzata. Ocena okresowa 
pracowników w systemie zarządzania zasobami 
ludzkimi w bibliotece W: Marketing wewnętrzny 
i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec, J. Kudrawiec. Białystok 2010, 
s. 15-28. ISBN 978-83-7431-240-0.

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

WĄSOWSKA-BĄK, Katarzyna, GÓRECKA, Do-
rota, MAZUR, Marzena. Assessment/Development 
Center: poznaj najskuteczniejszą metodę oceny 
kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. 
Gliwice 2012. ISBN 978-83-246-3678-5.

B.J. 

Otoczenie biblioteki (ang. library en-
vironment)

Zewnętrzne zjawiska, procesy i pod-
mioty wpływające na funkcjonowanie bi-
blioteki.

W otoczeniu biblioteki można wyróżnić 
otoczenie bliższe (tzw. mikrootoczenie) oraz 
otoczenie dalsze (tzw. makrootoczenie). Mi-
krootoczenie, to elementy bezpośrednio 
związane z konkretną biblioteką, które mogą 
w wyraźny sposób wpływać na jej działal-
ność. Należą do nich przede wszystkim:
•	 użytkownicy, są to odbiorcy usług bi-

blioteki. W dużej mierze decydują 
o przyszłości biblioteki, gdyż są warun-
kiem jej istnienia. Aby jak najlepiej do-
pasować repertuar usług do ich potrzeb, 
prowadzi się badania potrzeb i zaintere-
sowań użytkowników.

•	 dostawcy – to organy (firmy lub osoby 
indywidualne) dostarczające bibliotece 
niezbędne zasoby, m.in. wydawnictwa 
(książki, czasopisma, inne materiały), 
firmy komputerowe (sprzęt i oprogra-
mowanie), samorząd terytorialny (fun-
dusze na funkcjonowanie), uniwersytety 
(wykwalifikowani pracownicy), dostaw-
cy energii elektrycznej itp. Efektywność 
współpracy z dostawcami (jakość, ter-
minowość) ma duże znaczenie w kształ-
towaniu pozytywnego wizerunku bi-
blioteki i możliwości dostosowywania, 
tejże instytucji, do potrzeb odbiorców.

•	 sojusznicy strategiczni – to instytucje 
współpracujące z biblioteką w ramach 
wspólnego przedsięwzięcia. Mogą 
do nich należeć inne biblioteki wcho-
dzące w skład konsorcjum, partnerzy 
we wspólnych projektach oraz towarzy-
stwa i związki, do których należy biblio-
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teka, a które są zobowiązane dbać o jej 
interesy, tj. np. Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich. Rola sojuszników strate-
gicznych polega na realizacji wspólnych 
przedsięwzięć i wymianie doświadczeń, 
wiedzy, a nawet i kadry.

•	 właściciele – są to udziałowcy lub peł-
ni posiadacze bibliotek, tj. np. uczelnia 
wyższa, której organem jest biblioteka 
uniwersytecka. Instytucjonalni właś-
ciciele bibliotek najczęściej ingerują 
w ich działalność w bardzo ograniczo-
nym zakresie, tzn. wyznaczają ogólne 
ramy działania. Mają jednak prawo 
do ustalania wysokości budżetu biblio-
teki, co może być powodem bardzo 
poważnych zmian, a nawet likwidacji 
samej instytucji.

•	 konkurenci – to inne firmy lub organi-
zacje konkurujące z biblioteką lub ofe-
rujące substytuty jej produktów i usług, 
tj. np. księgarnie, kioski z prasą, wypo-
życzalnie filmów, kawiarenki interne-
towe oraz inne biblioteki. Znajomość 
tego segmentu otoczenia pozwala bi-
bliotece na zaplanowanie takich zmian, 
które umożliwią jej podniesienie jako-
ści oraz rozszerzenie oferty usług, tak 
by zwiększyć rynkowe szanse biblioteki, 
czyli przyciągnąć użytkowników i spon-
sorów. Wśród konkurentów bibliotek 
można wyróżnić trzy grupy: konkuren-
tów bezpośrednich (są to instytucje ob-
sługujące tę samą grupę użytkowników, 
stosujące podobną strategię marketin-
gową), sprzedawców substytutów (czyli 
księgarnie, kioski z prasą, targi książki 
itp.) oraz potencjalnych konkurentów 
(jest to grupa instytucji, które w danej 
chwili nie są konkurentami bibliote-
ki, ale w określonych okolicznościach 
mogą się nimi stać, tj. np. dla biblioteki 
dziecięcej konkurentem może stać się 
lokalny dom kultury, który rozszerzy 
swą ofertę na „wieczorki z książką”).

•	 regulatorzy – są to organizacje, któ-
re mają prawo i obowiązek regulować, 
kontrolować oraz nadzorować działal-
ność bibliotek. Najczęściej są to organy 
zobowiązujące bibliotekę do przestrze-
gania pewnych norm, które mogą doty-
czyć najróżniejszych obszarów, np. nor-
my zatrudnienia, budowy i wykonania 
budynków (bibliotecznych). Przykła-
dem instytucji regulującej jest Urząd 
Skarbowy oraz związki zawodowe.
Mikrootoczenie ma największy wpływ 

na wprowadzanie zmian w bibliotece, dla-
tego też niezwykle ważna jest jego dokładna 
penetracja i wiedza o jego oczekiwaniach 
oraz przemianach, które w nim zachodzą. 
Informacje te można uzyskać dzięki regular-
nym badaniom i analizom. Należą do nich 
m.in. badania potrzeb użytkowników, ana-
liza SWOT, Servqual, metoda analizy „part-
nerów”, analiza pięciu sił Portera, metoda 
Delficka, mapa grup strategicznych, metoda 
SPACE i wiele innych.

Na makro otoczenie składają się czynni-
ki, które mają pośredni wpływ na funkcjo-
nowanie biblioteki, ale same nie podlegają jej 
naciskom. Są to:
•	 wymiar prawno-polityczny – wiąże się 

z regulacjami prawnymi dotyczącymi 
funkcjonowania biblioteki oraz jej 
mikrootoczenia.

•	 wymiar socjo-kulturowy – to wszel-
kie normy społeczne, kultura, tradycja, 
poziom życia, zwyczaje i oczekiwania 
społeczeństwa, ale też czynniki demo-
graficzne, takie jak płeć, wiek, status 
społeczny i wykształcenie potencjal-
nych użytkowników, czyli struktura 
i kultura społeczeństwa. W zależności 
od zmian, jakie w nim zachodzą, po-
winna też zmieniać się biblioteka. Przy-
kładem czynnika socjo-kulturowego, 
który ma istotny wpływ na funkcjono-
wanie biblioteki jest sposób spędzania 
wolnego czasu i stosunek do edukacji, 
a co za tym idzie preferowanie wzoru 
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osoby czytającej lub nie czytającej. Zna-
jomość czynnika socjo-kulturowego 
jest niezwykle istotna, gdyż pozwala 
ustalić, kto korzysta z usług biblioteki 
i jak przystosować ją do potrzeb odbior-
ców informacji.

•	 wymiar techniczny – ma wpływ 
na zastosowanie rozwiązań technicz-
nych w bibliotece, które w końcowym 
efekcie mają służyć zaspokojeniu po-
trzeb użytkowników, tj. komputery-
zacja, sprzęt reprograficzny, systemy 
zabezpieczeń, wyposażenie w meble 
i urządzenia biblioteczne. Elementem 
wymiaru technicznego jest niewątpliwie 
postęp związany z rozwojem technolo-
gii komputerowej, który był i ciągle jest 
źródłem wielu zmian w bibliotekach. 
Wpłynął on zarówno na sposób pozy-
skiwania, przetwarzania i udostępnia-
nia informacji, a także sprowokował 
innowacje organizacyjne oraz podniósł 
efektywność pracy bibliotek.

•	 wymiar ekonomiczny – określa stan fi-
nansowy całego państwa, od którego za-
leżna jest biblioteka oraz możliwości fi-
nansowe jej użytkowników, dostawców, 
konkurentów i sojuszników. Wzrost 
zamożności państwa łączy się ze wzro-
stem zamożności bibliotek.

•	 wymiar międzynarodowy – związany 
jest z regulacjami i współpracą mię-
dzynarodową zarówno bibliotek, jak 
i państw, w których te biblioteki działają. 
W wymiarze tym bardzo istotne jest po-
zyskiwanie przez biblioteki polskie inno-
wacyjnych rozwiązań zagranicznych.
Znajomość mikro- i makrootoczenia 

daje bibliotece możliwość sprawnego reago-
wania na zmiany w nich zachodzące, umoż-
liwia wykorzystanie szans i przeciwstawienie 
się zagrożeniom. Warto również wspomnieć, 
iż w każdej bibliotece otoczenia te będą mia-
ły inny kształt: inne zróżnicowanie, inną siłę 
natężenia. Nie ma dwóch bibliotek, które po-
siadają dokładnie takie samo otoczenie.

Drugi podział otoczenia biblioteki 
wyróżnia jej otoczenie zewnętrzne, czyli 
wszystko to, co znajduje się poza granicami 
organizacji, ale co ma na nią wpływ, czyli 
otoczenie bliższe i dalsze (nazywane również 
otoczeniem celowym i ogólnym) oraz oto-
czenie wewnętrzne. Otoczenie wewnętrz-
ne to inaczej warunki i siły umiejscowione 
we wnętrzu biblioteki. Składają się na nie:
•	 zarząd biblioteki, czyli kierownictwo 

oraz dyrektor;
•	 pracownicy, do których zaliczają się 

pracownicy działalności podstawowej 
(bibliotekarze oraz pracownicy pomoc-
niczo-techniczni, czyli magazynierzy, 
introligatorzy itp.), pracownicy gospo-
darczy i obsługi (woźni, portierzy, straż, 
sprzątaczki, szatniarze itp.) oraz pra-
cownicy administracyjno-biurowi;

•	 kultura organizacyjna, czyli zespół 
norm, wartości, wzorców zachowania, 
mitów, symboli oraz wytworów mate-
rialnych określających specyficzne po-
stawy i przekonania oraz zachowanie 
pracowników biblioteki;

•	 zasoby finansowe, rzeczowe (m.in. bu-
dynki, wyposażenie, sprzęt komputero-
wy itp.) oraz wiedza.
Zob. też: otoczenie turbulentne, 

partnerzy
WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-

mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Otoczenie konkurencyjne (ang. com-
petitive environment)

Rodzaj otoczenia zewnętrznego biblio-
teki, na które składają się wszystkie pod-
mioty, z którymi utrzymuje ona relacje 
– zarówno o charakterze konkurencyjnym 
jak i kooperacyjnym. Do najważniejszych 
grup otoczenia konkurencyjnego biblioteki 
należą: użytkownicy, dostawcy i konkuren-
ci. Otoczenie konkurencyjne nazywane jest 
również otoczeniem sektorowym, zadanio-
wym lub bliższym, ponieważ (w przeci-
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wieństwie do otoczenia dalszego) bibliote-
ka może, a nawet powinna wywierać na nie 
wpływ poprzez swoje działania. Dlatego też 
istnieje cały szereg analiz otoczenia konku-
rencyjnego, które służą do jego oceny mają-
cej później zastosowanie w wyborze strate-
gii. Biblioteki zwykle koncentrują się wokół 
działań nakierowanych na grupę użytkow-
ników lub potencjalnych użytkowników 
swoich usług. W ograniczonym zakresie 
prowadzą także negocjacje cenowe z do-
stawcami oraz współpracują z partnerami 
w ramach wspólnych projektów. Rzadziej 
angażują się w działania konkurencyjne, 
mające doprowadzić do wyeliminowania 
wybranych podmiotów z sektora.

Zob. też: analiza strategiczna, oto-
czenie biblioteki

GIERSZEWSKA, Grażyna, ROMANOWSKA, Ma-
ria. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warsza-
wa 2017. ISBN 978-83-208-2259-5.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Otoczenie turbulentne (ang. turbu-
lent environment)

Koncepcja zaproponowana w latach sie-
demdziesiątych XX wieku przez Harry’ego 
Igora Ansoffa, który zwrócił uwagę na zja-
wisko tzw. burzliwości otoczenia, wskazu-
jąc na gwałtowny wzrost jego zmienności, 
nieciągłości oraz procesy komplikowania 
się. Ansoff określił takie otoczenie jako tur-
bulentne i opisał je przy pomocy czterech 
zmiennych:
•	 wzrost nowości zmian – zmiany są nie-

przewidywalne, różnią się od dotych-
czasowego doświadczenia;

•	 wzrost intensywności otoczenia – pro-
cesy te mają dwojaki charakter, mia-
nowicie otoczenie coraz silniej wpły-
wa na funkcjonowanie organizacji, ale 
są obszary, na które równie silnie ona 
sama może oddziaływać; brak możliwo-
ści kontrolowania przyszłych wydarzeń 
w makrootoczeniu, powoduje, że coraz 

ważniejsze dla zarządzających stają się 
relacje organizacji z partnerami;

•	 wzrost szybkości zmian w otoczeniu – 
rosnąca innowacyjność, skracanie cykli 
życia produktów, pojawianie się nowych 
technologii wypierających stosowane 
dotychczas;

•	 złożoność otoczenia – elementy i pod-
mioty otoczenia coraz bardziej się róż-
nicują, co skutkuje zmiennością i płyn-
nością granic organizacji.
Zob. też: analiza strategiczna biblio-

teki, otoczenie biblioteki, zarządzanie 
strategiczne

ANSOFF, Harry I. Zarządzanie strategiczne. 
Warszawa 1985. ISBN 83-208-0436-1.

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

J.K.

Outplacement zob. zwolnienia mo-
nitorowane

Outsourcing (ang. outsourcing)
Termin z jęz. angielskiego (outsi-

de resource using – korzystanie z zaso-
bów zewnętrznych); sposób zarządzania, 
polegający na wykorzystaniu zasobów 
zewnętrznych zamiast wewnętrznych, 
poprzez zlecanie wyspecjalizowanym pod-
miotom wykonania całości lub części okre-
ślonych zadań, funkcji lub procesów. Po-
czątkowo w systemie tym widziano źródło 
stosunkowo szybko i łatwo uzyskiwanej 
redukcji kosztów. Obecnie pojmowany jest 
znacznie szerzej, jako metoda strategicz-
nego kształtowania struktury organizacji 
i jej działania. Rozumiany jest dwojako: 1) 
jako działanie restrukturyzujące, polegające 
na wydzieleniu z organizacji pewnych jego 
funkcji, czyli działań powtarzalnych i prze-
kazanie ich do wykonania podmiotom ze-
wnętrznym, 2) jako sposób funkcjonowa-
nia, polegający na realizacji niektórych jego 
funkcji przez podmioty zewnętrzne. Out-
sourcing pozwala skupić się na działalności 
kluczowej z punktu widzenia organizacji, 
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a dzięki przekazaniu na zewnątrz wybra-
nych funkcji pozwala zwiększyć efektyw-
ność instytucji, elastycznie dostosowywać 
ją do zmieniających się warunków i wymo-
gów otoczenia, co automatycznie wzmac-
nia jej konkurencyjność i poprawia pozycję 
na rynku. Wśród aspektów, jakie można re-
alizować w ramach outsourcingu wymienia 
się działania: organizacyjne, kadrowe, tech-
niczne, terytorialne, majątkowe, finansowe, 
księgowe, prawne. W bibliotekach outsour-
cingiem objęte są najczęściej funkcje zwią-
zane z usługami introligatorskimi i kon-
serwacją zbiorów, obsługą informatyczną, 
obsługą prenumeraty czasopism. Decyzja 
o zastosowaniu outsourcingu powinna 
uwzględniać zmienne związane z barierami 
i ryzykiem oraz kosztami. Najistotniejsze 
jest to, aby wyodrębnienie tych funkcji, któ-
re mają zostać przekazane do realizacji poza 
biblioteką nie spowodowały zakłócenia jej 
podstawowej działalności, a także aby wią-
zało się z tym wymierne obniżenie kosztów 
funkcjonowania. Zjawiskiem związanym 
z pojęciem outsourcingu jest cosourcing, 
czyli autentyczna i dobrowolnie podjęta 
współpraca równorzędnych partnerów, 
której ostateczny sukces gwarantuje wza-
jemne zrozumienie swoich potrzeb i celów 
oraz obopólne korzyści.

Zob. też: zarządzanie strategiczne
JAZDON, Artur. Outsourcing w bibliotece. „Bi-

blioteka” 2006, s. 103-127. ISSN0551-6579.
JAZDON, Artur. Outsourcing strategiczny. „Bi-

bliotekarz” 2006, nr 9, s. 5-10. ISSN 0208-4333.
JAZDON, Artur. Zastosowanie outsourcingu 

w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle 
badań ankietowych. „Przegląd Biblioteczny” 2008, 
z. 2, s. 247-259. ISSN 0033-202X.

J.K.

– P –

Partnerzy (ang. partners)
Instytucje, które uzupełniają i wspoma-

gają bibliotekę obsługującą wybrany segment 
rynku. Biblioteka może nawiązać współpracę 
z partnerem w zakresie gromadzenia, opraco-

wania, udostępniania zbiorów oraz świadczo-
nych usług informacyjnych. Do grupy tego 
elementu otoczenia należą inne biblioteki 
wchodzące w skład konsorcjum, partnerzy 
we wspólnych projektach oraz towarzystwa 
i związki, do których należy biblioteka, a które 
są zobowiązane dbać o jej interesy, np. Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Zob. też: otoczenie biblioteki
Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z oto-

czeniem. Red. I. Jurczak, E. Okularczyk. Łódź 2008. 
ISBN 9788392561606.

Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik 
praktyk i inspiracji. Red. E. Chromniak, U. Engel-
mayer. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/
uploads/2015/07/przepis_na_wspolprace_w_bi-
bliotece.pdf. Stan z dnia 15.06.2017

WOJCIECHOWSKA, Maja. Wpływ otoczenia 
na zmiany w bibliotece. W: Bibliotekarstwo wobec 
zagadnień zarządzania. Red. I. Socha przy współ-
udziale J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej. Katowice 
2006, s. 23-38. ISBN 83-226-1514-0.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Biblioteka w nowym 
otoczeniu. Warszawa 2014. ISBN 978-83-64203-
27-5.

B.Ż.-K.

Partycypacja pracownicza (ang. 
worker participation)

Udział pracowników w zarządzaniu bi-
blioteką. Udział ten może mieć charakter 
formalny, wynikający z obowiązujących 
uregulowań prawnych, bądź też nieformal-
ny, ukształtowany w wyniku długotrwałych 
zachowań partycypacyjnych członków da-
nej placówki, łącznie z jej kierownictwem. 
Partycypacja oznacza nie tylko współde-
cydowanie ale i współdziałanie polegające 
np. na udziale w rozwiązywaniu określo-
nych problemów. Do podstawowych form 
partycypacji należą:
•	 partycypacja informacyjna – kierownik 

dopuszcza możliwość uzyskiwania in-
formacji od pracowników i prezentowa-
nia przez nich własnych pomysłów, jed-
nak decyzje podejmuje samodzielnie.

•	 partycypacja konsultacyjna – kierownik 
sam podejmuje decyzje, ale wykorzy-
stuje informacje świadomie pozyskiwa-
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ne od pracowników, często konsultuje 
z nimi swoje rozwiązania.

•	 partycypacja decyzyjna – kierownik 
daje możliwość współdecydowania 
wraz z odpowiedzialnością, co najmniej 
w sensie moralnym, za podjęte decyzje. 
Partycypacja może przyjmować formę 

bezpośrednią (wyrażającą się współudzia-
łem pracowników w procesie podejmowania 
decyzji oraz współdziałaniem z kierowni-
ctwem) lub pośrednią, zwaną też przedsta-
wicielską (oznaczającą współudział w za-
rządzaniu poprzez ustalanie przedstawicieli 
pracowników w organach decyzyjnych, jak 
związki zawodowe czy rady pracownicze).

Zakres i poziom partycypacji w danej 
bibliotece zależy m.in. od takich czynni-
ków, jak: cechy kierownictwa oraz jego 
skłonność do stosowania partycypacji, 
potrzeby i przygotowanie pracowników 
do współdecydowania, a zwłaszcza do po-
noszenia współodpowiedzialności, kultura 
organizacyjna biblioteki.

Zob. też: kultura organizacyjna bi-
blioteki, styl kierowania

BORKOWSKA, Stanisława. Rola zaangażowania 
pracowników. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 
2014, nr 2, s. 9-26. ISSN 1641-0874.

JASKOWSKA, Bożena. Partycypacja pracowni-
cza w dążeniu do doskonalenia biblioteki. „Bibliote-
karz Lubuski” 2010, nr 1, s. 5-9. ISSN 1426-4005.

JASKOWSKA, Bożena. Dzielenie się władzą 
i partnerstwo – czy to możliwe w bibliotece akademi-
ckiej. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?: ma-
teriały konferencyjne, Łódź 19-21 czerwca 2006  r. 
Łódź 2006, s. 143-156. ISBN 83-920302-4-9. 

B.Ż.-K. 

Patologie organizacyjne (ang. orga-
nizational pathologies)

Nieprawidłowości zachodzące we-
wnątrz biblioteki lub w ramach jej relacji 
z otoczeniem zewnętrznym, mające szkod-
liwy charakter z punktu widzenia całej or-
ganizacji, określonych grup pracowniczych, 
czytelników lub partnerów biblioteki.

Patologie organizacyjne prowadzą 
do dezorganizacji pracy, dewiacji lub dys-
funkcjonalności całego systemu. Mogą 

mieć destrukcyjny wpływ na jednostkę 
(wywołując w niej zachowania agresywne, 
obronne, apatię, zniechęcenie, lekceważe-
nie, a nawet choroby psychosomatyczne) 
oraz na bibliotekę (powodując obniżenie 
jej skuteczności, efektywności, stagnację). 
Do patologii organizacyjnych zalicza się 
wiele zjawisk o zróżnicowanym charakte-
rze, jak np. mobbing, niewydolność struk-
tury organizacyjnej, podział wynagrodzeń 
i przywilejów niezgodny z porządkiem 
prawnym, społecznym lub organizacyjnym 
itp.

Zob. też: mobbing
WANIK, Krystyna. Zjawisko mobbingu w biblio-

tekach i sposoby walki z patologią. „Biuletyn EBIB” 
[Dokument elektroniczny] 2007, nr 2. Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/2007/83/wanik.php. Stan 
z dnia 15.01.2015. ISSN 1507-7187.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Wartości etyczne 
w wybranych aspektach zarządzania i organizacji 
bibliotek. W: Jakość usług bibliotecznych w społe-
czeństwie informacyjnym. Red. J. Kamińska, B. Żo-
łędowska-Król. Warszawa 2009, s. 175-184. ISBN 
978-83-61464-16-7.

ŻMIGRODZKI, Zbigniew. Patologia biblioteczna. 
Katowice 1996. ISBN 83-226-0713-X.

M.W.

Pełnomocnictwo (ang. power of at-
torney)

Upoważnienie uprawniające wskazaną 
w dokumencie osobę do podejmowania 
decyzji i prowadzenia działań w imieniu 
drugiej osoby (wystawcy pełnomocnictwa 
– tzw. mocodawcy). Prawo szczegółowo 
precyzuje rodzaje pełnomocnictw, zasa-
dy i formy ich ustalania oraz czas trwania 
i możliwości zastosowań. W działalności 
bibliotecznej wykorzystywanie pełnomoc-
nictw zdarza się sporadycznie i zwykle do-
tyczy upoważniania przez osoby starsze lub 
ograniczone ruchowo innych osób do re-
prezentowania ich w procesie korzystania 
z usługi – np. wypożyczania zbiorów, po-
bierania specjalistycznego sprzętu itp.

Zob. też: podejmowanie decyzji
GOLAT, Rafał. Czy biblioteka może mieć peł-

nomocnika? „Bibliotekarz” 2007, nr 6, s. 29. ISSN 
0208-4333.
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SMYK, Marcin. Pełnomocnictwo według kodek-
su cywilnego. Warszawa 2010. ISBN 978-83-7601-
957-4.

M.W.

Pensja zob. płaca
Personel zob. pracownik
Personel pomocniczy (ang. back of-

fice personnel, support staff)
Kategoria pracowników, która nie jest 

odpowiedzialna w bibliotece za realizację 
podstawowych funkcji, jakimi są np. opieka 
nad zbiorami i obsługa użytkowników, lecz 
wykonuje tzw. zadania dodatkowe (wspie-
rające). Ich wiedza ma charakter ogól-
ny i nie jest unikatowa, nie stanowi więc 
znacznej wartości dla biblioteki. Pracow-
nicy ci to m.in.: portierzy, sprzątaczki, ob-
sługa punktów gastronomicznych itp. Mają 
oni ograniczone znaczenie strategiczne 
dla biblioteki, ponieważ ich kompetencje 
są powszechne i łatwe do zastąpienia przez 
innych. Dlatego też bardzo często zatrud-
niani są w ramach umów czasowych, zleceń 
lub też za pośrednictwem innych firm.

Zob. też: pracownicy wiedzy, pra-
cownik

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Plan (ang. plan)
Dokument stanowiący wynik planowa-

nia, w którym zawarte są informacje na te-
mat przyszłych celów, środków ich realizacji 
i sposobów działania. Plany mogą dotyczyć 
całej biblioteki, jej filii lub oddziałów albo 
też mniejszych komórek organizacyjnych. 
Wyróżnia się plany wycinkowe, dotyczące 
wąskiego obszaru działań (np. plan zaku-
pów nowości) oraz plany szersze – proble-
mowe (np. plan marketingowy). Ponadto 
plany można podzielić na: operacyjne, tak-
tyczne i strategiczne.

Zob. też: biznesplan, planowanie
DERFERT-WOLF, Lidia. Planowanie strategicz-

ne w bibliotece akademickiej. „Bibliotekarz” 2003, 
nr 12, s. 8-13. ISSN 0208-4333.

PRZYBYSZ, Janina, PIOTEREK, Paweł. Plan 
marketingowy dla biblioteki fachowej. Warszawa 
2000. ISBN 83-87629-46-4.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Biznesplan w dzia-
łalności biblioteki. „Zarządzanie Biblioteką” 2009, 
nr 1, s. 155-158. ISSN 2081-1004.

M.W.

Plan reklamy (ang. advertising plan)
Dokument przedstawiający cele kam-

panii reklamowej, jej zakres, czas realizacji 
oraz formy. Stanowi element planu marke-
tingowego biblioteki.

Plan reklamy zawiera zazwyczaj takie 
elementy jak: harmonogram działań, in-
formacje na temat nośników reklamy, roz-
miarów ogłoszeń, czasu trwania i pór emisji 
reklam, kosztów oraz metod oceny skutecz-
ności kampanii reklamowej. Im bardziej 
rozbudowaną kampanię reklamową planuje 
biblioteka, tym bardziej rozbudowany plan 
powinna wykonać.

Zob. też: biznesplan, plan, planowa-
nie

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Współczesne formy 
reklamy książki. „Zarządzanie Biblioteką” 2009, 
nr 1, s. 97-110. ISSN 2081-1004.

M.W.

Planowanie (ang. planning)
Jedna z funkcji kierowniczych, polega 

na projektowaniu przyszłych działań i ich 
rezultatów. Polega na określaniu i precy-
zowaniu celów biblioteki, przewidywaniu 
kierunków jej rozwoju, ustalaniu zasad 
działania, określaniu programu oraz trybu 
postępowania. Planowanie jest pierwszym 
etapem procesu kierowania, poprzedzają-
cym organizowanie, motywowanie i kon-
trolowanie. 

Zob. też: funkcje kierownicze
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 

GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.
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WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Planowanie kariery (ang. career 
planning process)

Zespół działań mających na celu ra-
cjonalne rozwijanie kariery zawodowej, 
w tym m.in. awans pionowy lub pozio-
my. Planowanie kariery opiera się na za-
łożeniu, że każdy pracownik w pewnym 
zakresie może świadomie dążyć do roz-
woju i awansu, pielęgnując w tym celu 
odpowiednie cechy, zdolności, podejmu-
jąc próby dokształcania, zdobywając do-
świadczenie – wszystkie te aktywności 
dobierając z myślą o przyszłej pracy. Pla-
nowanie kariery może być wspierane przez 
pracodawcę, dzięki stwarzaniu możliwości 
rozwoju, nabywaniu doświadczenia, pro-
mowaniu osób szczególnie uzdolnionych, 
oferowaniu zadań i stanowisk zgodnych 
z zainteresowaniami pracownika. Istotną 
rolę w planowaniu kariery odgrywa osoba 
bezpośredniego przełożonego, a zwłasz-
cza udzielanie przez niego wszechstron-
nej pomocy w rozpoznawaniu zdolności, 
kompetencji i predyspozycji pracownika, 
doradztwo w zakresie dalszego dokształca-
nia, szans rozwoju itp. Planowanie karier 
pracowniczych ogranicza przypadkowość 
decyzji związanych z rozwojem zawodo-
wym, umożliwia prognozowanie rozwoju 
kadr i rotacji stanowisk w bibliotece, zapo-
biega obejmowaniu stanowisk przez osoby 
do tego nieprzygotowane.

Zob. też: awans, kariera, kariera za-
wodowa, ścieżka kariery

KOCHMAŃSKA, Anna. Planowanie ścieżki karie-
ry zawodowej pracowników elementem etycznego 
zarządzania zasobami ludzkimi. „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie” 
2015, z. 60, s. 81-92. ISSN 0137-2599.

M.W.

Planowanie strategiczne (ang. stra-
tegic planning)

Integralna część zarządzania strategicz-
nego. Proces wyboru celów organizacji, 
ustalania polityki i programów potrzeb-
nych do realizacji konkretnych zadań nie-
zbędnych do osiągnięcia tych celów oraz 
wyboru metod koniecznych do zapewnie-
nia wdrożenia polityki i programów strate-
gicznych. Proces decydowania o tym, co dla 
przyszłości organizacji jest najważniejsze, 
czym powinna się zajmować, jacy będą 
klienci i w jaki sposób zapewnić sobie lep-
sze funkcjonowanie i wyższą skuteczność. 

W bibliotekarstwie planowanie strate-
giczne jest procesem ciągłego planowania 
zmian, badania środowiska wewnętrzne-
go i otoczenia, analizowania jego wpływu 
na funkcjonowanie instytucji. Skuteczne 
planowanie strategiczne przeprowadza się 
w bibliotekach według następujących za-
sad: ciągłość i elastyczność planowania; 
uznanie przeszłości i stanu obecnego; part-
nerstwo i komunikacja; kompleksowość 
czyli systemowe ujęcie biblioteki; związek 
ze strategią instytucji macierzystej (w przy-
padku bibliotek akademickich i szkolnych); 
szerokie rozpowszechnianie prac i oficjal-
nych dokumentów; ustalanie priorytetów, 
unikanie wygórowanych ambicji. 

Etapy planowania strategicznego w bi-
bliotece:

•	 analiza strategiczna,
•	 określenie misji i wizji,
•	 opracowanie planu strategicznego,
•	 wdrożenie planu strategicznego,
•	 kontrola strategiczna, sprzężenia 

zwrotne, ocena. 
Zob. też: analiza strategiczna biblio-

teki, jednostka planowania strategicz-
nego, strategia biblioteki, zarządzanie 
strategiczne

DERFERT-WOLF, Lidia. Planowanie strategiczne 
w bibliotece akademickiej. W: Zarządzanie strate-
giczne i marketingowe w bibliotekach. Red. M. No-
wak, P. Pioterek, J. Przybysz. Poznań 2004, s. 51-
70. ISBN 83-7205-202-6.
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KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Stra-
tegiczne zarządzanie instytucją kultury. Red. M. Śli-
wa. Kraków 2011. ISBN 978-83-61406-44-0.

B.J. 

Płaca (ang. wages)
Wynagrodzenie pieniężne oraz inne 

świadczenia wypłacane lub wydawane 
przez pracodawcę pracownikowi za wyko-
naną pracę.

Płaca powinna być wypłacana na pod-
stawie oraz zgodnie z umową podpisaną 
przez pracownika i pracodawcę, propor-
cjonalnie do czasu wykonywanej pracy lub 
stopnia zrealizowanego zadania. Termi-
nowe wypłacanie wynagrodzenia należy 
do jednego z obowiązków leżących po stro-
nie pracodawcy. Ogólne zasady dotyczą-
ce wynagradzania pracowników reguluje 
Kodeks pracy. Wysokość płac w zawodzie 
bibiotekarza jest zależna od sektora w któ-
rym funkcjonuje biblioteka – w przypadku 
nauczycieli-biblitekarzy lub bibliotekarzy 
bibliotek naukowych regulują ją odpowied-
nie akty prawne, precyzyjnie wskazujące 
wielkość płacy, która w dużej mierze zwią-
zana jest ze stopniem awansu zawodowego 
powiązanego ze stażem pracy. W bibliote-
kach organizowanych przez właścicieli pry-
watnych (np. bibliotekach niepublicznych 
szkół wyższych) występuje większa dowol-
ność wynagradzania pracowników. Wyso-
kość wynagrodzeń bibliotekarzy od lat jest 
przedmiotem dyskusji środowiska, z uwagi 
na ich niski poziom, brak zróżnicowania 
wynikającego z kompetencji i umiejętności 
oraz brak dodatków motywacyjnych, co ra-
zem nie wpływa pozytywnie na zaangażo-
wanie personelu.

Zob. też: dodatek funkcyjny, dodatek 
motywacyjny, dodatek stażowy, obo-
wiązki pracodawcy, płaca zasadnicza, 
świadczenia pracownicze

OLEKSYN, Tadeusz. Praca i płaca w zarządza-
niu. Warszawa 1997. ISBN 83-86891-22-X.

M.W.

Płaca minimalna (ang. minimum 
wage)

Ustalana przez państwo najniższa obo-
wiązkowa kwota wynagrodzenia za pracę, 
mająca zapewnić pracownikowi minimal-
ne środki utrzymania niezbędne do życia 
w społeczeństwie. Płaca minimalna dotyczy 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
jest niezależna od wykształcenia i kwalifi-
kacji pracownika oraz dodatkowych skład-
ników wynagrodzenia. Jej wysokość regu-
luje ustawa O minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę.

Zob. też: płaca, płaca zasadnicza, 
świadczenia pracownicze

ANISZEWSKA, Grażyna. Prawa i obowiązki pra-
cownika i pracodawcy: zatrudnienie, wynagrodzenie, 
urlopy, świadczenia. Warszawa 2007. ISBN 978-83-
7251-754-8.

GOLNAU, Wiesław. Znaczenie płacy minimal-
nej dla funkcjonowania rynku pracy. Gdańsk, 2007. 
ISBN 978-83-7326-433-5.

KRAJEWSKA, Anna. Płaca minimalna. Warsza-
wa 2018. ISBN 978-83-208-2310-3.

M.W.

Płaca zasadnicza (ang. base pay)
Stała część płacy będąca stawką zasadni-

czą kształtującą poziom otrzymywania wy-
nagrodzenia pracownika. Jest to regularnie 
wypłacana część wynagrodzenia w stałych 
odstępach czasowych. Stanowi podstawę 
naliczania zmiennych w czasie składników, 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne, świadczeń podatkowych lub różno-
rodnych dodatków płacowych. Zapis doty-
czący wielkości płacy zasadniczej stanowi 
główny element umowy o pracę. Określona 
kwota płacy zasadniczej wynika z charak-
teru stanowiska, wymagań pracy i sprawo-
wanych funkcji w hierarchii organizacyjnej 
biblioteki w danym wymiarze czasu. 

Zob. też: dodatek funkcyjny, dodatek 
motywacyjny, dodatek stażowy, płaca, 
świadczenia pracownicze



176 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

ANISZEWSKA, Grażyna. Prawa i obowiązki pra-
cownika i pracodawcy: zatrudnienie, wynagrodzenie, 
urlopy, świadczenia. Warszawa 2007. ISBN 978-83-
7251-754-8.

BORKOWSKA, Stanisława. Skuteczne strategie 
wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie. Warsza-
wa 2012. ISBN 978-83-264-0767-3.

Wynagrodzenia: praktyczne sposoby rozwiązy-
wania problemów. Red. S. Borkowska. Warszawa 
2012. ISBN 978-83-264-3954-4.

B.Ż.-K.

Pobudzanie innowacyjności (ang. 
innovation stimulation)

Systemowe działania kadry zarządza-
jącej zmierzające do motywowania pra-
cowników do opracowywania i wdrażania 
innowacji we wszystkich obszarach swojej 
działalności.

Pobudzanie innowacyjności wspiera 
odpowiednia kultura organizacyjna biblio-
teki, klimat aktywizujący pracowników, ale 
również różnego rodzaju systemy motywa-
cyjne premiujące innowacyjność, systemy 
ocen okresowych nadające wysoką rangę 
innowacjom, a także zapewnienie wspar-
cia technicznego, materialnego, kadrowego 
oraz delegowanie uprawnień. Pobudzanie 
innowacyjności zasadza się na założeniu, 
że każdy pracownik najlepiej zna swoje sta-
nowisko pracy i zadania na nim realizowa-
ne, w związku z tym to on jest osobą, która 
potrafi dokonać w tym zakresie najskutecz-
niejszych usprawnień i zmian. Pobudzanie 
innowacyjności polega na wsparciu nie tyl-
ko dużych – znaczących innowacji, ale rów-
nież drobnych usprawnień, pozwalających 
na skuteczniejszą pracę biblioteki. Ponadto 
dzięki niemu wspierana jest praca zespo-
łowa, a personel motywowany jest do od-
dolnych inicjatyw. Takie podejście pozwala 
lepiej wykorzystać potencjał pracowników 
i powoduje mniejszy opór wobec zmian 
(w przeciwieństwie do zmian odgórnych, 
narzucanych przez kadrę zarządzającą).

Zob. też: dynamizm innowacyjny, 
klimat innowacyjny, podatność na inno-
wacje, zarządzanie zmianami

HUCZEK, Marian. Innowacje w bibliotece. „Fi-
nanse, Zarządzanie, Inżynieria” 1999, nr 4, s. 88-
98. ISSN 1427-3853.

PENC, Józef. Strategiczny system zarządzania: 
holistyczne myślenie o przyszłości, formułowanie 
misji i strategii: pobudzanie innowacyjności i krea-
tywności, tworzenie systemu troski o klienta. War-
szawa 2003. ISBN 83-85428-72-8. 

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece. Warszawa 2006. ISBN 83-89316-
61-7.

M.W.

Podatność na innowacje (ang. inno-
vation competence)

Zdolność pracownika polegająca na umie-
jętności przystosowywania się do zmiennych 
warunków pracy, a dokładniej – wdrażanych 
innowacji, tj. nowe metody pracy, usługi, idee, 
rozwiązania itp. Podatność na innowacje, wo-
bec zmiennego otoczenia bibliotek, jest co-
raz częściej doceniania przez pracodawców, 
zwłaszcza że zazwyczaj łączy się ona z twór-
czym myśleniem i umiejętnością rozwiązy-
wania problemów. W przypadku pracowni-
ków, którzy nie są podatni na innowacje może 
wystąpić tzw. opór wobec zmian, blokujący 
wprowadzanie rozwiązań korzystnych nawet 
dla nich samych, lecz przełamujących status 
quo. W szerszym znaczeniu można mówić 
o podatności na innowacje zespołów, dzia-
łów, całych bibliotek lub nawet społeczeństw; 
wyróżnia się wówczas tzw. innowacyjność 
jednostkową, organizacyjną i makroekono-
miczną.

Zob. też: dynamizm innowacyjny, 
klimat innowacyjny, pobudzanie inno-
wacyjności, zarządzanie zmianami

BARUK, Jerzy. Istota innowacji: podatność spo-
łeczeństw na innowacje. „Marketing i Rynek” 2009, 
nr 3, s. 12-18. ISSN 1231-7853.

BARUK, Jerzy. Podatność obywateli Unii Euro-
pejskiej na innowacje. „Organizacja i Kierowanie” 
2010, nr 5, s. 9-23. ISSN 0137-5466.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmianami 
w bibliotece. Warszawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Podaż (ang. supply)
Ilość produktów i usług oferowanych 

przez bibliotekę na danym rynku w okre-
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ślonym czasie i na określonych warun-
kach. Podaż może być globalna, oferowana 
na całym rynku, skupiona na określonych 
segmentach rynku, może się również odno-
sić do określonych produktów i usług. 

W działalności bibliotek popyt na kon-
kretne materiały lub usługi przewyższa 
możliwości podaży, gdy w krótkim czasie 
określona grupa użytkowników potrzebuje 
tych samych tekstów lub usług. Taka sytu-
acja ma miejsce, gdy studenci wypożyczają 
skrypty akademickie na początku semestru, 
bądź przy realizacji takich samych progra-
mów lekturowych w szkołach.

Zob. też: popyt, rynek
WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-

ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.
B.Ż.-K.

Podejmowanie decyzji (ang. deci-
sion making) 

Proces rozpoznawania i wyboru okre-
ślonego kierunku działania, prowadzącego 
do rozwiązania konkretnego problemu lub 
do wykorzystania pojawiającej się okazji. 
Decyzje mogą być programowe tj. dotyczą-
ce rutynowych problemów, określone przez 
zasady, procedury lub zwyczaj (np. stan-
dardowe decyzje zakupowe, zmiana godzin 
otwarcia biblioteki w okresie świątecznym) 
oraz nieprogramowe, które dotyczą spraw 
nietypowych lub wyjątkowych (np. otwar-
cie się na nowe grupy użytkowników, zmia-
na komputerowego systemu bibliotecznego, 
nawiązanie współpracy z nową instytucją 
partnerską). W miarę awansu w hierarchii 
organizacyjnej coraz większego znaczenia 
nabiera umiejętność podejmowania decyzji 
nieprogramowych. Racjonalny model po-
dejmowania decyzji składa się z następują-
cych etapów:
•	 Zbadanie sytuacji (zdefiniowanie prob-

lemu, ustalenie przyczyn, określenie ce-
lów podjęcia decyzji).

•	 Szukanie możliwych rozwiązań (rów-
nież twórczych i kreatywnych, bez oce-
niania).

•	 Ocena możliwych rozwiązań i wybór 
najlepszego.

•	 Wdrożenie rozwiązania i sprawdzanie 
skutków podjętej decyzji (zaplanowanie 
wdrożenia, realizacja planu, sprawdze-
nie skutków i ewentualne wprowadze-
nie odpowiedniej korekty). 
Podejmowanie decyzji kierowniczych 

to proces ciągły uwzględniający czas i sto-
sunki międzyludzkie. 

Zob. też: drzewo decyzyjne, funkcje 
kierownicze, optymalizacja decyzji, za-
rządzanie zmianami

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

B.J. 

Podejście dynamiczne w zarządza-
niu (ang. dynamic management)

Jedna z nowoczesnych szkół zarządza-
nia zwana też zaangażowaniem dynamicz-
nym, która wychodzi z założenia, że czas 
i wzajemne stosunki między ludźmi zmu-
szają kierownictwo do ponownego prze-
myślenia tradycyjnych poglądów wobec 
ciągłych i gwałtownych zmian. Kierunek 
dynamicznego zaangażowania uwzględnia 
następujące fakty: 
•	 środowisko organizacji nie jest zbiorem 

trwałych i bezosobowych sił a złożoną 
i dynamiczną siecią ludzi wzajemnie 
na siebie oddziałujących,

•	 odpowiedzialność społeczna i etyka 
to ważne wartości w zarządzaniu,

•	 wpływ globalizacji na procesy zarządza-
nia, 

•	 istnieje konieczność wyzwolenia twór-
czego potencjału pracowników organi-
zacji, 

•	 znaczenie kultury i wielokulturowości 
w zarządzaniu, 

•	 kompleksowe zarządzanie jakością. 
A. Lozano Platonoff definiuje dyna-

miczne zarządzanie jako zintegrowany pro-
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ces oparty na zbiorach syntetycznej wiedzy 
o organizacji i jej otoczeniu wraz ze sposo-
bem ich ciągłej aktualizacji i doskonalenia 
umożliwiającym decydentom bieżące ukie-
runkowanie organizacji na spełnianie ocze-
kiwań interesariuszy. Polega on na identy-
fikacji i analizie zachodzących zmian oraz 
ciągłym dostosowywaniu do nich sposobu 
funkcjonowania organizacji. Wdrożenie 
narzędzi dynamicznego zarządzania proce-
sami biznesowymi (dynamic business pro-
cess management – dynamic BPM) pozwa-
la na odpowiednio szybką (dla czynników 
krytycznych praktycznie natychmiastową) 
odpowiedź na zmieniające się warun-
ki działania (wewnętrzne lub zewnętrz-
ne) oraz zindywidualizowane wymagania 
klientów, w oparciu o adaptacje procesów, 
realizowane w czasie ich wykonywania 
przez bezpośrednich wykonawców, posia-
dających dostęp do skodyfikowanej wiedzy 
przedsiębiorstwa. 

W podejściu dynamicznym podkre-
śla się znacznie kreatywnego kształtowa-
nia swojej pracy przez pracownika, przez 
co współuczestniczy on w zarządzaniu 
i tworzy zasoby wiedzy organizacji. Liczy 
się zaangażowanie pracowników akceptują-
cych i rozumiejących wprowadzane zmiany. 

Zob. też: otoczenie turbulentne, 
partycypacja pracownicza, podejście 
sytuacyjne w zarządzaniu, szkoły za-
rządzania

PLATONOFF, Alberto Lozano. Zarządzanie dy-
namiczne: nowe podejście do zarządzania przedsię-
biorstwem. Warszawa 2009. ISBN 978-83-7641-
079-1. 

KWIECIEŃ, Anna. Zarządzanie dynamiczne 
procesami biznesowymi – wyzwanie dla przedsię-
biorstw XXI wieku. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach” 2017, nr 322, s. 63-73. ISSN 2083-8611 

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

B.J. 

Podejście procesowe (ang. process 
approach)

Organizacja koncentruje się przede 
wszystkim na realizowanych w niej proce-
sach, a nie jednostkach organizacyjnych, 
stanowiskach pracy czy funkcjach. Także 
wymagania klientów postrzegane są jako 
wypadkowa wyników w łańcuchu proce-
sów. Podejście procesowe pozwala poznać 
organizację w pełni, pokazuje wszelkie za-
chodzące w niej zależności, a dzięki nad-
zorowi umożliwia wskazanie punktów 
krytycznych rzutujących na wyrób końco-
wy, zadowolenie klientów, a także wyniki 
finansowe organizacji. Podejście procesowe 
zostało dokładnie opisane w normie ISO 
9001. 

Podejście procesowe polega na: 
•	 identyfikacji procesów (określeniu ich 

zależności i kolejności, określeniu ja-
kie zasoby potrzebne są do ich realiza-
cji oraz jakie środki pomiarowe będą 
je nadzorować);

•	 ustaleniu kryteriów, metod zapewnienia 
skuteczności oraz jej oceny (za pomocą 
spisanych dokumentów i procedur), 
a następnie na regularnym monitorin-
gu; 

•	 analizie wyników w celu osiągnięcia za-
planowanych celów i ciągłego procesu 
doskonalenia. 
Zob. też: Norma, ISO-International 

Organization for Standardization, Nor-
my ISO 9000, procedura, proces, stan-
dard

HAMROL, Adam. Zarządzanie jakością z przy-
kładami. Warszawa, 2005. ISBN 83-01-14486-6.

TORUŃSKI, Janusz. Podejście procesowe w za-
rządzaniu jakością. „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
Nr 93. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2012, 
s. 35-43. ISSN 2082-5501.

Zarządzanie jakością w bibliotece. Red. M. Woj-
ciechowska. Warszawa, 2017. ISBN: 978-64203-
85-5. 

B.J.
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Podejście sytuacyjne w zarządzaniu 
(ang. contingency management theory) 

Kierunek sytuacyjny, zwany też teorią 
kontyngencji, jedna ze szkół zarządzania wg 
której nie ma jednego i najlepszego sposobu 
zarządzania organizacją oraz podejmowania 
decyzji, gdyż każda sytuacja jest wyjątkowa 
i wymaga zastosowania odmiennych tech-
nik. Optymalny sposób działania jest zależny 
od sytuacji wewnętrznej, celów oraz możli-
wych interakcji z otoczeniem organizacji. Do-
bry lider potrafi skutecznie wykorzystywać 
odpowiedni styl zarządzania w danej sytuacji 
i umie dopasować się do zmienności otocze-
nia. Podstawowe założenia podejścia sytua-
cyjnego w zarządzaniu są następujące: 
•	 Organizacje są systemami otwartymi, 

które wymagają starannego zarządza-
nia w celu zachowania równowagi we-
wnętrznej i dostosowania się do warun-
ków otoczenia. 

•	 Nie ma jednego najlepszego sposobu or-
ganizowania. Wybór odpowiedniej for-
my organizacji zależy od zadania oraz 
od otoczenia, w którym trzeba działać. 

•	 W zarządzaniu należy przede wszyst-
kim skupiać się na osiąganiu „dobrego 
dopasowania” do otoczenia. 

•	 Do wykonywania w obrębie organizacji 
różnych zadań mogą być potrzebne róż-
ne podejścia do zarządzania, a w różne-
go typu warunkach otoczenia potrzebne 
są odmienne typy czy „gatunki” organi-
zacji. 
Sytuacyjny model przywództwa opra-

cował i rozwinął Fred Fiedler. 
Zob. też: podejście dynamiczne 

w zarządzaniu, szkoły zarządzania, sy-
tuacyjny model przywództwa wg Freda 
Fiedlera

MORGAN, Gareth. Obrazy organizacji. Warsza-
wa 1997. ISBN 83-01-12235-8.

Zarządzanie: teoria i praktyka. Red. A.K. Koź-
miński i in. Warszawa 2005. ISBN 83-01-14155-7.

B.J.

Podstawowe założenia (ang. basic 
assumptions)

Jeden z poziomów kultury organiza-
cyjnej w modelu zaproponowanym przez 
Edgara Scheina. Podstawowe założenia, 
nazywane także programem kulturowym, 
to najtrwalsze i najtrudniejsze do rozpo-
znania i zmiany nieuświadomione i nie-
widoczne wzory myślenia, odnoszące się 
do: natury człowieka, cech jego charakteru 
i stosunku do wykonywanych zadań; for-
malnych i nieformalnych relacji między-
ludzkich; typu samej biblioteki jako orga-
nizacji oraz rodzaju jej dominujących cech; 
natury otoczenia, w jakim funkcjonuje bi-
blioteka, a także relacji z tym otoczeniem.

Zob. też: artefakty, normy i wartości, 
kultura organizacyjna biblioteki, model 
kultury organizacyjnej, poziomy kultu-
ry organizacyjnej

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Podział organizacyjny (ang. organi-
zational division)

Podział instytucji na mniejsze jednostki 
organizacyjne (np. działy, sekcje, stanowi-
ska), którym przypisane są cele funkcjono-
wania, zadania do realizacji, zakres odpo-
wiedzialności i uprawnień.

Podział organizacyjny jest niezbędny 
w średnich i większych bibliotekach. Sprzyja 
tworzeniu przejrzystej struktury organizacyj-
nej. Graficznym odwzorowaniem podziału 
organizacyjnego jest schemat organizacyjny.

Zob. też: schemat organizacyjny bi-
blioteki, struktura organizacyjna

M.W.
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Podział pracy (ang. division of labo-
ur)

Metoda organizacji pracy polegająca na 
przekazaniu pracownikowi wąskiego zakre-
su pracy, w którym ma się specjalizować.

Podział pracy ma na celu osiągnięcie wy-
sokiej biegłości pracownika w zakresie wy-
konywanego odcinka pracy, a przez to skró-
cenie czasu jej wykonywania. Podział pracy 
powoduje jednak szybkie znużenie ciągle 
powtarzającymi się tymi samymi zadania-
mi i czynnościami, a w efekcie zmniejsze-
nie motywacji do pracy. Z tego powodu 
jest stopniowo wycofywany z  bibliotek, 
na rzecz metod urozmaicających codzienne 
obowiązki bibliotekarzy i wzmacniających 
ich kreatywność. Przykładem zastosowania 
podziału pracy w bibliotekach jest wyod-
rębnienie w dziale opracowania stanowiska 
ds. opracowania formalnego i stanowiska 
ds. opracowania rzeczowego.

Zob. też: ilościowy podział pracy, ja-
kościowy podział pracy

BARTOSZEK, Adam. Podział pracy: struktura 
i geneza. Katowice 1986. ISBN 83-226-0057-7.

M.W.

Polityka jakości (ang. quality policy)
Ogół zamierzeń i celów jakościowych 

biblioteki, w sposób formalny wyrażony 
przez najwyższe kierownictwo. Zawiera 
zobowiązanie biblioteki do spełnienia wy-
magań i ciągłego doskonalenia skuteczno-
ści systemu zarządzania jakością. Polityka 
jakości jest dokumentem, sporządzonym 
na piśmie, który podlega wszystkim wyma-
ganiom normy dotyczącym nadzoru nad 
dokumentami. Nadzór nad polityką jakości 
sprawuje pełnomocnik ds. systemu jakości, 
który prowadzi zapisy zawierające infor-
macje, komu poszczególne egzemplarze 
polityki jakości zostały wydane i w jakich 
miejscach biblioteki zostały umieszczone, 
a ponadto z ustaloną częstotliwością do-
konuje przeglądu aktualności tego doku-

mentu. Kierownictwo powinno zapewnić, 
że polityka jakości:
•	 jest odpowiednia do celu istnienia bi-

blioteki,
•	 zawiera zobowiązanie do spełnienia wy-

magań i ciągłego doskonalenia skutecz-
ności systemu zarządzania jakością,

•	 tworzy ramy do ustanowienia i przeglą-
du celów dotyczących jakości,

•	 jest zakomunikowana i zrozumiała 
w bibliotece,

•	 jest przeglądana pod względem jej cią-
głej przydatności.
Zob. też: audyt, certyfikacja, certy-

fikat, księga jakości, normy ISO 9000, 
procedury systemu zarządzania

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

STOMA, Grażyna. System Zarządzania Jakością 
wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódz-
kiej im. KEN w Lublinie. „Biblioteka w Szkole” 2003, 
nr 1, s. 1-2. ISSN 0867-5600.

B.Ż.-K.

Polityka kadrowa (ang. personnel 
policies)

Zespół celowych i skoordynowanych 
działań kierownictwa mających na celu 
budowanie i rozwijanie zasobów ludzkich 
biblioteki. 

Polityka kadrowa obejmuje: planowanie 
zatrudnienia, kształtowanie systemu mo-
tywacyjnego, ocenianie, wynagradzanie, 
awansowanie, a także planowanie karier 
pracowniczych, wsparcie rozwoju indywi-
dualnego i zespołowego, pobudzanie i pod-
noszenie kwalifikacji. Prawidłowo realizo-
wana polityka kadrowa powinna zapewnić 
realizację celów organizacyjnych biblioteki, 
umożliwiając równocześnie realizację aspi-
racji zawodowych pracowników, zaspokaja-
nie ich potrzeb i ambicji.

Zob. też: planowanie kariery, mar-
keting wewnętrzny, strategia personal-
na, zarządzanie zasobami ludzkimi

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarstwo. Red. 
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A.  Tokarska. Warszawa 2013, s. 619-639. ISBN 
978-83-61464-95-2.

PRZYBYSZEWSKI, Roman. Polityka kadrowa 
w procesie humanizacji stosunków pracy. Olsztyn 
2004. ISBN 83-7299-363-7.

Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Ka-
mińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-61464-41-9.

M.W.

Polityka personalna zob. polityka 
kadrowa

Pomiar jakości usług bibliotecznych 
(ang. service quality assessment in  li-
brary)

Element zarządzania jakością polega-
jący na badaniu i ocenie jakości oferty bi-
bliotecznej. Wyróżnić można trzy aspekty 
takich pomiarów:
•	 analiza wskaźników funkcjonalności, 

czyli efektywności dostarczania przez 
bibliotekę usług oraz wydajności prze-
znaczania i wykorzystywania zasobów 
celem świadczenia tych usług.

•	 badanie użytkowników, czyli ocena 
usług bibliotecznych z punktu widze-
nia użytkownika. Wyniki badań mogą 
dostarczyć wielu cennych informacji 
dotyczących satysfakcji użytkowników, 
ich opinii i oczekiwań wobec oferty bi-
bliotecznej, stanowić powinny punkt 
wyjścia do wprowadzenia ulepszeń 
w bibliotece.

•	 ocena wpływu biblioteki na społeczeń-
stwo i indywidualnych użytkowników 
danej instytucji. Analizy te mogą doty-
czyć następujących aspektów oddziały-
wania placówek:
−	 dydaktyczno-informacyjnego, który 

obejmuje analizę wpływu bibliotek 
na proces dydaktyczny uczelni oraz 
kształcenie użytkowników wszyst-
kich typów bibliotek w zakresie 
umiejętności informacyjno-komu-
nikacyjnych;

−	 badawczego, skupiającego się 
na ocenie wpływu bibliotek i ich 

usług na proces badawczy pracow-
ników naukowych i studentów;

−	 kulturalnego, obejmującego badanie 
wpływu usług bibliotek na rozwój 
zainteresowań i aspiracji kultural-
nych użytkowników;

−	 środowiskowego, polegającego 
na ocenie oddziaływania bibliotek 
na społeczność lokalną;

−	 ekonomicznego, w którym badania 
koncentrują się na ocenie wpły-
wu usług i produktów bibliotek 
na kondycję finansową użytkow-
ników, umiejętności poszukiwania 
pracy, prowadzenie własnych firm 
itp.

Zob. też: Norma ISO 11620:2017-11, 
pomiar satysfakcji, wskaźniki funkcjo-
nalności, zarządzanie jakością

GŁOWACKA, Ewa. Badania społecznego i eko-
nomicznego oddziaływania bibliotek akademickich. 
Obszary, projekty, metody. W: Zarządzanie jakością 
w bibliotece. Red. M. Wojciechowska. Warszawa 
2017, s. 23-35. ISBN 978-64203-85-5.

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

GŁOWACKA, Ewa. Społeczne korzyści z funk-
cjonowania bibliotek. Obszary, metody analizy i oce-
ny. „Przegląd Biblioteczny” 2013, z. 4, s. 431-439. 
ISSN 0033-202X.

ISO 16439:2014: Information and documentation -- 
Methods and procedures for assessing the impact of libraries.

PN-ISO 11620:2017-11: Informacja i dokumen-
tacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. 

B.Ż.-K.

Pomiar satysfakcji (ang. satisfa-
ction survey)

Efekt końcowy procesu pozyskiwania 
informacji ze źródeł pierwotnych. W jego 
wyniku uzyskuje się informacje dotyczące 
wartości satysfakcji z działalności biblioteki 
w danym momencie czasu oraz dotyczące 
zmian, jakim ta placówka uległa w nie zmie-
nionych warunkach lub w zmienionych, 
zidentyfikowanych warunkach. Satysfakcję 
określa się średnią z ocen przyznawanych 
przez respondentów (użytkowników, pra-
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cowników) wyrażających ich postrzeganie 
biblioteki w całości lub którejś z jej cech czy 
oferowanych usług.

Zob. też: badanie marketingowe, 
pomiar jakości usług bibliotecznych, 
satysfakcja pracownika, satysfakcja 
użytkownika

Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek. 
Standardowy kwestionariusz ankiety. Oprac. L. Der-
fert-Wolf. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://pliki.sbp.pl/afb/Badanie_satysfakcji_uzyt-
kownikow_2.10.pdf. Stan z dnia 25 czerwca 2017. 

HILL, Nigel, ALEXANDER, Jim. Pomiar satys-
fakcji i lojalności klientów. Kraków 2003. ISBN 83-
88597-90-6.

KĘDZIERSKA, Edyta, ZAWAŁKIEWICZ, Aldona. 
Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowni-
ków biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy. [Doku-
ment elektroniczny] Warszawa 2014. Tryb dostępu: 
http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-bada-
nia-satysfakcji.pdf. Stan z dnia 25 czerwca 2017.

SIDOR, Maria W. Jakość usług bibliotecznych. 
Badanie metodą SERVQUAL. Warszawa 2005. ISBN 
83-89316-33-1.

B.Ż.-K.

Populacja (ang. population)
Zbiorowość generalna, czyli cała zbio-

rowość statystyczna podlegająca badaniom 
statystycznym. Wszystkie elementy popu-
lacji mają wspólne cechy istotne z punktu 
widzenia celu badania, o których badacz 
chce uzyskać określone informacje w celu 
rozwiązania problemu marketingowego.

Zob. też: badanie marketingowe, 
cecha statystyczna, próba badawcza, 
zbiorowość statystyczna

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5. 

B.Ż.-K.

Popyt (ang. demand)
Chęć skorzystania z oferty bibliotecz-

nej w danym miejscu i czasie. Popyt użyt-
kowników kształtują ich własne potrzeby, 
aspiracje, oczekiwania, bezpłatne usługi, 
jakość usług bibliotecznych, personel, ce-
chy psychiczne, fizyczne, intelektualne, 
wykształcenie. Popyt rośnie, kiedy właś-
ciwa informacja o usługach i produktach 

jest powiązana z właściwą ich dostępnością, 
z odpowiednią dystrybucją i podażą oferty.

Wyróżnia się:
•	 Popyt pełny, oznaczający sytuację, 

w której cała oferta biblioteki znajdu-
je chętnych gotowych do korzystania 
z niej; 

•	 Brak popytu wywołany nie występowa-
niem potrzeb lub negatywnym przyję-
ciem oferowanego produktu lub usługi 
oraz nietrafionym programem marke-
tingowym; 

•	 Popyt negatywny wynikający z nie-
chętnego nastawienia użytkowników 
do niektórych produktów lub usług 
na skutek oporów wynikających z trady-
cji, przyzwyczajeń, uprzedzeń bądź nie-
znajomości oferty na skutek braku od-
powiednich działań marketingowych;

•	 Popyt malejący na skutek utraty przez 
produkt lub usługę swej atrakcyjności, 
bądź pojawienia się korzystniejszego 
substytutu;

•	 Popyt nadmierny w stosunku do możli-
wości biblioteki. 
Działalność marketingowa biblioteki 

powinna przyczyniać się do harmonizo-
wania podaży i popytu oraz do kreowania 
popytu na oferowane przez nią produkty 
i usługi.

Zob. też: podaż, rynek
WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-

ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.
B.Ż.-K.

Postawa (ang. attitude)
Sposób zachowania się jednostki w kon-

kretnej sytuacji. Ma charakter względnie 
zgodnej i trwałej organizacji wiedzy, prze-
konań, uczuć, motywów oraz pewnych 
form działania i reakcji człowieka, związa-
nych z określoną biblioteką. Postawa jest 
strukturą złożoną z trzech komponentów:
•	 emocjonalnego – będącego reakcją 

na posiadany pogląd, zawiera uze-
wnętrznione emocje i uczucia związa-
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ne lub kojarzone z biblioteką, stosunek 
do niej,

•	 poznawczego – który obejmuje wiedzę, 
przekonania i opinie na temat właści-
wości biblioteki,

•	 behawioralnego – mającego charakter 
skrystalizowanego programu działania 
wobec biblioteki oraz gotowość do nich 
(może obejmować reakcje mimiczne, 
werbalne, działania). 
Każda postawa jest dwubiegunowa (po-

zytywna – negatywna, życzliwa – nieżycz-
liwa itd.), ma też zawsze pewne natężenie, 
np. od pasji do obojętności. W kontekście 
organizacyjnym szczególnie istotne są po-
stawy użytkownika wobec biblioteki i jej 
oferty oraz postawy pracownika wobec: 
pracy (pełnionej roli organizacyjnej, rea-
lizowania zadań), innych uczestników bi-
blioteki (współpracowników, przełożonych, 
podwładnych) i całej biblioteki, zasobów 
materialnych i finansowych biblioteki oraz 
użytkowników. 

Zob. też: lojalność użytkownika, sa-
tysfakcja pracownika, satysfakcja użyt-
kownika

FICEK, Aleksandra. Stymulowanie innowa-
cyjnych postaw pracowników. W: Bibliotekarstwo 
wobec zagadnień zarządzania. Red. I. Socha przy 
współudziale J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej. Ka-
towice 2006, s. 48-56. ISBN 83-226-1514-0.

CASCIO, Wayne F. Wpływ postaw pracowniczych 
na osiągnięcia organizacji. „Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi” 2011, nr 3-4, s. 15-24. ISSN 1641-0874.

GROSS, Urszula. Zachowania organizacyjne 
w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa 2003. 
ISBN 83-01-14145-X.

B.Ż.-K.

Potencjalny styl kierowania (ang.
potential style of management)

Indywidualny pogląd kierownika na to, 
jakimi metodami powinien oddziaływać 
na swoich podwładnych. Jest to styl po-
tencjalny, ponieważ przełożony ma zamiar 
tak postępować i robi to, kiedy pozwalają 
mu na to warunki oraz kiedy wypracowa-
ne wzorce działania przynoszą oczekiwa-
ne rezultaty. Sytuacja, w jakiej znaleźli się 

kierownik i organizacja może spowodować 
korektę przyjętych założeń i zmianę stoso-
wanych metod, technik, sposobów postę-
powania. Dochodzi wówczas do wypraco-
wania rzeczywistego stylu kierowania. 

Zob. też: styl kierowania, rzeczywi-
sty styl kierowania

KAMIŃSKA, Joanna. Wpływ stylu kierowania 
na kulturę organizacyjną biblioteki. W: Kultura or-
ganizacyjna w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec. 
Białystok 2008, s. 197-208. ISBN 978-83-7431-
159-5.

MROZIEWSKI, Marian. Style kierowania i zarzą-
dzania. Warszawa 2005. ISBN 83-7251-493-3.

J.K.

Potencjał (ang. potential)
Zakres możliwości, zdolności, umie-

jętności, które wydobyte i odpowiednio 
wykorzystane, wpływają na skuteczność 
działania w danej dziedzinie. Można mówić 
o potencjale całej biblioteki, jej wybranego 
działu, grupy pracowniczej lub indywidual-
nych osób. 

Zob też: kompetencje
ADAMIEC, Marek. Potencjał ludzki w organizacji. 

Warszawa 2011. ISBN 978-83-7641-482-9.
Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce – potencjał, 
możliwości, potrzeby: materiały z konferencji nauko-
wej z okazji 50-lecia Akademii Techniczno-Rolniczej 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz-Klono-
wo, 15-17 V 2002. Red. L. Defert-Wolf. Bydgoszcz 
2002. ISBN 83-87274-44-5.

JANKOWSKI, Piotr. Jak jest i jak może być 
wykorzystywany potencjał bibliotek publicznych? 
„Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 10, s. 3-8. ISSN 
0032-4752.

M.W.

Potrzeba (ang. requirement, need)
Istniejące w naturze ludzkiej odczucie 

braku czegoś, co jest niezbędne dla pod-
trzymania życia, dobrego rozwoju fizycz-
nego i psychicznego, dobrego samopoczu-
cia. Skłania to do działania zmierzającego 
do usunięcia braku, czyli zaspokojenia po-
trzeby. Potrzeby człowieka układają się 
w pewną hierarchię, czyli układ o różnym 
stopniu ważności dla osobowości danego 
człowieka czy grupy społecznej. 
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Potrzeby poszczególnych ludzi mają 
charakter zindywidualizowany, na który 
wpływają między innymi takie czynniki, 
jak aktualny stopień zaspokojenia potrzeb, 
sytuacja zawodowa oraz rodzinna oso-
by, kultura, poziom dojrzałości osobowej, 
cechy psychiczne, fizyczne, intelektual-
ne, kwalifikacje. Potrzeby człowieka mają 
charakter dynamiczny, zmienny w czasie, 
zindywidualizowane są również sposoby 
zaspokajania tej samej potrzeby.

Znaczenie potrzeb, z punktu widzenia 
marketingowych działań bibliotek, określa 
istotę marketingu, zgodnie z którą celem 
bibliotek jest poznawanie potrzeb oraz sa-
tysfakcjonujące otoczenie ich zaspokojenie. 

Zob. też: hierarchia potrzeb Maslo-
wa, teoria potrzeby osiągnięć McClel-
landa, teorie motywacyjne

KOŻUSZNIK, Barbara. Zachowania człowieka 
w organizacji. Warszawa 2002. ISBN 83-208-1394-8. 

MORGAN, Gareth. Obrazy organizacji. Warsza-
wa 1997. ISBN 83-01-12235-8.

B.Ż.-K.

Poziomy kultury organizacyjnej bi-
blioteki (ang. levels of organizational 
culture)

Zasadnicze składniki modelu kultury 
organizacyjnej zaproponowanego przez 
Edgara Scheina, wyróżnione ze względu 
na ich trwałość i widoczność. Dzielą się na: 
podstawowe założenia – nieuświadomio-
ne i niewidoczne wzory myślenia, normy 
i wartości – częściowo widoczne i częścio-
wo uświadomione wzory zachowań, arte-
fakty – widoczne i w pełni uświadomione 
symbole, wytwory kultury organizacyjnej.

Zob. też: artefakty, normy i wartości, 
kultura organizacyjna biblioteki, model 
kultury organizacyjnej, podstawowe 
założenia

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektronicz-
ny]. Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/
dlibra/docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. 
Stan dnia 10.03.2016.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

J.K.

Pozycjonowanie (ang. positioning)
Działania marketingowe, których celem 

jest stworzenie w świadomości konsumen-
tów pożądanego zastawu skojarzeń na temat 
produktu lub marki, który będzie dokład-
nie określony oraz jak najsilniej odróżnia-
jący się od oferty konkurencji. Pozycjono-
wanie produktu polega na eksponowaniu 
cech produktu wynikających z np. jakości, 
ceny, dostępności, bezpieczeństwa, nieza-
wodności czy obsługi klienta. Celem pozy-
cjonowania marki jest zbudowanie pozycji 
rynkowej marki, czyli określonego zestawu 
skojarzeń rozpowszechnianych wśród na-
bywców z rynku docelowego i odróżniają-
cych markę od konkurentów. 

Sposoby pozycjonowania dzieli się na:
•	 pozycjonowanie rzeczywiste – na pod-

stawie materialnych cech produktów, 
w porównaniu z kategorią produktów 
lub marką konkurenta, pozycjonowane 
wobec grupy docelowej czy pochodze-
nia produktu, 

•	 pozycjonowanie fikcyjne – w opar-
ciu o niematerialny wizerunek marki 
np. z wykorzystaniem znanych postaci, 
podkreślając niematerialne atrybuty 
marki lub sposoby jego wykorzystania.
Pozycjonowanie marki biblioteki będą-

ce elementem budowy wizerunku bibliote-
ki, może odbywać się w oparciu o takie ce-
chy jak: dostępność, nowoczesność, szeroka 
oferta usług, wykwalifikowana kadra.

Określenie „pozycjonowanie” stosuje 
się wymiennie z terminem „optymalizacja 
strony www” pod wyszukiwarki interneto-
we (tzw. marketing w wyszukiwarkach).

Zob. też: marka, marketing, wizeru-
nek
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JAZDON, Artur. Zarządzanie marką w bibliotece. 
W: Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bi-
bliotece. Red. M. Nowak, P. Pioterek, J. Przybysz. 
Poznań 2004, s. 71-78. ISBN 83-7205-202-6.

WOŻNICZKA, Jarosław, HAJDAS, Monika, KO-
WAL, Witold. Zarządzanie marketingiem. Wrocław 
2014. ISBN 978-83-7695-440-0.

B.J.

Praca w zespołach zob. metoda pra-
cy zespołowej

Praca zmianowa (ang. shift work)
Forma pracy, uwzględniona w Kodek-

sie pracy, według którego jest to wykony-
wanie pracy według ustalonego rozkładu 
czasu pracy, przewidującego zmianę pory 
wykonywania pracy przez poszczególnych 
pracowników po upływie określonej liczby 
godzin, dni lub tygodni.

Praca zmianowa jest formą często sto-
sowaną w bibliotekach publicznych oraz 
naukowych i dotyczy głównie pracowni-
ków obsługi, którzy są zobowiązani do za-
pewnienia czytelnikom całodziennego (lub 
w niektórych przypadkach całodobowego) 
dostępu do zbiorów i wybranych usług.

Zob. też: czas pracy, elastyczny czas 
pracy, zadaniowy czas pracy

M.W.

Pracodawca (ang. employer)
Jedna ze stron na rynku pracy – osoba lub 

instytucja – zatrudniająca pracownika w celu 
wykonywania wskazanej pracy. Pracodawcą 
może być osoba fizyczna lub osoba prawna, 
oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej. Zasady działania pra-
codawcy na rynku pracy oraz jego obowiązki 
i prawa reguluje Kodeks pracy.

Zob. też: obowiązki pracodawcy, 
pracownik

KAMIŃSKA, Joanna. Rola komunikacji we-
wnętrznej w kreowaniu pozytywnego wizerunku 
biblioteki jako pracodawcy. „Ekonomia i Humanisty-
ka” 2004, s. 87-101.

PAWŁOWSKA, Anna, POSTUŁA, Agnieszka. 
Pracownik i pracodawca: wykorzystanie technik pro-
jekcyjnych w badaniu postrzegania wzajemnych re-
lacji. „Problemy Zarządzania” 2014, nr 1, s. 30-49. 
ISSN 1644-9584.

M.W.

Pracownicy wiedzy (ang. knowledge 
workers)

Grupa specjalistów posiadająca wysoki 
poziom wiedzy, którą wykorzystuje na rzecz 
rozwoju biblioteki. Pracowników wiedzy 
charakteryzuje permanentne uczenie się 
i uczenie innych, głęboka świadomość włas-
nego potencjału, posiadanie kompetencji 
zarówno specjalistycznych, jak i ogólnych, 
sprzyjających współpracy, zdolność samo-
dzielnego wykonywania zadań i całościowe-
go rozwiązywania problemów, nastawienie 
innowacyjne. Pracownicy wiedzy w biblio-
tece to ci bibliotekarze, którzy mają szerokie 
horyzonty, są wyposażeni w wysokie kwalifi-
kacje, ale nie ulegają rutynie, mają szczegól-
ne umiejętności, niedostępne dla innych. Ich 
działalność prowadzi do przemian w biblio-
tece – powoduje, że zyskuje ona przewagę 
konkurencyjną nad innymi bibliotekami czy 
ośrodkami informacji. Pracownicy wiedzy – 
profesjonaliści w bibliotece:
•	 oczekują wyzwań, z którymi wiąże się 

wykorzystanie i uznanie ich wiedzy;
•	 posiadają autorytet, często także poza 

macierzystą biblioteką. Sami tworzą 
sprawnie działające sieci wymiany wie-
dzy i informacji zwrotnej – tak w bi-
bliotece jak i poza nią. Takie struktury 
sieciowe są dla nich kluczowe, ponieważ 
dzięki nim mogą pozyskiwać konieczną 
wiedzę i współpracę;

•	 osoby takie z reguły odczuwają zwięk-
szone poczucie własnej wartości;

•	 pracownicy wiedzy w bibliotece są nad-
wrażliwi na niedocenianie ich wkła-
du pracy, nieuwzględnianie ich prawa 
do własnego zdania czy powierzchow-
nie wydawane opinie na temat rezulta-
tów ich pracy.
Zob. też: zarządzanie wiedzą
KAMIŃSKA, Joanna, ŻOŁĘDOWSKA, Beata. 

Zarządzanie pracownikami wiedzy w bibliotece. 
W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Red. 
Bożena Bednarek-Michalska. 2006, nr 10. War-
szawa] 2007. Tryb dostępu: http://www.ebib.
info/2007/80/kaminska_zoledowska.php.Stan 
z dnia 15.06.2007. ISSN 1507-7187.
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MATERSKA, Katarzyna. Informacja w organiza-
cjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2007. ISBN 
978-83-89316-85-1.

B.Ż.-K.

Pracownik (ang. worker, employee)
Osoba fizyczna zatrudniona w organi-

zacji niezależnie od rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru czasu pracy. W szerszym kon-
tekście każda osoba związana z organizacją 
umową o pracę i zaangażowana w realizację 
celów strategicznych instytucji na przypi-
sanym w ramach struktury organizacyjnej 
stanowisku pracy. Zasady funkcjonowania 
pracowników na rynku pracy oraz ich obo-
wiązki i prawa reguluje Kodeks pracy.

Zob. też: obowiązki pracownika, 
pracodawca, pracownicy wiedzy, zaso-
by ludzkie

GŁOWACKA, Ewa. Model umiejętności zawodo-
wych pracownika usług informacyjnych. „Zagadnie-
nia Informacji Naukowej” 2005, nr 1, s. 23-26. ISSN 
0324-8194.

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarstwo. Red. 
A.  Tokarska. Warszawa 2013, s. 619-639. ISBN 
978-83-61464-95-2.

Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Ka-
mińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-61464-41-9.

J.K.

Prawo Parkinsona (ang. Parkinson’s 
law)

Reguła autorstwa Cyryla Northcote’a Par-
kinsona, zgodnie z którą praca rozszerza się 
tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukoń-
czenie  (ang. work expands as to fill the time 
available for its completion). Innymi słowy 
praca zajmuje dokładnie tyle czasu ile na nią 
przeznaczono, co oznacza, że jeśli na jakieś za-
danie zostaną przeznaczone 3 godziny, to jego 
realizacja pochłonie 3 godziny – jeśli jednak 
zadanie to należałoby skończyć w czasie o po-
łowę krótszym, to także zakończyłoby się ono 
sukcesem. Prawo Parkinsona dotyczy tylko 
tych czynności, które wykonujemy sami i/
lub na które mamy wpływ. Ponieważ zadania 
nieprzewidziane są naturalnym elementem 

każdego dnia w planowaniu harmonogramu 
prac należy uwzględnić regułę 60/40.

Zob. też: metody zarządzania cza-
sem, reguła 60/40

COVEY, Stephen R. 7 nawyków skutecznego 
działania. Poznań 2013. ISBN 978-83-7301-877-8.

ROGUSZCZAK, Michał. Zarządzanie czasem 
pracy menedżera. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
7151-889-8. 

SEIWERT, Lothar J. Zarządzanie czasem. Bądź 
panem własnego czasu. Warszawa 2005. ISBN 83-
7488-101-1.

J.K.

Procedura (ang. procedure)
Zespół działań, które pracownik biblio-

teki powinien podjąć (w oparciu o dostęp-
ne instrukcje lub wytyczne) w określonej 
kolejności (sekwencji) i formie, aby zreali-
zować zadanie/czynność o powtarzalnym 
charakterze. Ujednolicony sposób działania 
zmierzający do załatwienia jakiejś sprawy.

Procedury mogą być następstwem prze-
strzegania przepisów prawnych i norm 
(np. procedury związane z ochroną danych 
osobowych czytelników) lub wynikać z we-
wnętrznych zaleceń biblioteki (procedury 
obsługi użytkowników, procedury przyjęte 
podczas katalogowania zbiorów itp.).

Zob. też: procedury systemu zarzą-
dzania

M.W.

Procedury systemu zarządzania 
(ang. management procedures)

Dokumenty opisujące cele, odpowie-
dzialność i przebieg realizacji odpowied-
nich elementów systemu jakości. Stanowią 
integralną część dokumentacji systemu 
i wyrażają określony sposób wykonania 
działań. 

Zgodnie z wymaganiami norm ISO do-
tyczącymi zarządzania jakością wiele ob-
szarów biblioteki wymaga pisemnego ure-
gulowania – mówi się wtedy o procedurze 
udokumentowanej, w odróżnieniu od pro-
cedur niezapisanych, ale jednoznacznie 
określonych i powszechnie znanych. Nor-
my ISO 9000 wymagają utworzenia sześ-
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ciu udokumentowanych procedur, które 
dotyczą nadzoru nad dokumentami, nad-
zoru nad zapisami, audytu wewnętrznego, 
nadzoru nad wyrobem niezgodnym, dzia-
łań korygujących oraz działań zapobiegaw-
czych.

Zaleca się, aby udokumentowana proce-
dura zawierała:
1. Tytuł określający procedurę,
2. Przedmiot i cel jej stosowania,
3. Odpowiedzialność i uprawnienia w od-

niesieniu do działań objętych procedurą,
4. Opis działań objętych procedurą,
5. Zapisy powstające w wyniku działań 

objętych procedurą oraz tam, gdzie 
ma to zastosowanie,

6. Załączniki zawierające informacje po-
mocnicze dotyczące procedury,

7. Rozpowszechnienie i stosowanie – okre-
ślenie, do kogo procedura jest skierowa-
na, jakie działy czy osoby na określo-
nych stanowiskach pracy będą ze sobą 
współpracować w ramach procedury.
Zob. też: audyt, certyfikacja, certy-

fikat, księga jakości, normy ISO 9000, 
polityka jakości

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

Zarządzanie jakością. Cz. 1. Systemy jakości 
w organizacji. Red. W. Ładońska, K. Szołtysek. 
Wrocław 2005. ISBN 83-7011-767-8. 

Systemy zarządzania jakością – Wymagania PN-
-EN ISO 9001. Warszawa 2016. ISBN 978-83-275-
6322-4.

B.Ż.-K.

Proces (ang. process)
Zespół zachodzących po sobie zjawisk, 

stanów lub działań wywołujących zmiany.
W zarządzaniu procesy mają często 

z góry określoną kolejność zdarzeń, któ-
re mają spowodować określony skutek, 
np. efektem procesu gromadzenia książek 
ma być ich włączenie do zbiorów biblioteki, 
zaś efektem procesu udostępniania – wypo-
życzenie książki przez czytelnika. Procesy 
dzieli się na podstawowe, tj. w bibliotece 

np. proces udostępniania zbiorów i po-
mocnicze, tj. proces gromadzenia książek, 
którego celem jest umożliwienie realizacji 
procesu udostępniania. Obecnie w zarzą-
dzaniu panuje tendencja aby skupiać się 
nie na wykonywaniu poszczególnych czyn-
ności, lecz na realizacji całych procesów, 
co przynosi większą skuteczność działania. 
Dąży się również do maksymalnego skraca-
nia i upraszczania procesów bibliotecznych, 
w celu podniesienia efektywności pracy, tj. 
jak najszybszego udostępnienia czytelni-
kom relewantnych materiałów bibliotecz-
nych.

Zob. też: podejście procesowe, pro-
jekt

M.W.

Produkt (ang. product)
Zespół cech i wartości oferowanych dla 

satysfakcjonującego zaspokajania potrzeb 
użytkowników. Stanowi najważniejszy ro-
dzaj decyzji marketingowej biblioteki oraz 
podstawę kompozycji marketingu-mix 
i strategii marketingowej. 

Produkt może mieć charakter material-
ny (np. książki, czasopisma, płyty, fotogra-
fie) lub niematerialny (usługi kserograficz-
ne, dostęp do baz danych, wypożyczanie 
międzybiblioteczne, kursy komputerowe, 
kwalifikacje i umiejętności bibliotekarzy). 
Biblioteka podejmująca działania w za-
kresie produktu powinna określić rodzaje 
i wielkość swojej oferty, uwzględniać po-
trzeby aktualnych i przyszłych użytkow-
ników oraz pogodzić wymagania indywi-
dualne ze społecznymi. W procesie jego 
kształtowania należy uwzględnić:
•	 politykę w zakresie gromadzenia i uzu-

pełniania zbiorów,
•	 źródła wiedzy i sposoby pozyskiwania 

materiałów bibliotecznych,
•	 opracowanie zbiorów i przygotowanie 

narzędzi informacyjno-wyszukiwaw-
czych do wykorzystania przez użytkow-
nika.
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Zob. też: cena, dystrybucja, instru-
menty marketingu, promocja

Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

B.Ż.-K.

Profil kwalifikacyjny (ang. qualifica-
tion profile)

Nazywany zamiennie profilem wy-
mogów. Zawiera zestaw kompetencji sta-
nowiących ogół wiedzy, umiejętności, 
doświadczenia, postaw i gotowości pra-
cownika biblioteki do działania w okre-
ślonych warunkach, jak również zdolność 
przystosowania się do tych zmieniających 
się okoliczności. Stanowi uporządkowany 
zbiór kwalifikacji zawodowych i kompeten-
cji, tworzony na użytek doboru pracowni-
ków. Najczęściej kompetencje umieszczane 
w profilach kwalifikacyjnych dotyczą czte-
rech kategorii: zdolności i cech osobowo-
ści, kompetencji ogólnych, kompetencji 
szczegółowych, kompetencji technicznych. 
Opracowując profil wymogów dla po-
szczególnych stanowisk pracy w bibliotece 
można posługiwać się listami kompeten-
cji uniwersalnych lub wyodrębnić z nich 
tylko te, które odpowiadają specyfice pra-
cy w konkretnej bibliotece, łączą się z jej 
strategią i kulturą organizacyjną. Celem 
formułowania profilu kwalifikacyjnego jest 
zdefiniowanie jaki pracownik będzie w sta-
nie efektywnie funkcjonować w bibliotece 
na wybranym stanowisku i realizować wy-
znaczone mu zadania w określonych wa-
runkach.

Zob. też: kompetencje, kwalifikacje 
zawodowe

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

J.K.

Profil semantyczny (ang. perfor-
mance profile)

Narzędzie do badania wizerunku bi-
blioteki, które polega na opracowaniu li-
sty określeń przeciwstawnych, mogących 
opisywać placówkę. Respondenci zazna-
czają na skali liczbowej wartość, która we-
dług nich określa natężenie danej cechy 
w odniesieniu do analizowanej biblioteki.
Siatkę profilu projektuje się w ten sposób, 
że ukazuje kryteria jakości dotyczące dzia-
łalności biblioteki pionowo z lewej strony, 
a liczbę punktów – poziomo u góry. Odpo-
wiedziom osób badanych muszą więc zo-
stać przyporządkowane wartości liczbowe 
(np. 5 dla „całkowicie się zgadzam”, a 1 dla 
„całkowicie się nie zgadzam”, itd.). Średnie 
arytmetyczne wyników są następnie nano- wyników są następnie nano-
szone na wykres, w wyniku czego powstają 
profile (mapy) semantyczne.

dobra lokalizacja

wizerunek zewnętrzny

wizerunek wewnętrzny
wizerunek pożądany

wysoka jakość zbiorów 1       2      3       4       5

1       2      3       4       5

1       2      3       4       5

1       2      3       4       5

estetyczne wnętrza

kompetentni pracownicy

Rys. Profil semantyczny
Źródło: ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Wizeru-

nek biblioteki publicznej. Katowice 2006, s. 91. ISBN 
83-226-1533-7. 

Zob. też: badanie marketingowe, po-
miar satysfakcji, skala Likerta, wizeru-
nek biblioteki

HILL, Nigel, ALEXANDER, Jim. Pomiar satys-
fakcji i lojalności klientów. Kraków 2003. ISBN 83-
88597-90-6.

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Wizerunek bibliote-
ki publicznej. Katowice 2006. ISBN 83-226-1533-7.

B.Ż.-K. 
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Profil wymogów zob. profil kwalifi-
kacyjny

Projekt (ang. project)
Przedsięwzięcie, które ma datę rozpoczę-

cia, specyficzne cele i limity, ustalony zakres 
odpowiedzialności i rozkład czynności, bu-
dżet oraz datę ukończenia. Do podstawowych 
cech projektu należą więc: zdefiniowanie 
w czasie, niepowtarzalność (jednorazowość), 
złożoność i celowość. W przeciwieństwie 
do procesu, który jest rozłożony w czasie 
i składa się z określonych i powtarzalnych 
czynności, projekt jest w organizacji czymś 
nowym, niepowtarzalnym, wytwarzanym 
w sposób kreatywny i innowacyjny o wyraź-
nie zarysowanych granicach czasowych. 

W praktyce zarządzania projektami wy-
różnia się trzy podejścia. 
•	 Tradycyjny styl kierowania projektem, 

gdy projekt realizowany jest etapami, któ-
re wykonywane są w sposób kaskadowy. 

•	 Podejście zwinne, adaptacyjne (agile), 
w którym zespół projektowy nie podą-
ża za wcześniej ustalonym planem, lecz 
za ciągle zmieniającymi się potrzebami 
odbiorców. Podstawowymi zasadami 
zwinnego zarządzania projektami są: wy-
dajność, zdolności adaptacyjne i współ-
praca. 

•	 Ekstremalne zarządzanie projektem za-
kłada konieczność planowania i kontroli, 
ale równocześnie jest bardzo elastyczne 
w dostosowywaniu się do zmian. Wyko-
rzystywane do realizacji projektów o wy-
sokim stopniu ryzyka.
Zob. też: menedżer projektu, metoda 

pracy zespołowej, proces, zespół pra-
cowniczy

SADOWSKA-HINC, Marta. TeamScan – jak stwo-
rzyć efektywny zespół do pracy nad projektem. „Biu-
letyn EBIB” [Dokument elektroniczny] 2009, nr 3. 
– Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2009/103/a.
php? sadowska_hinc. Stan z dnia 11.03.2017. ISSN 
1507-7187.

WYSOCKI, Robert. K. Efektywne zarządzanie 
projektami: tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice, 
2013. ISBN 978-83-246-3906-9.

B.J. 

Prokrastynacja (ang. procrastina-
tion)

Termin stosowany w  psychologii (wy-
wodzący się od łacińskiego procrastinatio 
oznaczającego odroczenie, zwłokę) na okre-
ślenie patologicznej tendencji do nieustan-
nego przekładania pewnych czynności 
na później, ujawniającej się w różnych 
dziedzinach życia. Prokrastynacja bywa 
też nazywana „syndromem studenta”. Pro-
krastynator ma problemy z zabraniem się 
do pracy i odkłada jej wykonanie, zwłasz-
cza wtedy, gdy nie widzi natychmiastowych 
efektów. Prokrastynacja najczęściej pozo-
staje nierozpoznana, a osoby odwlekające 
uważa się po prostu za leniwe. Przypisuje 
się im brak siły woli i ambicji. Cechą cha-
rakterystyczną odwlekającego jest ciągłe 
przekładanie zadań „na później”, co oznacza 
termin bliżej nie określony. Najczęściej zaś 
sprawy są przekładane aż do chwili, kiedy 
nieubłaganie zbliża się termin ich ostatecz-
nej realizacji. Prokrastynacja nie oznacza 
jednak braku działania, wręcz przeciwnie 
– prokrastynator z zapałem wykonuje inne 
zajęcia, niezwiązane z problematycznym 
zadaniem (np. przeszukuje Internet, spędza 
czas na korzystaniu z mediów społecznoś-
ciowych itp.).

Zob. też: metody zarządzania cza-
sem

ROGUSZCZAK, Michał. Zarządzanie czasem 
pracy menedżera. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
7151-889-8. 

J.K.

Promocja biblioteczna (ang. library 
promotion)

Zbiór środków i działań pełniących 
funkcję informacyjną w systemie komuni-
kowania się biblioteki z otoczeniem i służą-
cych pozyskiwaniu akceptacji środowiska 
dla pełnionych przez nią funkcji. Głównym 
celem promocji jest zmniejszenie lub na-
wet wyeliminowanie dystansu istniejącego 
między oferowaną usługą czy materiałem 
bibliotecznym, a jej użytkownikiem. Funk-



190 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

cja wspierania procesów świadczenia usług 
przez bibliotekę jest związana z dwoma 
rodzajami bezpośredniego oddziaływania, 
to jest perswazją oraz przypominaniem. 
Realizacja tych celów jest ściśle powiązana 
z kształtowaniem postaw użytkowników 
biblioteki.

Biblioteka, prowadząc działania promo-
cyjne, może wykorzystywać następujący ze-
spół narzędzi, tworzących tzw. kompozycję 
promotion-mix: reklamę, promocję osobi-
stą, promocję dodatkową, public relations.

Zob. też: marketing, promocja do-
datkowa, promocja osobista, public re-
lations, reklama

Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

B.Ż.-K.

Promocja dodatkowa (ang. added 
promotion)

Kompleks działań i środków mających 
na celu podwyższenie atrakcyjności pro-
duktu lub usługi poprzez dodanie do nich 
różnorodnych form zachęt materialnych 
bądź innych bodźców skierowanych do po-
tencjalnych nabywców. Promocja dodat-
kowa, zwana też uzupełniającą, ma zwykle 
ograniczony zakres czasowy i jest działa-
niem krótkookresowym. Wykorzystywane 
środki w ramach promocji dodatkowej, 
bardzo zróżnicowane w formie, takie jak 
honorowe karty biblioteczne zwiększające 
limit jednorazowych wypożyczeń czy anu-
lowanie kar z tytułu niedotrzymania zo-
bowiązania użytkownika wobec biblioteki, 
mają na celu pozyskanie i zachęcenie użyt-
kowników do skorzystania z oferty bibliote-
ki, jak również kształtowanie jej wizerunku.

Zob. też: marketing, promocja bi-
blioteczna, promocja osobista, public 
relations, reklama

Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

B.Ż.-K.

Promocja osobista (ang. personal 
promotion)

Instrument promocji oparty na osobi-
stej i bezpośredniej prezentacji produktu, 
idei lub usługi. Stanowi najkrótszy, w cza-
sie i przestrzeni, sposób na zbliżenie ofer-
ty biblioteki do użytkownika. Efektywność 
promocji osobistej zależy znacznie od per-
sonelu biblioteki, który udzielając pomocy, 
porady, instrukcji, buduje wizerunek bi-
blioteki i kształtuje nastawienie użytkowni-
ka, pozytywnie lub negatywnie, do niej. 

Zob. też: marketing, promocja bi-
blioteczna, promocja dodatkowa, public 
relations, reklama

Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

B.Ż.-K.

Prosument (ang. prosumer)
Klient aktywnie współtworzący pro-

dukty i usługi, aktywny konsument, który 
w sposób dynamiczny poszukuje informacji 
o ofercie, wchodzi w interakcję z przekazem 
reklamowym i wyraża własne zdanie na te-
mat organizacji i jej działań. Coraz częściej 
robi to w  sposób publiczny wykorzystując 
Internet, np. za pomocą blogów lub opinii 
zamieszczonej w sieci. Takie postawy prze-
jawiają także użytkownicy bibliotek, którzy 
chcą wpływać na kształt oferty bibliotecznej 
przez zgłaszanie swoich uwag, propozycji 
usprawnień, a nawet przez oddziaływanie 
na formę opracowania zbiorów bibliotecz-
nych, prezentacji danych w katalogach czy 
wyszukiwania informacji.
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Zob. też: klient
JASKOWSKA, Bożena. Nadal użytkownik czy 

może już prosument? Biblioteka w kulturze konwer-
gencji. „Bibliotekarz” 2009, nr 2, s. 2-6.ISSN 0208-
4333.

KAMIŃSKA, Joanna. Czytelnik – klient – prosu-
ment. Przemiany profilu użytkownika wyzwaniem 
dla bibliotek. W: O etosie książki. Studia z dziejów 
bibliotek i kultury czytelniczej. Red. T. Wilkoń. Kato-
wice 2017, s. 468-479. ISBN 978-83-226-3178-2.

MIKA, Bartosz. Prosumpcja – niedoszła re-
wolucja. W: Prosumpcja: pomiędzy podejściem 
apokaliptycznym a emancypującym. Red. P. Siuda, 
T. Żaglewski. Gdańsk 2014, s. 63-97. ISBN 978-83-
63434-33-5.

TOFFLER, Alvin. Trzecia fala. Poznań 2006. 
ISBN 83-89738-89-9.

J.K.

Próba badawcza (ang. investigative 
attempt) 

Część populacji dobrana w określony 
sposób w celu przeprowadzenia badań. 
Na podstawie wyników poziomu próby 
formułuje się wnioski opisujące całą zbio-
rowość, dzięki czemu biblioteka ponosi 
mniejsze koszty oraz szybciej przeprowa-
dza badania. Ważnym elementem w pro-
cesie doboru próby do badań jest ustalenie, 
jak liczna ma być próba, aby na podstawie 
wyników możliwe było sformułowanie 
wniosków o całej badanej populacji, z za-
chowaniem określonej dokładności i wiary-
godności. Wielkość próby jest uzależniona 
od kilku czynników, takich jak cel bada-
nia, posiadana wiedza o populacji, rygory 
dotyczące wnioskowania o  populacji (na-
leży uwzględnić błąd szacunkowy), kosz-
ty badania oraz finanse, jakie biblioteka 
ma do dyspozycji na ten cel. Po określeniu 
liczebności próby dokonuje się wyboru me-
tody doboru próby do badań. Ogół metod 
można podzielić na dwie grupy:
	metody doboru losowego – polegają 

na znanym i określonym prawdopodo-
bieństwie dostania się każdej jednos-
tki statystycznej do próby. Oznacza to, 
że o tym, która jednostka zostanie do-
brana z listy badanej populacji, decydu-
je przypadek losowy, a więc wszystkie 

jednostki badanej populacji mogą się 
znaleźć w próbie z tym samym prawdo-
podobieństwem. 

	metody doboru celowego – polegają 
na ustaleniu z góry pewnych charak-
terystyk, jakim mają odpowiadać po-
szczególne jednostki w próbie. 
Zob. też: badanie marketingowe, 

błędy doboru próby, dobór próby, popu-
lacja, zbiorowość statystyczna

HUCZEK, Marian. Badania marketingowe 
w organizacji non profit. Sosnowiec 2006. ISBN 83-
89275-03-1.

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Przeciążenie pracą (ang. work-
-overload)

Nadmierne obciążenie pracownika, 
powodujące ustanie możliwości adaptacyj-
nych jego organizmu.

Przeciążenie pracą wiąże się 
z przekroczeniem tzw. punktu krytyczne-
go, po którym można oczekiwać wyłącznie 
negatywnych skutków pracy. W zależności 
od pojawiających się obciążeń wyróżnia się 
przeciążenie ilościowe, gdy pracy jest zbyt 
dużo i przeciążenie jakościowe, gdy praca 
jest zbyt trudna. Przeciążenie pracą bywa 
przyczyną obniżenia motywacji, absencji 
w pracy, wypalenia zawodowego oraz prob-
lemów w życiu prywatnym i problemów 
o charakterze zdrowotnym.

Zob. też: stres zawodowy, wypale-
nie zawodowe

BAILEY REINHOLD, Barbara. Toksyczna praca: 
jak przezwyciężyć stres, przeciążenie i znużenie 
i jak ożywić swoją karierę zawodową. Poznań 1998. 
ISBN 83-7120-596-1.

BAŃKA, Augustyn. Psychopatologia pracy. Po-
znań 1996. ISBN 83-901059-2-6.

M.W.

Przetwarzanie danych osobowych 
(ang. personal data processing)

Operacje wykonywane na danych oso-
bowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywanie, zmie-
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nianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłasz-
cza te, które wykonuje się w systemach in-
formatycznych. Przetwarzanie jest zgodne 
z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – 
i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest 
co najmniej jeden z poniższych warunków:
•	 osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej licz-
bie określonych celów;

•	 przetwarzanie jest niezbędne do wyko-
nania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy;

•	 przetwarzanie jest niezbędne do wypeł-
nienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze;

•	 przetwarzanie jest niezbędne do ochro-
ny żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

•	 przetwarzanie jest niezbędne do wyko-
nania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej admini-
stratorowi;

•	 przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez admini-
stratora lub przez stronę trzecią, z wy-
jątkiem sytuacji, w których nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wol-
ności osoby, której dane dotyczą, wy-
magające ochrony danych osobowych, 
w szczególności gdy osoba, której dane 
dotyczą, jest dzieckiem.
W bibliotekach dane przetwarzane 

są z reguły na podstawie wyrażonej przez 
użytkownika zgody. Niektóre biblioteki 
za podstawę przetwarzania danych przyj-
mują zapis o niezbędności do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicz-
nym. 

Zob. też: dane osobowe, ochrona da-
nych osobowych

SKRZYŃSKI, Dariusz. Ochrona danych w biblio-
tece. „Biblioteka Publiczna” 2017, nr 4/5, s. 22-28. 
ISSN: 2353-8007

Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) 

B.J. 

Przewaga konkurencyjna (ang. com-
petitive advantage)

Korzystna, względem innych instytucji, 
pozycja biblioteki na rynku. Osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej wymaga wy-
sokiego poziomu produktów i usług, jest 
konsekwencją jakości i sprawności dzia-
łań oraz skutecznej strategii. Przyjmuje 
się, że dwa najważniejsze źródła przewagi 
konkurencyjnej to: zwiększenie efektyw-
ności działań (w przypadku bibliotek może 
to być np. szybsza obsługa użytkownika czy 
krótszy czas rejestracji nowych zbiorów) 
oraz wyróżnienie na rynku (np. poprzez 
wysoką jakość usług czy przyjazną atmo-
sferę biblioteki). Przewaga konkurencyjna 
może dotyczyć produktów, usług, rynków, 
organizacji, sektorów, regionów lub całych 
państw. Może wynikać bądź to z zasobów, 
które posiada organizacja (np. komforto-
wy, dobrze zlokalizowany budynek biblio-
teki, cenny i unikatowy księgozbiór), bądź 
z umiejętności, którymi dysponuje (np.
kompetencje pracowników). Sposób dąże-
nia do uzyskiwania przez bibliotekę prze-
wagi konkurencyjnej jest zdeterminowany 
przez wybór strategii kooperacji lub strate-
gii konkurencji.

Zob. też: kluczowe czynniki sukce-
su, konkurenci

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Przywództwo (ang. leadership)
Zdolność do przewodzenia grupie dzię-

ki posiadanemu autorytetowi i umiejętnoś-
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ciom wpływania na innych oraz osiągania 
dzięki temu określonych celów. Przywódz-
two opiera się na akceptacji zespołu, którym 
kieruje przywódca. Jego rola polega zarówno 
na kierowaniu personelem, jak i na budowa-
niu struktur organizacyjnych, doborzestra-
tegii, metod zarządzania, środków material-
nych oraz kreowaniu zasad postępowania 
i postaw. Przywództwo to wartość polegają-
ca na umiejętności mobilizacji, odpowied-
niej integracji i skutecznego wykorzystania 
wszystkich zasobów materialnych i niema-
terialnych biblioteki w celu jak najlepszego 
realizowania jej misji. Przywództwo można 
uznać za rozwinięcie funkcji zarządczej, kto-
ra w tradycyjnym modelu realizowana jest 
za pomocą planowania, organizowania, mo-
tywowania i kontroli. W większym stopniu 
jest ono jednak skoncentrowane na czynni-
ku motywacyjnym, silnie współgrając z wi-
zją, misją i strategią biblioteki. Przywództwo 
obejmuje zatem nieco inny zakres działań 
niż ma to miejsce w przypadku zarządza-
nia. Utożsamianie przywództwa wyłącznie 
z władzą formalną i działaniami kierowni-
czymi jest błędem, podobnie jak używanie 
zamiennie takich terminów jak: kierownik, 
przywódca, przełożony, zwierzchnik, mene-
dżer, lider. Przywódca musi posiadać cechy 
predestynujące go do tej roli, inicjuje, kieru-
je, motywuje zespół, w oparciu m.in. o auto-
rytet osobisty i formalny. Siła przywództwa 
tkwi zatem zarówno w czynnikach formal-
nych (władza formalna, formalne wykształ-
cenie itp.), jak i w czynnikach nieformalnych 
(autorytet, charyzma itp.).

Przywództwo w bibliotekach można 
rozpatrywać na trzech poziomach: zespoło-
wym, operacyjnym i strategicznym. Na po-
ziomie zespołowym (najniższym) w biblio-
tekach działają na ogół doraźnie powołane 
grupy robocze, liczące od kilku do kilkuna-
stu pracowników, mające na celu realizację 
konkretnych przedsięwzięć, np. zorganizo-
wanie konferencji, przygotowanie wystawy, 
opracowanie innowacji. Poziomem opera-
cyjnym zawiadują liderzy/kierownicy, któ-

rym podlegają inne osoby o uprawnieniach 
decyzyjnych, np. w większych bibliotekach 
może to być dyrektor ds. bibliotecznych, 
kierujący pracą kierowników lub w mniej-
szych – kierownik kontrolujący pracę ze-
społów. Najwyższy poziom – strategiczny 
– podlega kontroli dyrektora głównego 
biblioteki (lub kierownika przy nomenkla-
turze nieuwzględniającej stanowiska dy-
rektora) i wymaga spojrzenia na bibliotekę 
z perspektywy systemowej oraz uwzględ-
nienia kontekstu działalności, jaki tworzy 
otoczenie biblioteki.

Zob. też: cechy kierownicze, kierow-
nik, lider, menedżer

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Psychologia organizacji (ang. orga-
nizational psychology)

Dział psychologii zajmujący się bada-
niem pracownika jako elementu organi-
zacji. W przeciwieństwie do psychologii 
pracy psychologia organizacji uwzględnia 
szerszy kontekst i nie ogranicza się wy-
łącznie do badań analizujących przysto-
sowanie człowieka do stanowiska pracy, 
analizując także oddziaływania społeczne, 
ekonomiczne, organizacyjne, techniczne 
itd., przyjmując, że istotne jest zarówno do-
stosowanie się pracownika do organizacji, 
jak i sam wpływ organizacji na pracowni-
ka. Coraz częściej zagadnienia psychologii 
organizacji stają się przedmiotem rozważań 
w literaturze bibliotekoznawczej.

Zob. też: psychologia pracy, socjolo-
gia pracy

JACHNIS, Anna. Psychologia organizacji. War-
szawa 2008. ISBN 978-83-7251-815-6.

RATAJCZAK, Zofia. Psychologia pracy i organi-
zacji. Warszawa 2007. ISBN 978-83-01-15165-2.

M.W.

Psychologia pracy (ang. work psy-
chology)

Dział psychologii stosowanej zajmujący 
się badaniami związanymi z zarządzaniem 
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zasobami ludzkimi, a szczególne analizą 
cech osobowości, które mogą predestyno-
wać do pracy w różnych zawodach, czyn-
ników stresogennych w pracy zawodowej, 
wypalenia zawodowego, stosunków mię-
dzyludzkich i komunikacji, zarządzania 
konfliktami, technik motywacyjnych, pra-
cy zespołowej itp. Również w bibliotekar-
stwie coraz częściej dostrzega się potrzebę 
analizy tych zjawisk, w związku z ich wy-
stępowaniem w specyficznych warunkach 
bibliotecznych. Głównym celem psycholo-
gii pracy jest zwiększenie efektywności pra-
cy dzięki jej lepszej organizacji, w oparciu 
o zrozumienie zachowań, postaw i reakcji 
pracowników.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, ergonomia, fizjologia pracy, psy-
chologia organizacji, socjologia pracy

LUBRAŃSKA, Anna. Psychologia pracy: podsta-
wowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa 2017. ISBN 
978-83-8085-434-5.

M.W.

Psychologia reklamy (ang. psycho-
logy of advertising)

Dziedzina psychologii zajmująca się 
wpływem przekazu reklamowego na po-
stępowania nabywców. Znajomość zasad 
oddziaływania reklamy pozwala bibliote-
ce na tworzenie skutecznych przekazów 
promocyjnych i podtrzymywanie bliskich 
relacji z użytkownikami. Modele oddziały-
wania reklamowego wychodzą z założenia, 
że przekaz reklamowy może wywołać jedną 
z trzech reakcji:
•	 poznawczą – związaną z poziomem wie-

dzy użytkownika, która jest wynikiem 
dotarcia do jego świadomości informa-
cji niesionych przez przekaz reklamowy,

•	 uczuciową – związaną z kształtowaniem 
postawy użytkownika wobec usług i bi-
blioteki pod wpływem oddziaływania 
przekazu reklamowego,

•	 behawioralną – związaną z nakłania-
niem użytkownika do działania zgod-

nego z oczekiwaniami biblioteki jako 
nadawcy przekazu reklamowego.
Zob. też: kampania reklamowa, re-

klama
Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 

konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

NAPIERAŁA, Magdalena. Filozofia reklamy: 
historia, psychologia, techniki. Kraków 2012. ISBN 
978-83-7720-025-4.

HEATH, Robert. Uwieść podświadomość: psy-
chologia reklamy. Sopot 2014. ISBN 978-83-7489-
498-2.

B.Ż.-K.

Psychometria (ang. psychometry)
Dział psychologii poświęcony teo-

rii i praktyce stosowania testów psycho-
logicznych, skonstruowanych w oparciu 
o ustalenia matematyki i statystyki. Testy 
psychometryczne służą m.in. do pomiaru 
indywidualnych cech i predyspozycji 
psychicznych predestynujących jednostkę 
do podejmowania pracy w określonych 
zawodach oraz realizacji wybranych 
zadań i pełnienia konkretnych funkcji 
w organizacji. Służą pomiarowi poziomu 
inteligencji, pamięci, siły motywacji, 
uzdolnień itp. Psychometria coraz częściej 
używana jest w procesach rekrutacyjnych 
na stanowiska bibliotekarskie oraz w  poli-poli-
tyce kadrowej bibliotek.

Zob. też: testy psychometryczne
Psychometria – podstawowe zagadnienia. Red. 

K. Fronczyk. Warszawa 2009. ISBN 978-83-61086-
31-4.

M.W.

Public relations (ang. public rela-
tions)

Instrument promocji bibliotecznej, 
którego celem jest kształtowanie wize-
runku biblioteki (budowanie, zmiana lub 
utrzymywanie pozytywnych wyobrażeń 
i opinii o bibliotece), przekazywanie opinii 
publicznej informacji charakteryzujących 
działalność biblioteki, tworzenie przesła-
nek dla zrozumienia określonych decyzji 
biblioteki, nawiązywanie i utrzymywanie 
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więzi ze wszystkimi elementami otoczenia, 
ważnymi dla realizacji celów biblioteki oraz 
wzmacnianie „wytrzymałości” biblioteki 
w sytuacjach kryzysowych i złej opinii oto-
czenia. W celu komunikowania się z otocze-
niem, biblioteki mogą wykorzystywać róż-
norodne narzędzia public relations, m.in. 
wydarzenia, np. spotkania z „ciekawymi” 
ludźmi, jubileusze bibliotek, uroczystości 
związane z nagradzaniem pracowników 
i osób zasłużonych dla biblioteki, imprezy 
organizowane przez bibliotekę we współ-
pracy z innymi instytucjami; wydawnictwa 
własne; informacje o bibliotece w środkach 
masowego przekazu; media społecznościo-
we; kontakty z władzami; środki wizualne 
i niewizualne określające tożsamość biblio-
teki, strona WWW.

Zob. też: promocja biblioteczna, 
publicity, relacje, tożsamość biblioteki, 
wizerunek biblioteki

JASKOWSKA, Małgorzata. Public Relations 
bibliotek naukowych w Internecie. Kraków 2007. 
ISBN978-83-233-2367-9.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingowej 
biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Wizerunek bibliote-
ki publicznej. Katowice 2006. ISBN 83-226-1533-7.

B.Ż.-K.

Publicity (ang. publicity)
Najczęściej niezależne od biblioteki opinie 

mediów o jej działalności, traktowane czasem 
jako integralny element public relations. Pub-
licity wykorzystuje najniższe instynkty od-
biorców, jak potrzeba sensacyjnych doznań 
i informacji, bazuje na efektach pokazowych, 
krótkotrwałych. Oznacza rozgłos, nagłośnie-
nie, które przez odpowiednio zredagowane 
komunikaty mogą wzbudzać zainteresowanie 
biblioteką i jej ofertą. Publicity, nie zawsze 
obiektywne dla biblioteki, prowadzi czasem 
do obrony jej interesów. Przykładem jest 
nagłośniony wokół biblioteki skandal spo-
wodowany kradzieżą cennej książki, który 
uświadomi organom finansującym potrzeby 
biblioteki oraz pomoże w pozyskaniu spon-
sorów w celu sfinansowania zabezpieczenia 
zbiorów.

Zob. też: public relations 
Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, 

konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

WOJCIECHOWSKI. Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

B.Ż.-K.

– Q –

Quality Function Deployment (ang. 
Quality Function Deployment, QFD)

Metoda zarządzania jakością polega-
jąca na przystosowaniu usług biblioteki 
do potrzeb jej użytkowników dzięki po-
znaniu tych potrzeb, hierarchizacji i ocenie 
przy pomocy siatki macierzy, nazywanej 
od swego graficznego kształtu domem ja-
kości.

W ramach metody określa się: kto jest 
użytkownikiem biblioteki, czego oczeku-
ją użytkownicy biblioteki, jak biblioteka 
może zaspokoić ich oczekiwania oraz jak 
kształtuje się pozycja biblioteki w stosunku 
do konkurencji. Każdą usługę rozpatruje się 
jako zbiór prostszych elementów, których 
jakość należy podnosić na każdym etapie 
realizacji usługi.

Rys. Szablon domu jakości

Zob. też: zarządzanie jakością
BENDELL, Tony, BOULTER, Louise. Benchmar-

king. Kraków 2000. ISBN 83-7230-021-6.



196 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

Podręcznik zarządzania jakością. Red. D. Lock. 
Warszawa 2002. ISBN 83-01-13742-8.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

– R –

Racjonalizacja pracy bibliotecznej 
(ang. library work rationalization)

Usprawnianie pracy polegające na świa-
domym doborze nowych lub ulepszonych 
metod pracy, bardziej wydajnych i sku-
tecznych od metod dotychczasowych. Ce-
lem racjonalizacji jest osiągnięcie lepszego 
wyniku pracy przy mniejszym wysiłku, 
tzn. mniejszych nakładach czasu, pracy, 
pieniędzy i środków. Racjonalizacja pracy 
biblioteki polega więc na szybszym i spraw-
niejszym wykonywaniu pracy dzięki wpro-
wadzaniu usprawnień i lepszej organizacji 
pracy np. poprzez lepszą organizację proce-
sów albo automatyzację biblioteki.

Racjonalizacja pracy biblioteki obejmuje 
cztery podstawowe aspekty: organizacyjny, 
ekonomiczny, techniczny i psychologiczny. 
W aspekcie organizacyjnym racjonalizacja 
polega na jak najlepszej organizacji proce-
sów pracy, poprzez skuteczne kierowanie 
ludźmi oraz zarządzanie środkami. Racjo-
nalizacja w aspekcie ekonomicznym opiera 
się na udoskonalaniu polityki finansowej 
biblioteki, zaś w aspekcie technicznym – 
na podniesieniu wydajności pracy dzięki 
automatyzacji pracy biblioteki oraz wyko-
rzystywaniu urządzeń, maszyn i rozwiązań 
technicznych. Racjonalizacja w aspekcie 
psychologicznym polega na usprawnianiu 
zarządzania kadrami poprzez m.in. tworze-
nie pozytywnego klimatu pracy, sprzyjają-
cego rozwojowi, kreatywności i aktywności 
zawodowej bibliotekarzy.

Racjonalizacji pracy dokonuje się czę-
sto poprzez wykorzystanie odpowiednich 
metod zarządzania i technik organizator-
skich.

Zob. też: automatyzacja, efektyw-
ność, skuteczność działania, spraw-
ność działania, wydajność

WOJCIECHOWSKA, Maja. Ocena skuteczno-
ści działalności biblioteki. „Przegląd Biblioteczny” 
2006, z. 3, s. 319-335. ISSN 0033-202X.

ŻMIGRODZKI, Zbigniew. Racjonalizacja pracy 
bibliotecznej: problemy, kierunki, metody. Katowice 
1986. ISBN 83-226-0081-X.

M.W.

Rada biblioteczna (ang. library co-
uncil)

Organ doradczy i opiniodawczy rektora 
uczelni wyższej, w której działa biblioteka, 
wypowiadający się w sprawach dotyczących 
biblioteki.

Do podstawowych zadań rady biblio-
tecznej należy wyrażanie opinii co do kie-
runku rozwoju biblioteki oraz ogólnych 
zasad jej funkcjonowania, doradzanie 
w sprawie polityki gromadzenia zbiorów, 
opiniowanie sprawozdań z działalności bi-
blioteki oraz konsultowanie wyboru kan-
dydata na stanowiska dyrektora biblioteki 
głównej.

Skład oraz kompetencje rady bibliotecz-
nej, a także tryb jej powoływania określa 
statut uczelni. Zazwyczaj jednak w skład 
rady bibliotecznej wchodzą: dyrektor bi-
blioteki akademickiej, kilku bibliotekarzy 
zatrudnionych w bibliotece głównej, kilku 
bibliotekarzy zatrudnionych w bibliote-
kach specjalistycznych (filiach), po jednym 
przedstawicielu z każdego wydziału uczel-
ni, delegowanym spośród nauczycieli aka-
demickich posiadających co najmniej sto-
pień naukowy doktora, oraz przedstawiciel 
studentów, którym jest najczęściej członek 
samorządu studenckiego.

Zob. też: doradztwo
GOLAT, Rafał. Status prawny rad bibliotecznych. 

„Bibliotekarz” 2006, nr 4, s. 17-18. ISSN 0208-
4333.

M.W.
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Rebranding (ang. rebranding)
Proces przeobrażania marki w celu osiąg-

nięcia jej korzystniejszej pozycji na rynku. 
Rebranding polega na zmianie wcześniej 
wypracowanego wizerunku marki i łączy 
się zarówno ze zmianami graficznymi, jak 
i zmianą filozofii marki. Podstawowe etapy 
rebrandingu to: przeprowadzenie badań 
rynkowych, przygotowanie nowej strategii 
marki, opracowanie nowej warstwy wizual-
nej marki, wprowadzenie nowych oznaczeń 
graficznych we wszystkich kanałach ko-
munikacji wewnątrz biblioteki i w kontak-
tach z otoczeniem, przekazanie informacji 
na temat wprowadzonych zmian wszystkim 
klientom i partnerom. Rebranding służy 
najczęściej odświeżeniu marki dedykowa-
nej tej samej co wcześniej grupie klientów, 
bądź też uwypukleniu jakiejś jej wybranej 
cechy, np. podkreśleniu nowoczesności 
usługi, jej interaktywności, szybkości itp.

Zob. też: branding, marka, repozy-
cjonowanie marki, znak marki

SERAFIŃSKI Bartłomiej. Rebranding. Sposób 
na markę, która nie wspiera nowej strategii firmy. 
„Harvard Business Review Polska”. 2004, nr 11, 
s. 108-114. ISSN 1730-3591.

M.W.

Reengineering (ang. reengineering)
Metoda zarządzania polegająca na szyb-

kim wprowadzeniu radykalnych zmian 
w strategicznych procesach biblioteki, istot-
nych z punktu widzenia użytkowników, 
mająca na celu optymalizację i zwiększenie 
efektywności działań biblioteki.

Reengineering jest metodą restruk-
turyzacyjną, umożliwiającą rozwiązanie 
problemów o charakterze operacyjnym, 
skierowaną na osiąganie natychmiastowych 
spektakularnych efektów. Polega na do-
głębnym przeanalizowaniu całego systemu 
bibliotecznego pod kątem skuteczności, 
określeniu celów jego istnienia na podsta-
wie pogłębionej analizy potrzeb użytkow-
ników oraz zidentyfikowaniu elementów 
(procesów), które muszą ulec zmianie, 
aby zwiększyć skuteczność i efektywność 

funkcjonowania biblioteki. Reengineering 
w mniejszym stopniu skupia się na analizie 
obecnego stanu funkcjonowania biblioteki, 
zaś w większym koncentruje na identyfika-
cji aspektów mających kluczowe znaczenie 
dla podnoszenia satysfakcji użytkowników. 
Jest gruntownym przeprojektowaniem or-
ganizacji biblioteki, które wiąże się z całko-
witym oderwaniem od dotychczasowych 
przyzwyczajeń, nawyków, metod działania 
i przyjętych procedur. Jest to zaprojektowa-
nie od podstaw całej organizacji biblioteki, 
nie zaś jej modyfikowanie czy ulepszenie.

Przeprowadzenie reengineeringu w bi-
bliotece składa się z pięciu etapów: określenia 
potrzeb i wymagań otoczenia biblioteki, ana-
lizy i oceny obecnego systemu bibliotecznego 
(ustalenia z jakich procesów i podprocesów 
się składa), zaprojektowania nowego systemu 
lub wybranego procesu, porównania systemu 
dotychczasowego i nowo zaprojektowanego, 
wdrożenia nowego systemu.

Reengineering jest metodą dość trudną 
do stosowania w bibliotekach, gdyż wymaga 
szybkich i radykalnych zmian, które często 
sprawiają trudności adaptacyjne personelo-
wi. Dlatego też, ze względu na wysoki po-
ziom ryzyka implementacji, reengineering 
powinien być wprowadzany jedynie gdy 
tempo i rozmiar zmian otoczenia wymagają 
radykalnego przeobrażenia biblioteki.

Zob. też: reorganizacja, restruktury-
zacja

CHAMMER, Michael, CHAMPY, James. Reengi-
neering w przedsiębiorstwie. Warszawa 1996. ISBN 
83-906751-0-2.

GABRYELCZYK, Renata. Reengineering: re-
strukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa. War-
szawa 2000. ISBN 83-87374-12-1.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Regulamin (ang. regulations)
Zbiór przepisów, norm, instrukcji i pro-

cedur regulujących zasady postępowania. 
Regulaminy zaliczane są do dokumentacji 
organizacyjnej biblioteki.
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Do najczęściej stosowanych regula-
minów w bibliotekach należą: regulamin 
organizacyjny (określa zasady organiza-
cji i funkcjonowania biblioteki, precyzuje 
układ wewnętrznej organizacji biblioteki, 
tj. strukturę organizacyjną, zasady zależ-
ności służbowych itp., jest wewnętrznym 
aktem prawnym i często stanowi uzu-
pełnienie statutu biblioteki), regulaminy 
jednostek organizacyjnych wchodzących 
w skład biblioteki (tj. regulaminy poszcze-
gólnych filii i działów – np. regulamin czy-
telni, regulamin wypożyczalni), regulaminy 
udostępniania zbiorów (mogą dotyczyć za-
sad udostępniania zbiorów w konkretnych 
agendach biblioteki np. czytelni zbiorów 
specjalnych lub wybranej kategorii mate-
riałów np. czasopism), regulaminy usług 
(np. regulamin kopiowania, regulamin 
usług informacyjnych, regulamin wypo-
życzeń międzybibliotecznych), regulamin 
pracy (obowiązuje w bibliotekach zatrud-
niających minimum 50 osób, opiera się 
na kodeksie pracy, precyzuje zasady doty-
czące stosunku pracy, tj. prawa i obowiązki 
pracowników i pracodawcy, zasady wyko-
nywania pracy itp.) oraz regulamin zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych. 
W bibliotekach rzadziej stosowane są regu-
laminy wynagrodzeń, precyzujące zasady 
przyznawania świadczeń finansowych tj. 
pensje, premie i dodatki.

Część regulaminów obowiązujących 
w bibliotekach tworzonych jest na pod-
stawie tzw. regulaminów wzorcowych lub 
regulaminów ramowych, czyli gotowych 
szablonów tworzonych i ujednolicanych 
w skali kraju, regionu, sieci bibliotecznej, 
określonej grupy bibliotek lub jednej biblio-
teki (dla jej filii lub działów).

Zob. też: dokumenty organizacyjne 
biblioteki, statut biblioteki

Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki. Warszawa 
1998. ISBN 83-87629-09-X.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1998. 
ISBN 83-01-12432-6.

M.W.

Reguła 60/40 (ang. the 60/40 rule)
Jedna z zasad zarządzania czasem, we-

dług której nie należy planować całego cza-
su, jaki ma się do dyspozycji, a jedynie 60%. 
Pozostałe 40% czasu przypada na czyn-
ności nieoczekiwane (20% rezerwa czasu 
na czynności, których nie sposób zaplano-
wać) i czynności spontaniczne (20% czasu 
dla aktywności twórczej, przemyśleń).

Zob. też: metoda ALPEN, zarządza-
nie czasem, prawo Parkinsona

COVEY, Stephen R. 7 nawyków skutecznego 
działania. Poznań 2013. ISBN 978-83-7301-877-8.

ROGUSZCZAK, Michał. Zarządzanie czasem 
pracy menedżera. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
7151-889-8. 

SEIWERT, Lothar J. Zarządzanie czasem. Bądź 
panem własnego czasu. Warszawa 2005. ISBN 83-
7488-101-1.

J.K.

Reklama (ang. advertising)
Forma płatnej promocji o charakterze 

pośrednim (bezosobowym), której przed-
miotem jest konkretny produkt, usługa, or-
ganizacja lub idea. 

Celem reklamy jest zbliżenie użyt-
kowników do oferty biblioteki, kreowanie 
potrzeb użytkowników oraz kształtowa-
nie pozytywnego wyobrażenia o placów-
ce. Reklama umieszczana jest w różnych 
środkach oddziaływania masowego, które 
można podzielić na media podstawowe, 
czyli środki masowego przekazu (telewizja, 
radio, czasopisma, gazety), kino i outdoor 
(reklama zewnętrzna, uliczna) oraz media 
wspomagające, związane z reklamą wydaw-
niczą, wystawienniczą i pocztową, których 
zasięg i różnorodność są niemal nieograni-
czone. Do podstawowych funkcji reklamy 
zalicza się: funkcję informacyjną, funkcję 
nakłaniającą, funkcję wyróżniającą dany 
produkt lub usługę spośród innych obec-
nych na rynku oraz funkcję utrwalającą, 
np. znajomość marki bibliotecznej.

Zob. też: plan reklamy, promocja bi-
blioteczna, promocja dodatkowa, pro-
mocja osobista, wizerunek biblioteki
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Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.  

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

B.Ż.-K.

Reklama banerowa (ang. display 
advertising)

Reklama display, reklama graficzna. 
Rodzaj reklamy w marketingu interneto-
wym, która występuje w postaci modułu 
graficznego, statycznego lub dynamiczne-
go (w formacie html lub wideo) tj. baneru, 
kierującego do strony www reklamodaw-
cy. Reklama banerowa ma wszechstronne 
zastosowanie (m.in. budowa wizerunku, 
stymulowanie sprzedaży, angażowanie 
użytkowników), rozliczana jest w wielu 
modelach dochodowych, oferuje liczne 
formaty (m.in. baner tradycyjny, rozwija-
ny, pływający, skyscraper, billboard, boks 
śródtekstowy, pop-up, toplayer i in.) oraz 
daje możliwość precyzyjnego targetowania 
kampanii. 

Zob. też: e-mail marketing, marke-
ting internetowy, marketing w wyszuki-
warkach, marketing społecznościowy, 
marketing treści, modele dochodowe, 
plan reklamy, reklama pocztowa, re-
klama prasowa, reklama radiowa, re-
klama telewizyjna, reklama wydawni-
cza, reklama wystawiennicza, reklama 
zewnętrzna

WYDRA, Dawid. Reklama Google AdWords 
w praktyce. Warszawa 2014. ISBN 978-83-7788-
414-0.

E-marketing: współczesne trendy: pakiet star-
towy. Red. J. Królewski, P. Sala. Warszawa 2014. 
ISBN 978-83-0117-449-1.

B.J.

Reklama pocztowa (ang. direct mail)
Forma komunikacji polegająca 

na bezpośrednim dostarczaniu nabyw-
cy materiału promocyjnego za pomocą 
poczty (również poczty elektronicznej). 
Przesyłka ta może zawierać list, broszurę 
prezentującą ofertę, foldery, bezpośrednie 

karty pocztowe. Dzięki indywidualnemu 
charakterowi reklama pocztowa umożli-
wia stworzenie przychylnej atmosfery dla 
dalszej korespondencji listowej lub kon-
taktów osobistych. Biblioteka może wy-
brać pewną grupę odbiorców (np. wśród 
użytkowników czy partnerów) i do nich 
kierować reklamę pocztową. Jednak przy 
długotrwałej akcji reklamowej i nadmiarze 
otrzymywanych informacji może wystąpić 
ignorowanie przez adresatów otrzymanych 
informacji.

Zob. też: plan reklamy, reklama pra-
sowa, reklama radiowa, reklama tele-
wizyjna, reklama wydawnicza, reklama 
wystawiennicza, reklama zewnętrzna

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.  

WOJCIECHOWSKA, Maja. Współczesne formy 
reklamy książki. „Zarządzanie Biblioteką” 2009, 
nr 1, s. 97-110. ISSN 2081-1004.

B.Ż.-K.

Reklama prasowa (ang. newspaper 
advertising)

Reklama nadawana przez bibliotekę 
za pośrednictwem prasy codziennej i cza-
sopism o zróżnicowanym zasięgu, profi-
lu czytelniczym i okresie wydawniczym. 
Reklamy mogą być zamieszczane w prasie 
o charakterze ogólnym lub specjalistycz-
nym. Zaletą jest szeroki odbiór, uzależnio-
ny od wysokości nakładu gazety czy ma-
gazynu, możliwość modyfikowania treści, 
łatwy kontakt odbiorcy z treścią przekazu, 
umożliwiający wielokrotne zapoznawanie 
się z treścią przekazu. Słabą stroną komu-
nikacji na podstawie reklamy prasowej jest 
krótki cykl życia danego tytułu prasowego, 
widoczny brak zainteresowania czytelni-
ków kolumnami ogłoszeniowo – reklamo-
wymi, możliwość zdominowania reklamy 
danej biblioteki przez nadmiar innych re-
klam.

Zob. też: plan reklamy, reklama 
pocztowa, reklama radiowa, reklama 
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telewizyjna, reklama wydawnicza, re-
klama wystawiennicza, reklama ze-
wnętrzna

ŁUCZAJ, Kamil. Współczesna polska reklama 
prasowa: co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy? 
Kraków 2016. ISBN 978-83-7688-408-0.

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

B.Ż.-K.

Reklama radiowa (ang. radio adver-
tising)

Reklama, której nośnikiem jest radio. Jej 
zasięg jest zróżnicowany, ponieważ może 
być nadawana zarówno przez stacje lokalne, 
regionalne, ogólnokrajowe, jak i międzyna-
rodowe. Audycje radiowe są z reguły adre-
sowane do wybranych segmentów rynku, 
co ułatwia skierowanie reklamy do właści-
wych grup odbiorców.

Zaletą reklamy radiowej jest łatwość 
i szybkość przygotowywania haseł oraz 
mniejsze w stosunku do telewizji – kosz-
ty produkcji i emisji. Do jej wad zaliczyć 
należy krótki okres nadawania, trudność 
w zapamiętaniu informacji, powierzchow-
ność odbioru spowodowaną tym iż wielu 
słuchaczy słucha radia bez żadnej koncen-
tracji uwagi, co utrudnia lub uniemożliwia 
przyswojenie informacji.

Zob. też: plan reklamy, reklama 
pocztowa, reklama prasowa, reklama 
telewizyjna, reklama wydawnicza, re-
klama wystawiennicza, reklama ze-
wnętrzna

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

B.Ż.-K.

Reklama telewizyjna (ang. televi-
sion advertising)

Środek masowej komunikacji  posiada-
jący największą spośród nich siłę społecz-
nego oddziaływania. Łączy w sobie obraz 
ze słowem mówionym, reklama nadawana 
w odpowiednim czasie i z właściwą często-
tliwością może powodować określone, za-

mierzone wcześniej reakcje u jej odbiorców. 
Największą zaletą tej reklamy jest duży za-
sięg oraz oglądalność. Wadą natomiast jest 
fakt, iż nie ma możliwości doboru widzów. 
Z reguły reklamy telewizyjne są szybko za-
pominane, jak również nie można wpro-
wadzać jakichkolwiek zmian podczas jej 
wyświetlania. Wadą są też duże koszty pro-
dukcji i wprowadzenia reklamy do emisji, 
co stanowi barierę finansową dla większości 
bibliotek.

Zob. też: plan reklamy, reklama 
pocztowa, reklama prasowa, reklama 
radiowa, reklama wydawnicza, reklama 
wystawiennicza, reklama zewnętrzna

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

B.Ż.-K.

Reklama wydawnicza (ang. print ad-
vertising)

Typ reklamy BTL (ang. below to line), 
czyli takiej, która skierowana jest do konkret-
nego odbiorcy, a nie jest reklamą w środkach 
masowego przekazu. Obejmuje wszystkie, 
poza prasą, druki i wydawnictwa reklamowe 
np. książki z wkładkami lub stronami rekla-
mowymi, prospekty, foldery, informatory, 
ulotki, broszury, książki telefoniczne i tele-
adresowe, gazetki handlowe, listy reklamowe 
z ofertami dóbr i usług oraz plakaty. Kanała-
mi przekazu reklamy wydawniczej są przede 
wszystkim dystrybucja bezpośrednia, poczta 
i prasa. Skuteczna reklama wydawnicza po-
winna być we właściwy sposób zaprojektowa-
na zarówno od strony graficznej (kreatywna 
i przyciągająca wzrok grafika), jak i treściowej 
(jasność i czytelność przekazu). 

W promocji bibliotecznej najczęściej 
wykorzystywanymi drukami reklamowymi 
są ulotki, broszury i plakaty. 

Zob. też: plan reklamy, reklama 
pocztowa, reklama prasowa, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna, reklama 
wystawiennicza, reklama zewnętrzna

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Wizerunek bibliote-
ki publicznej. Katowice 2006. ISBN 83-226-1533-7.
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CZUBAŁA, Anna [et al.]. Marketing usług. War-
szawa 2012. ISBN 978-83-264-1619-4.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

B.J. 

Reklama wystawiennicza (ang. 
exhibition advertising)

Typ reklamy BTL (ang. below to line) tj. 
takiej, która skierowana jest do konkretnego 
odbiorcy, a nie jest reklamą w środkach ma-
sowego przekazu. Polega na prezentacji oferty 
na wystawach i targach, zarówno w formie 
demonstracji bezpośredniej, jak i pośredniej 
poprzez plakaty, ulotki i inne formy reklamy 
(drukowanej, dźwiękowej i audiowizualnej). 
Spotkanie z potencjalnymi klientami na sto-
isku targowym jest kluczowym elementem 
komunikacji marketingowej, daje możliwość 
wszechstronnej prezentacji produktu i oferty, 
a także zapewnia interaktywność kontaktu 
i sprzężenie zwrotne. 

Do reklamy wystawienniczej zalicza się 
również prezentację oferty lub produktu 
za pośrednictwem plansz, modeli, gablot 
czy okien wystawowych. W bibliotekar-
stwie najczęściej spotykaną formą reklamy 
wystawienniczej są postery. 

Zob. też: plan reklamy, reklama pocz-
towa, reklama prasowa, reklama radio-
wa, reklama telewizyjna, reklama wy-
dawnicza, reklama zewnętrzna

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Wizerunek bibliote-
ki publicznej. Katowice 2006. ISBN 83-226-1533-7.

CZUBAŁA, Anna [i in.]. Marketing usług. War-
szawa 2012. ISBN 978-83-264-1619-4.

SÓJKA, Jan. Promocja w strategii marketingo-
wej biblioteki. Poznań 1994. ISSN 1230-6673. 

B.J. 

Reklama zewnętrzna (ang. outdoor 
advertising)

Uzupełniająca forma komunikacji bi-
blioteki z otoczeniem, prezentowana na spe-
cjalnie do tego przeznaczonych nośnikach 
reklamy. Podstawą reklamy zewnętrznej 
jest wizualny kod przekazu, który może 
przybrać postać plakatu. Tradycyjnym 
przykładem jest szyld biblioteki (tablica, 

wywieszka, napis) znajdujący się w budyn-
ku – siedzibie placówki. Współcześnie re-
klama zewnętrzna jest wszelką komercyjną 
informacją umieszczoną na nośnikach, któ-
re zazwyczaj dzielone są na trzy grupy: 
•	 tablice reklamowe (billboardy), na które 

naklejane są wielkowymiarowe plakaty;
•	 reklama malowana – duże formy o trwa-

łym charakterze, będące elementami 
tzw. reklamy w otoczeniu, najczęściej 
umieszczane na budynkach, płotach, 
mostach, stanowią ją wszelkiego rodza-
ju szyldy, plakaty, transparenty itp.;

•	 reklama ruchoma – umieszczana 
na środkach transportu publicznego, 
na samochodach należących do biblio-
teki, środkach komunikacji miejskiej 
itp.
Atutem reklamy jest szeroki zasięg 

oddziaływania umożliwiający dotarcie 
do olbrzymiego grona potencjalnych użyt-
kowników. Billboard – klasyczny przykład 
reklamy zewnętrznej – umożliwia natych-
miastowy odbiór przekazu bez konieczno-
ści wykonywania dodatkowych czynności. 
Wadą natomiast jest brak możliwości dobo-
ru widzów oraz wysokie koszty produkcji. 

Zob. też: plan reklamy, reklama 
pocztowa, reklama prasowa, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna, reklama 
wydawnicza, reklama wystawiennicza

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

MIKOSZ, Joanna. Formy reklamy zewnętrznej. 
„Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 3, s. 44-58. 
ISSN 2081-8971.

B.Ż.-K.

Rekrutacja (ang. recruitment)
Wstępny etap doboru kadr, mający 

na celu przyciągnięcie określonej ilościowo 
i jakościowo grupy kandydatów mogących 
się ubiegać o wolne stanowisko pracy przez 
przekazanie informacji na temat gotowości 
zatrudnienia oraz jego wymogów i warun-
ków. Zaplanowanie i realizację działań re-
krutacyjnych powinno zostać poprzedzone 
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zdefiniowaniem profilu kwalifikacyjnego. 
Rekrutacja na wolne stanowisko w bibliote-
ce może przybrać następujące formy:
•	 rekrutacja wewnętrzna polega na po-

szukiwaniu odpowiednich kandydatów 
w  bibliotece. Jej zaletą jest to, że pra-
cownicy zaczynają interesować się kon-
tynuowaniem kariery w macierzystej 
bibliotece, wzrasta ich motywacja 
na skutek otrzymanego wyróżnienia, 
a ponadto kandydaci wewnętrzni są już 
znani w bibliotece i odwrotnie – oni 
znają bibliotekę, jej problemy i kulturę; 
przy rekrutacji wewnętrznej nie ponosi 
się kosztów związanych np. z anonsa-
mi prasowymi. Rekrutacja wewnętrzna 
ma także wady: rywalizacja pomiędzy 
pracownikami biblioteki może zakłócić 
harmonię stosunków międzyludzkich, 
wywołując zawiść, u osób zawiedzio-
nych może dojść do obniżenia pozio-
mu motywacji, ten sam skład zespołu 
pracowników nie gwarantuje pożąda-
nych zachowań innowacyjnych z racji 
panujących w bibliotece nawyków czy 
nieformalnych powiązań pracowni-
czych.

•	 rekrutacja zewnętrzna to dobór kandy-
datów z zewnętrznego w stosunku do bi-
blioteki rynku pracy, obejmującego oso-
by niezatrudnione w bibliotece, a będące 
w wieku produkcyjnym i zdolne do pra-
cy. Wśród zalet rekrutacji zewnętrznej 
wymienić należy: większą możliwość 
wyboru niż w wypadku ograniczenia 
się do pracowników już zatrudnionych 
w  bibliotece, szansa na pozyskanie ka-
dry o nowym, innowacyjnym spojrze-
niu na bibliotekę i jej problemy. Re-
krutacja zewnętrzna ma również swoje 
wady, takie jak: wyższe koszty związane 
zarówno z działaniami podjętymi dla 
pozyskania odpowiednich kandydatów, 
jak i z oczekiwaniem na nowego pra-
cownika oraz jego adaptacją do niezna-
nego środowiska pracy, mogą wystąpić 

konflikty wywołane niedocenianiem 
własnych pracowników czy zatargi mię-
dzy nowymi osobami a dotychczas za-
trudnionym personelem (zwłaszcza je-
śli osoba z zewnątrz została zatrudniona 
na stanowisko kierownicze).

•	 rekrutacja pasywna oznacza, iż biblio-
teka nie podejmuje żadnych działań, 
a kandydaci sami proszą o zatrudnienie. 
Z sytuacją taką mamy do czynienia, kie-
dy np. absolwenci studiów czy szkół bi-
bliotekarskich aktywnie poszukują pra-
cy i odwiedzają osobiście poszczególne 
biblioteki, zostawiając swoje dane czy 
dokumenty potwierdzające posiadane 
kwalifikacje.

•	 rekrutacja aktywna polega na tym, że bi-
blioteka podejmuje takie aktywne dzia-
łania w celu odpowiedniego obsadzenia 
stanowiska, jak np. ogłoszenia praso-
we; umieszczanie informacji na tabli-
cach ogłoszeń zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz biblioteki (np. na wydzia-
łach studiów bibliotekarskich); prze-
prowadzanie akcji wśród absolwentów 
i udział w targach pracy; werbunek przy 
pomocy własnych pracowników – po-
szukiwanie wśród kandydatów, których 
poleciły do pracy w bibliotece osoby już 
zatrudnione.
Rekrutacja składa się z następujących 

etapów: 1) określenie źródła doboru pra-
cowników, 2) gromadzenie informacji i do-
kumentów od kandydatów ubiegających się 
o stanowisko w bibliotece, 3) selekcja, czyli 
proces porównywania zgromadzonych in-
formacji o kandydatach i wyboru najbar-
dziej odpowiedniego na wakujące stanowi-
sko.

Zob. też: profil kwalifikacyjny, se-
lekcja, rozmowa kwalifikacyjna

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

J.K.
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Relacje (ang. relations) 
Związek, zależności lub stosunek po-

między podmiotami lub przedmiotami 
danego rodzaju. Pojęcie relacji oznacza 
wszelkie stosunki rynkowe, w jakie zaan-
gażowana jest świadcząca usługi biblioteka. 
W każdym obszarze działania biblioteki 
można kształtować relacje odpowiadające 
charakterowi tego obszaru i jego funkcjom 
w osiąganiu celów. Ze względu na wielość 
przejawów i obszarów działania bibliotek 
lista relacji może być bardzo długa, m.in. 
relacje dwustronne: bibliotekarz – użyt-
kownik, dostawca – bibliotekarz; relacje 
trójstronne: bibliotekarz – użytkownik – 
konkurent oraz wszystkie relacje zachodzą-
ce między uczestnikami kanału dystrybucji; 
megarelacje, które wykraczają poza obszar 
stosunków wymiennych realizowanych 
na rynku, dotyczą kwestii społecznych 
na poziomie społeczeństwa całego miasta, 
regionu, województwa czy kraju; nanorela-
cje, realizowane w ramach wewnętrznych 
struktur biblioteki, np. stosunki zachodzące 
miedzy różnymi działami, stosunki pomię-
dzy kierownictwem a personelem. 

Zob. też: lojalność użytkownika, 
marketing relacji, satysfakcja pracow-
nika, satysfakcja użytkownika

Budowanie relacji z klientem biblioteki. Red. 
J. Przybysz, P. Pioterek, M. Nowak. Poznań 2014. 
ISBN 978-83-7205-326-8.

SIDOR, Maria. Zarządzanie relacjami z klien-
tem w bibliotece szkoły wyższej. W: Rola biblioteki 
naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Red. 
Z. Dacko-Pikiewicz, M. Chmielarska. Dąbrowa Gór-
nicza 2005, s. 155-168. ISBN 83-88936-23-9.

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Zarządzanie wie-
dzą w procesie kształtowania relacji z użytkowni-
kiem biblioteki. „Przegląd Biblioteczny” 2009, nr 2, 
s. 218-227. ISSN 0033-202X.

B.Ż.-K.

Reorganizacja (ang. reorganization)
Działania wprowadzające zmiany w stru–

kturze organizacyjnej instytucji, mające na 
celu zwiększenie jej funkcjonalności i efek-
tywności, zwłaszcza w sytuacji kryzysu lub 

dezorganizacji. Reorganizacja ma za zada-
nie prowadzić do usprawnień w działalności 
i  zwiększenia efektywności. Wymaga dzia-
łania w sposób planowy i systematyczny, 
a  w szczególności przeprowadzenia analizy 
organizacyjnej dotychczasowego systemu 
i jego błędów, określenia celów zmian, wyko-
nania planów i symulacji w zakresie projek-
towanych innowacji. Reorganizacja nie musi 
oznaczać redukcji personelu, może wiązać się 
jedynie z jego przesunięciami oraz zmianami 
zakresów obowiązków.

Zob. też: dezorganizacja, reenginee-
ring, restrukturyzacja

ADAIR, Charlene, MURRAY, Bruce A. Radykalna 
reorganizacja firmy. Warszawa 2002. ISBN 83-01-
13620-0.

GRZYBOWSKA, Katarzyna. Reorganizacja 
przedsiębiorstw: zarządzanie zmianą. Poznań 2010. 
ISBN 978-83-7143-882-0.

M.W.

Repozycjonowanie marki (ang. 
brand repositioning)

Rodzaj strategii marketingowej zmie-
rzającej do uzyskania odmiennego postrze-
gania marki przez klientów, w celu uzy-
skania zwiększonego nią zainteresowania. 
Repozycjonowanie opiera się na zmianie 
skojarzeń związanych z marką, cech ją wy-
różniających, modyfikacji osobowości mar-
ki oraz często zmianie grupy docelowej. 
I tak np. biblioteka publiczna, w celu spo-
pularyzowania usługi wypożyczania książki 
mówionej, użytkowanej wcześniej głównie 
przez osoby niewidome, może dokonać jej 
repozycjonowania, rozszerzając grupę do-
celową np. na osoby starsze mające proble-
my ze wzrokiem. Repozycjonowanie marki 
może polegać również na rozszerzaniu ob-
szaru działania (np. biblioteka akademicka 
z instytucji świadczącej usługi informa-
cyjne ewoluuje w kierunku tzw. trzeciego 
miejsca, a więc przestrzeni, w której można 
spędzać wolny czas relaksując się). Repo-
zycjonowanie, w przeciwieństwie do re-
brandingu, nie musi wiązać się ze zmianą 
grafiki marki.
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Zob. też: marka, rebranding, znak 
marki

CAPUTA, Wiesława, ŁUCZAK, Mariola, SZWAJ-
CA, Danuta. Budowanie kapitału marki. Warszawa 
2017. ISBN 978-83-7790-487-9.

M.W.

Reputacja biblioteki (ang. library re-
putation)

Skojarzenia, opinie, poglądy na temat 
biblioteki funkcjonujące w jej otoczeniu 
(zwłaszcza wśród czytelników, ale również 
partnerów, konkurentów itp.) oraz wśród 
zatrudnionego personelu.

Reputacja biblioteki stanowi specyficz-
ny zasób niematerialny, powiązany silnie 
z kulturą organizacyjną i marką, wskazu-
jący na atrakcyjność instytucji z punktu 
widzenia jej użytkowników, pracowników, 
partnerów i lokalnej społeczności. Stanowi 
zatem o statusie biblioteki w jej otoczeniu. 
Tworzona jest w oparciu o takie cechy i dzia-
łania, jak: solidność, lojalność, jakość, wia-
rygodność, odpowiedzialność, rzetelność 
i uczciwość. Reputacja stanowi pochodną 
formalnego i nieformalnego komunikowa-
nia się biblioteki z otoczeniem, jak również 
może wynikać z wewnętrznych przekonań 
pracowników biblioteki, które następnie 
rozpowszechniane są w otoczeniu w świa-
domy lub nieuświadomiony sposób.

Zob. też: marka
WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 

niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Respondent (ang. respondent)
Uczestnik badania, osoba udzielająca 

odpowiedzi na pytania ankietera, modera-
tora lub samodzielnie wypełniająca kwe-
stionariusz ankiety.

Zob. też: ankieta, ankieter, badania 
marketingowe, kwestionariusz, obser-
wacja, wywiad

Badania marketingowe. Metody, techniki i ob-
szary aplikacji na współczesnym rynku. Red. K. Ma-
zurek-Łopacińska. Warszawa 2016. ISBN 978-83-
01-18771-2.

HUCZEK, Marian. Badania marketingowe 
w organizacji non profit. Sosnowiec 2006. ISBN 83-
89275-03-1.

B.Ż.-K.

Restrukturyzacja (ang. restructuring)
Proces wprowadzania głębokich zmian 

w strukturze organizacji, mający na celu 
poprawienie jej pozycji na rynku, dzięki 
uzyskaniu wyższej efektywności organiza-
cyjnej, ekonomicznej i technicznej. Wiąże 
się z wprowadzaniem zmian w działalności 
operacyjnej i strategicznej, które powodują 
lepsze wykorzystanie zasobów organiza-
cyjnych (materialnych i niematerialnych). 
Restrukturyzacja może się również wią-
zać ze zmianą celów strategicznych oraz 
modernizacją potencjału biblioteki. W za-
leżności od kondycji instytucji przybiera 
charakter kreatywny/rozwojowy (dążenie 
do wykreowania nowych ciekawych roz-
wiązań, np. przekształcenie tradycyjnej 
biblioteki w nowoczesną mediatekę, wyma-
gające zmian w strukturze organizacyjnej, 
zatrudnieniu, zasobach materialnych itp.) 
lub naprawczy (próba zapobieżenia kryzy-
sowi i ustabilizowania sytuacji biblioteki, 
np. likwidacja punktów bibliotecznych ge-
nerujących znaczne koszty, obsługujących 
znikomą liczbę czytelników). Restruktury-
zacja jest działaniem zbliżonym do reor-
ganizacji, odnosi się jednak do szerszego 
spektrum, ma bardziej dogłębny charakter 
i dotyczy dalej idących zmian.

Zob. też: reengineering, reorganizacja
Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy 

konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. A. Bitkow-
ska. Warszawa 2010. ISBN 978-83-7641-228-3.

WALAS-TRĘBACZ, Jolanta, ZIARKO, Janusz. 
Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 2. Zarzą-
dzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie. Kraków 
2011. ISBN 978-83-7571-059-5.

M.W.

Rola organizacyjna (ang. organiza-
tional role)

Względnie stały sposób zachowania 
się pracownika wynikający z funkcji peł-
nionych w organizacji, zgodny z oczeki-
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waniami pracodawcy. Na rolę organiza-
cyjną składają się standardy postępowania 
w określonych sytuacjach, ale także zakres 
uprawnień, obowiązków i odpowiedzial-
ności, miejsce w strukturze organizacyjnej 
oraz relacje z innymi pracownikami. We-
dług M. Belbina w organizacjach występują 
role ukierunkowane na zadania, role ukie-
runkowane na ludzi oraz role intelektualne. 
Wymagania związane z pełnieniem okre-
ślonych ról organizacyjnych mogą mieć 
sformalizowany lub niesformalizowany 
charakter. Pracownik może pełnić więcej ról 
organizacyjnych, które mogą się wzajemnie 
dopełniać lub pozostawać w sprzeczności. 
Role organizacyjne są przyjmowane przez 
pracownika w sposób naturalny i nieskrę-
powany lub też wymagają odpowiedniego 
treningu/przyuczenia.

Zob. też: role kierownicze
KROMER, Bożenna, JACKIEWICZ, Mariola. Role 

pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu. 
„Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Politechniki Koszalińskiej” 2015, nr 19, s. 89-102. 
ISSN 2300-1232.

M.W.

Role kierownicze (ang. managerial 
roles)

Najbardziej znany podział ról kierow-
niczych zaproponował Henry Mintzberg. 
Według niego zajmowana przez kierowni-
ków pozycja w hierarchii wewnątrz organi-
zacji powoduje, że wchodzą oni w stosunki 
międzyludzkie z podwładnymi, przełożo-
nymi oraz współpracownikami, otrzymu-
ją od tych grup informacje, na podstawie 
których podejmują decyzje. Te aspekty 
i właściwości pracy kierowników sprawiają, 
że wypełniają oni w organizacji określone 
role kierownicze. Mintzberg wyróżnił dzie-
sięć typowych ról kierowniczych dzieląc 
je na trzy grupy:
•	 role międzyludzkie – ułatwiają utrzy-

manie niezakłóconego funkcjonowania 
organizacji; kierownik spełnia je będąc 
1) reprezentantem (reprezentuje zespół, 
którym kieruje wobec innych pracow-

ników i kierowników, a jednocześnie 
reprezentuje organizację na zewnątrz, 
wobec jej otoczenia), 2) przywódcą (kie-
rownik jest liderem, zatrudnia, szkoli, 
motywuje, bądź zwalnia pracowników) 
i 3) łącznikiem (tworzy i utrzymuje 
kontakty z ludźmi wewnątrz organiza-
cji i tymi, którzy z nią w różny sposób 
współdziałają);

•	 role informacyjne – często uważane 
za kluczowy aspekt pracy kierownika, 
dzięki informacji może on podejmo-
wać właściwe decyzje oraz przekazywać 
otrzymane wiadomości podwładnym; 
kierownik spełnia je będąc 4) monito-
rem (tj. osobą, która wyszukuje i zbiera 
informacje niezbędne dla właściwego 
funkcjonowania organizacji, dzięki cze-
mu kierownik zajmuje pozycję najlepiej 
poinformowanego członka zespołu), 5) 
upowszechniającym (przekazuje pod-
władnym ważne informacji, które bez 
tego byłyby dla nich niedostępne) oraz 
6) rzecznikiem (kierownik przekazuje 
część informacji osobom spoza swojego 
zespołu czy nawet spoza organizacji);

•	 role decyzyjne – kierownik pełni jako: 
7) przedsiębiorca (jest innowatorem, 
stara się wprowadzać udoskonalenia 
przez wdrażanie programów rozwojo-
wych lub inicjowanie zmian), 8) prze-
ciwdziałający zakłóceniom (reaguje 
na pojawiające się trudności, stara się 
im przeciwdziałać i zabezpieczać przed 
nimi), 9) rozdzielający zasoby (decy-
duje komu i na jaki okres przydzielone 
zostaną zasoby organizacji) oraz 10) ne-
gocjator (zawiera różne porozumienia 
i umowy, negocjuje ich warunki).
Zob. też: kierownik, kierowanie, rola 

organizacyjna
MINTZBERG, Henry. Przywództwo. Gliwice 2005. 

ISBN 83-7361-907-0.
J.K.
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Rotacja pracowników (ang. job rota-
tion)

Jedna z technik doskonalenia pracow-
ników biblioteki, polegająca na okresowym 
przenoszeniu pracowników między różny-
mi stanowiskami w celu wzbogacenia ich 
wiedzy i umiejętności oraz zapobieżenia 
powstawaniu nadmiernej rutyny w wyko-
nywaniu obowiązków.

Zob. też: fluktuacja kadr
KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie zasobami 

ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarstwo. Red. 
A.  Tokarska. Warszawa 2013, s. 619-639. ISBN 
978-83-61464-95-2.

Procesy płynności i retencji zatrudnienia w or-
ganizacji. Red. A. Pocztowski. Kraków 2009. ISBN 
978-83-7252-466-9.

TAYLOR, Stephen. Płynność zatrudnienia: jak 
zatrzymać pracowników w firmie. Kraków 2006. 
ISBN 83-7484-035-8.

J.K.

Rozmowa kwalifikacyjna (ang. se-
lection interview)

Jeden z kluczowych etapów selekcji. Ce-
lem rozmowy jest uzyskanie dodatkowych, 
bardziej szczegółowych informacji doty-
czących postawy, kwalifikacji, umiejętno-
ści, doświadczenia kandydata. Najczęściej 
rozmowę przeprowadza bezpośredni prze-
łożony przyszłego pracownika, któremu 
powinny towarzyszyć dodatkowe osoby, 
co pozwoli zobiektywizować ocenę kandy-
datów. Rozmowa kwalifikacyjna powinna 
być starannie zaplanowana i składać się 
z następujących części:
•	 przywitanie, przedstawienie członków 

zespołu przeprowadzającego rozmowę,
•	 udzielenie kandydatowi informacji o bi-

bliotece i stanowisku pracy,
•	 uzyskanie informacji od kandydata,
•	 odpowiedzi na ewentualne pytania kan-

dydata,
•	 zakończenie rozmowy i powiadomienie 

o dalszych działaniach.
Nie powinno się podejmować ostatecz-

nej decyzji o zatrudnieniu bądź odrzuceniu 
kandydata w trakcie rozmowy kwalifika-
cyjnej. Najczęstsze błędy w ocenie kandy-

data, jakie popełnia kierujący rozmową to: 
zbyt łagodne lub zbyt surowe traktowanie 
kandydata – w ocenie brane są pod uwagę 
głównie pozytywne cechy lub przeciwnie 
– kandydatom stawia się wygórowane wy-
magania i lekceważy się np. możliwości jego 
rozwoju; tzw. efekt halo – jakiś szczególny 
aspekt wybija się na pierwszy plan i przesła-
nia sprawy naprawdę istotne dla właściwej 
oceny kandydata; ocenianie na podstawie 
pierwszego lub ostatniego wrażenia – cała 
prowadzona rozmowa ma wówczas po-
twierdzić osąd wydany na podstawie pierw-
szego wrażenia lub odwrotnie – na końcu 
rozmowy zadaje się pytanie i na jego podsta-
wie ocenia całość wypowiedzi kandydata; 
sugerowanie się podobieństwem kandydata 
do znajomych – całkowicie niedopuszczal-
ne i błędne rozumowanie na podstawie rze-
komo rozpoznanych zbieżnych cech.

Zob. też: rekrutacja, selekcja
KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 

w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.
J.K.

Rozpiętość kierowania (ang. span of 
control)

Liczba podwładnych (ewentualnie ko-
mórek organizacyjnych) bezpośrednio pod-
ległych jednemu kierownikowi. Ustalając 
adekwatną dla organizacji rozpiętość kiero-
wania powinno się uwzględniać: kwalifika-
cje i doświadczenie zawodowe kierownika 
i jego podwładnych, złożoność, różnorodność 
i stopień trudności realizowanych przez nich 
zadań, poziom organizacji i stopień infor-
matyzacji zarządzania, częstotliwość i zakres 
zmian organizacyjnych oraz warunki prze-
strzenne działalności (poziom rozproszenia 
geograficznego).

Zob. też.: funkcje kierownicze, hie-
rarchia organizacyjna biblioteki, struk-
tura organizacyjna biblioteki, szczebel 
kierownictwa

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.
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WOŁOSZ, Jan. Więzi organizacyjne, rozpiętość 
i zasięg kierowania. „Bibliotekarz” 1999, nr 1, s. 33-
34. ISSN 0208-4333.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Rozszerzona rzeczywistość (ang. 
augmented reality)

Technologia łącząca świat rzeczywi-
sty z generowanym komputerowo, polega 
na nakładaniu w czasie rzeczywistym na ob-
serwowane zjawisko dodatkowej warstwy, 
np. w grafice 3D, z obrazami, animacjami, 
informacjami czy dźwiękami dotyczącymi 
danej sytuacji. W wersji zaawansowanej 
umożliwia również wejście w interakcję 
z wygenerowanym cyfrowo obrazem lub 
obiektem 3D. Do odbioru rozszerzonej 
rzeczywistości niezbędny jest dodatkowy 
sprzęt np. okulary, smartfon, tablet. Roz-
szerzona rzeczywistość wykorzystywana 
jest w medycynie (obrazowanie medyczne), 
lotnictwie, motoryzacji, edukacji, kulturze 
(muzea, galerie) oraz w marketingu. 

W bibliotekarstwie rozszerzona rzeczy-
wistość może być wykorzystana w edukacji 
czytelników oraz w działaniach promo-
cyjnych z użyciem różnorodnych aplikacji 
mobilnych (np. przewodniki po księgozbio-
rach, gry). Nowoczesne książki (zwłaszcza 
dla dzieci) oraz podręczniki umożliwiają 
przyswajanie treści w oparciu o technologię 
AR, co również można kreatywnie wyko-
rzystać w bibliotece. 

HAHN, Jim. Mobile augmented reality applica-
tions for library services „New Library World” 2012, 
Vol. 113 Issue 9/10, pp.429-438. ISSN 0307-4803. 

WÓJCIK, Magdalena. Rozszerzona rzeczywi-
stość – potencjał badawczy z perspektywy bibliologii 
i informatologii. „Przegląd Biblioteczny” 2014, z. 4, 
s. 565-581. ISSN0033-202X. 

B.J. 

Rynek (ang. market)
Ogół stosunków pomiędzy biblioteką 

a elementami otoczenia, zgłaszającymi za-
potrzebowanie na jej usługi. 

Rynek docelowy lub rynek działa-
nia to grupa lub grupy użytkowników, 
do których biblioteka adresuje lub zamie-
rza adresować swoją ofertę. Wyodrębnie-
nie rynku docelowego może być wynikiem 
istniejącego rozpoznania potrzeb i popy-
tu użytkowników, własnych możliwości 
działania, zagrożeń konkurencyjnych lub 
zastosowania procedur segmentacji ryn-segmentacji ryn-
ku i analizy SWOT. Dla biblioteki najważ-
niejszym rynkiem są użytkownicy o zróż-
nicowanych potrzebach informacyjnych, 
zainteresowaniach czytelniczych, oczeki-
waniach wobec biblioteki. W ocenie rów-
nowagi rynkowej uwzględnia się dostęp-
ność usług, czas oczekiwania na usługę, 
jakość usług bibliotecznych. Podmiotami 
rynku są po stronie podażowej biblioteki 
oraz po stronie popytowej użytkownicy.

Zob. też: monopol, podaż, popyt
WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-

ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.
B.Ż.-K.

Rzeczywisty styl kierowania (ang. 
actual style of management)

Skorygowany pod wpływem aktual-
nych warunków potencjalny styl kierowa-
nia, wymuszony sytuacją, w jakiej znalazł 
się kierownik. Kiedy zamierzone cele nie 
zostają osiągnięte albo kiedy okoliczności 
nie pozwalają przełożonemu działać zgod-
nie z jego przekonaniami, wówczas jest on 
zmuszony dokonać korekty ukształtowa-
nego wcześniej zespołu metod i technik 
oddziaływania na podwładnych. W ten 
sposób dochodzi do wypracowania rzeczy-
wistego stylu kierowania, po pewnym cza-
sie nowe metody nabierają cech trwałości 
i stają się charakterystycznymi dla kontak-
tów przełożonego z podwładnymi.

Zob. też: styl kierowania, potencjal-
ny styl kierowania

KAMIŃSKA, Joanna. Wpływ stylu kierowania 
na kulturę organizacyjną biblioteki. W: Kultura or-
ganizacyjna w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec. 
Białystok 2008, s. 197-208. ISBN 978-83-7431-
159-5.
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MROZIEWSKI, Marian. Style kierowania i zarzą-
dzania. Warszawa 2005. ISBN 83-7251-493-3.

J.K.

– S –

Samoocena pracownika (ang. em-
ployee self-evaluation)

Jeden z elementów systemu ocen okre-
sowych pracowników biblioteki. Jest to pro-
ces, w którym pracownik samodzielnie do-
konuje oceny wykonanej przez siebie pracy 
w oparciu o ten sam kwestionariusz oceny 
jaki otrzymał jego bezpośredni przełożony. 
Opinie obu stron, pracownika i przełożo-
nego, są następnie konfrontowane w trakcie 
rozmowy oceniającej, której wynikiem jest 
ustalenie ostatecznej oceny pracy podwład-
nego za analizowany okres. Samoocena jest 
dla pracowników biblioteki szczególnie waż-
nym elementem systemu ocen okresowych, 
daje możliwość przedstawienia przełożone-
mu swoich dokonań i własnej oceny sytuacji, 
wymaga od zwierzchników odniesienia się 
przedłożonych kwestii, co w opinii pracow-
ników zwiększa obiektywność dokonywa-
nych ocen pracy, ale także uczy podwład-
nych samodzielności i odpowiedzialności 
za powierzone im zadania do wykonania. 

Zob. system ocen okresowych pra-
cowników

DĄBROWICZ, Małgorzata. Ocena okresowa 
pracowników w systemie zarządzania zasobami 
ludzkimi w bibliotece W: Marketing wewnętrzny 
i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska Stec, J. Kudrawiec. Białystok 2010, 
s. 15-28. ISBN 978-83-7431-240-0.

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

KUBÓW, Stefan. Okresowe ocenianie pracowni-
ków biblioteki. W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. 
Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 
2011, s. 79-88. ISBN 978-83-61464-41-9.

URBAN, Bogumiła. Ocenianie pracowników bi-
blioteki. Zagadnienia metodyczne na przykładzie 
biblioteki WSB w Poznaniu. W: Zarządzanie kadrami 
w bibliotece. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. 
Warszawa 2011, s. 89-105. ISBN 978-83-61464-
41-9.

J.K.

Samorealizacja (ang. self-realiza-
tion)

Potrzeba człowieka do samospełnienia, 
do pozostawania w zgodzie z samym sobą, 
zarówno w życiu prywatnym, jak i w ży-
ciu zawodowym. Samorealizacja w pracy 
polega na wykonywaniu takich zadań, 
które są zgodne z pragnieniami i celami 
jednostki oraz pozwolą na wykorzystanie 
i rozwinięcie jej uzdolnień. Jest jednym 
z ważniejszych czynników motywujących. 
Całkowity brak możliwości samorealiza-
cji w pracy powoduje zniechęcenie, brak 
motywacji, a nawet wypalenie zawodo-
we. Dlatego jest niezwykle ważne by pra-
cownicy byli dobierani na poszczególne 
stanowiska pracy możliwie zgodnie z ich 
uzdolnieniami, kompetencjami, predys-
pozycjami i dążeniami, zwłaszcza w bi-
bliotekach, w których charakter pracy jest 
bardzo zróżnicowany i może diametralnie 
się różnić w zależności od stanowiska i po-
wierzonego zakresu zadań.

Zob. też: hierarchia potrzeb Maslo-
wa

OLEASZEWSKA-PORZYCKA, Izabela. Wpływ 
hobby i pasji pracowników bibliotek na ich aktyw-
ność zawodową. W: Bibliotekarze i czytelnicy w do-
bie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych 
bibliotek. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2013, 
s. 165-176. ISBN 978-83-61079-22.4.

PIOTROWSKI, Paweł. Możliwość zaspokojenia 
potrzeby samorealizacji przez człowieka na współ-
czesnym rynku pracy w Polsce w ujęciu kocepcji 
A.H. Maslowa. „Nauka i Praktyka” 2016, nr 1, s.  08-
122. ISSN 2543-4519.

M.W.

Satysfakcja pracownika (ang. staff 
satisfaction)

Postawa, czyli zbiór przekonań i opi-
nii na temat wykonywanej pracy. Zależy 
od równowagi między tym, co pracownik 
otrzymuje (np. wynagrodzenie, świadcze-
nia, uznanie, kontakty) a tym, o czym jest 
przekonany, że powinien otrzymać. Satys-
fakcję odnosi się do sfery oczekiwań zatrud-
nionych osób, a więc jest ona odczuciem 
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subiektywnym i nie musi odzwierciedlać 
rzeczywistości. Pracownicy na podstawie 
własnych doświadczeń życiowych, obser-
wacji oraz wyznawanego systemu wartości 
dokonują oceny zadowolenia z pracy w da-
nej bibliotece. 

Na ogólną satysfakcję z  pracy mogą 
wpływać trzy grupy czynników: organi-
zacyjne, społeczne i osobiste. Czynniki 
organizacyjne związane są z treścią pracy, 
rodzajem wykonywanych zadań, możli-
wością awansu na bardziej wyspecjalizowa-
ne stanowiska, wysokością wynagrodzenia 
i innych świadczeń, stosowaną polityką 
przez kierownictwo w zakresie funkcjono-
wania i rozwoju biblioteki. Czynniki spo-
łeczne odnoszą się do istniejącego pozio-
mu spójności celów różnych pracowników, 
wyrażanego w harmonii działania, zakresu 
zgodności postępowania zetyką zawodową 
i osobistą, współpracy z innymi pracowni-
kami, którzy mogą być pomocni i życzliwi, 
chętni do zastępstwa, kontaktów z prze-
łożonym, służącym zawodową pomocą 
i wsparciem, a także dbającym o rozwój. 
Do czynników tych należeć będzie zatem-
kultura organizacyjna, zgodność zetyką 
zawodową, współpraca ze zwierzchnikiem, 
kontakty ze współpracownikami, a także 
relacje z użytkownikami. Czynniki osobiste 
nawiązują do wieku, płci, doświadczenia, 
aspiracji.

Elementy te wywołują powstawanie 
różnych potrzeb u różnych ludzi (dobra 
płaca, potrzeba szacunku zwierzchni-
ków i kolegów, stabilność zatrudnienia) 
i przyczyniają się do niejednolitej reakcji 
na poziom ich zaspokojenia. W rezulta-
cie oddziaływania różnych czynników 
pracownik wyrabia sobie pogląd o nich, 
zwłaszcza o czynnikach organizacyjnych 
i społecznych, które wywołują w nim jakiś 
poziom satysfakcji. 

Zob. też: postawa, satysfakcja użyt-
kownika

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8. 

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata: Badanie opinii 
pracowników jako instrument wspomagający zarzą-
dzanie relacjami wewnętrznymi w bibliotece. W: Za-
rządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Kamińska, 
B. Żołędowska-Król. Wyd. 2 popr. Warszawa 2011, 
s. 48-59. ISBN 978-83-61464-41-9.

B.Ż.-K.

Satysfakcja użytkownika (ang. user 
satisfaction) 

Stan pozytywnego odczucia użytkow-
nika, który zaspokoił swoją potrzebę psy-
chiczną, w sytuacji gdy oczekiwane cechy 
oferty bibliotecznej są co najmniej równe 
rzeczywistym cechom tej oferty, stwier-
dzonym w trakcie lub po skorzystaniu 
z usług biblioteki. Jest to wrażenie z do-
świadczeń usługi bibliotecznej, rozpatry-
wane w kontekście stawianych jej oczeki-
wań. W podejściu tym należy podkreślić 
subiektywizm w postrzeganiu biblioteki 
i jej oferty, który oznacza różny sposób 
postrzegania tej samej usługi przez dwie 
osoby lub tę samą osobę, lecz w różnym 
czasie. Wyróżnić można następujące ro-
dzaje satysfakcji:
•	 satysfakcja częściowa; odnosi się 

do oceny poszczególnych cech bibliote-
ki, np. estetyki wnętrz, godzin otwarcia;

•	 satysfakcja globalna; odnosi się do oce-
ny poziomu usług całej biblioteki, czyli 
jest sumą satysfakcji częściowych;

•	 satysfakcja transakcyjna; traktowana 
jako jednorazowe odczucie np. po ostat-
niej wizycie w bibliotece. Dominuje 
w niej element emocjonalny, zaś do-
świadczenia użytkownika odgrywają 
niewielką rolę;

•	 satysfakcja skumulowana; trwały stan 
odnoszący się do doświadczeń nagro-
madzonych podczas wielokrotnego 
kontaktu z biblioteką. 
Zob. też: lojalność użytkownika, re-

lacje, satysfakcja pracownika
Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek. 

Standardowy kwestionariusz ankiety. Oprac. L. Der-



210 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

fert-Wolf. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://pliki.sbp.pl/afb/Badanie_satysfakcji_uzyt-
kownikow_2.10.pdf. Stan z dnia 25.06.2017. 

BALL, Rafael. Satysfakcja klienta jako kluczowy 
czynnik sukcesu biblioteki: Działania Biblioteki Cen-
tralnej Forschungszentrum Jülich na rzecz użytkow-
ników. „Przegląd Biblioteczny” 2009, nr 1, s. 5-15. 
ISSN 0033-202X.

GRUSZKA, Zbigniew. Customer Satisfaction 
Index jako narzędzie badania poziomu satysfakcji 
w bibliotekarstwie. W: Czytelnictwo w dobie infor-
macji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Red. 
M.  Wojciechowska. Warszawa 2015, s. 273-283. 
ISBN 978-83-64203-38-1.

KĘDZIERSKA, Edyta, ZAWAŁKIEWICZ, Aldona. 
Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowni-
ków biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy. [Doku-
ment elektroniczny] Warszawa 2014. Tryb dostępu: 
http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-bada-
nia-satysfakcji.pdf. Stan z dnia 25.06.2017.

SIDOR, Maria W. Jakość usług bibliotecznych. 
Badanie metodą SERVQUAL. Warszawa 2005. ISBN 
83-89316-33-1.

STRZELCZYK, Edyta. Jakość postrzegana jako 
satysfakcja użytkowników. Zagadnienia metodolo-
giczne. W: Zarządzanie jakością w bibliotece. Red. 
M.  Wojciechowska. Warszawa 2017, s. 141-158. 
ISBN 978-64203-85-5.

ŻOŁĘDOWSKA, Beata. Satysfakcja i lojalność 
użytkowników drogą do sukcesu biblioteki. W: Bi-
bliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania. Red. 
I. Socha przy współudziale J. Kamińskiej i B. Żołę-
dowskiej. Katowice 2006, s. 91-102. ISBN 83-226-
1514-0.

B.Ż.-K.

Schemat organizacyjny biblioteki 
(ang. organizational chart of library)

Graficzna, schematyczna prezentacja 
struktury organizacyjnej biblioteki, wska-
zująca powiązania między poszczególnymi 
elementami składowymi oraz określają-
ca podporządkowanie służbowe (rzadziej 
funkcjonalne). Schematy organizacyjne 
najczęściej tworzy się wykorzystując figury 
geometryczne: trójkąty i trapezy do ozna-
czenia najwyższych stanowisk w hierarchii, 
prostokąty i kwadraty do oznaczenia komó-
rek organizacyjnych i stanowisk pracy. 

Zob. też: struktura organizacyjna bi-
blioteki

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

J.K.

Segment (ang. segment)
Możliwa do wyodrębnienia część ryn-

ku/obszar względem którego biblioteka 
może opracować specjalny sposób działa-
nia, zdefiniować reguły i narzędzia postę-
powania.

Zob. też: atrakcyjność segmentu, 
segment rynku, segmentacja rynku

GIERSZEWSKA, Grażyna, ROMANOWSKA, Ma-
ria. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warsza-
wa 2017. ISBN 978-83-208-2259-5.

KAŁKOWSKA, Joanna i in. Zarządzanie strate-
giczne. Metody analizy strategicznej z przykładami. 
Poznań 2010. ISBN 978-83-7143-919-0.

M.W.

Segment rynku (ang. market seg-
ment)

W miarę jednorodna (homogeniczna) 
grupa (użytkowników lub potencjalnych 
użytkowników biblioteki), której biblio-
teka może dedykować swoje usługi i pro-
gramy marketingowe. W ramach jednego 
segmentu użytkownicy charakteryzują się 
podobnymi potrzebami oraz reakcjami 
na stosowane działania marketingowe. Bi-
blioteki wybierają jeden lub częściej – kilka 
segmentów, które tworzą grupę docelową 
ich działań.

Zob. też: atrakcyjność segmentu, 
grupa docelowa, segment, segmenta-
cja rynku

ANISZEWSKA-SWORCZUK, Anna. Segmentacja 
rynku i jej rola w procesie dostosowywania oferty 
usług bibliotecznych do potrzeb czytelniczych. W: 
Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej: rozwój, 
bariery, technologie. Red. M. Wojciechowska. War-
szawa 2015, s. 251-272. ISBN 978-83-64203-38-1.

GIERSZEWSKA, Grażyna, ROMANOWSKA, Ma-
ria. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warsza-
wa 2017. ISBN 978-83-208-2259-5.

KAŁKOWSKA, Joanna i in. Zarządzanie strate-
giczne. Metody analizy strategicznej z przykładami. 
Poznań 2010. ISBN 978-83-7143-919-0.

M.W.



211NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA     | 

Segmentacja rynku (ang. market 
segmentation)

Pogrupowanie rzeczywistych i potencjal-
nych użytkowników biblioteki z uwzględnie-
niem przyjętych cech podziału, w celu stwo-
rzenia jednorodnych, homogenicznych grup 
nazywanych segmentami.

Dla poszczególnych segmentów użyt-
kowników, charakteryzujących się zbliżo-
nymi potrzebami i oczekiwaniami, biblio-
teka może opracować odrębne strategie 
marketingowe lub dokonać specyfikacji 
usług, np. stworzyć osobne czytelnie dla 
dzieci, studentów i pracowników nauko-
wych, czy dostosować do potrzeb tych grup 
godziny otwarcia biblioteki.

Zob. też: atrakcyjność segmentu, 
segment, segment rynku, klient, rynek

ANISZEWSKA-SWORCZUK, Anna. Segmentacja 
rynku i jej rola w procesie dostosowywania oferty 
usług bibliotecznych do potrzeb czytelniczych. W: 
Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej: rozwój, 
bariery, technologie. Red. M. Wojciechowska. War-
szawa 2015, s. 251-272. ISBN 978-83-64203-38-1.

MCDONALD, Malcolm, DUNBAR, Ian. Segmen-
tacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyni-
ków. Kraków 2003. ISBN 83-88597-86-8.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Marketing w bibliote-
ce. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-08-1.

M.W.

Sektor (ang. sector)
Część gospodarki wydzielona ze wzglę-

du na określony typ własności, produkcji 
lub usług. Wyróżnia się podstawowe sekto-
ry w gospodarce: pierwszy (rolniczy), dru-
gi (przemysłowy) oraz trzeci (usługowy). 
Często wymienia się również sektor czwar-
ty, związany z gromadzeniem, przetwarza-
niem i udostępnianiem informacji.

Biblioteki działają w sektorze usług tj. 
takim, który wytwarza usługi, a nie do-
bra materialne. Usługi świadczone przez 
biblioteki charakteryzują się: niematerial-
nością, jednoczesnością procesu świadcze-
nia i konsumpcji, nietrwałością (brakiem 
możliwości ich składowania i wytworzenia 
na zapas), różnorodnością i niemożnością 
nabycia na własność. Uwzględniając cztero-

dzielny podział sektorów, biblioteki działają 
również w sektorze czwartym, gromadząc, 
przetwarzając i udostępniając zasoby infor-
macyjne.

Zob. też: usługa
MARCZAK, Mirosław, BOGUSZEWICZ-KREFT, 

Monika. Promocja usług. Warszawa 2015. ISBN 
978-83-7556-654-3.

MUDIE, Peter, COTTAN, Angela. Usługi. Zarzą-
dzanie i marketing. Warszawa 1998. ISBN 83-01-
12374-5.

B.J.

Selekcja (ang. selection)
Końcowy etap rekrutacji pracowników, 

proces porównywania zgromadzonych 
informacji o kandydatach i wyboru naj-
bardziej odpowiedniego na wakujące sta-
nowisko. Selekcja stanowi więc kluczowy 
moment w całym procesie, dlatego należy 
jej poświęcić szczególną uwagę. W wyniku 
selekcji podejmuje się decyzję o zatrudnie-
niu osoby, której kwalifikacje oraz cechy 
osobowości najbardziej odpowiadają kryte-
riom zawartym w profilu wymogów danego 
stanowiska pracy. Do standardowych pro-
cedur selekcji należą: 1) selekcja wstępna, 
czyli analiza dokumentów dostarczonych 
przez kandydatów, celem tej analizy jest 
podział ofert kandydatów na dwie katego-
rie: oferty potencjalnie interesujące oraz 
oferty, które powinny zostać odrzucone 
z określonych powodów, np. kandydat nie 
posiada kwalifikacji do pracy w bibliotece; 
2) rozmowa kwalifikacyjna – osoby, które 
przeszły pozytywnie wstępną selekcję zo-
stają zaproszone na rozmowę do biblioteki, 
celem jest nawiązanie z kandydatem bezpo-
średniego kontaktu, w trakcie takiej rozmo-
wy biblioteka zyskuje możliwość zebrania 
bardziej szczegółowych informacji o kan-
dydacie, zaś kandydat dowiaduje się czegoś 
więcej o bibliotece i stanowisku o jakie się 
ubiega; 3) sesje testowe – kandydaci, którzy 
przeszli pozytywnie wstępny wywiad mogą 
zostać zaproszeni do kolejnego etapu – ba-
dań testowych (czasami kolejność jest od-
wrotna i testy poprzedzają wstępne inter-
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view); w badaniach tych najczęściej stosuje 
się trzy rodzaje testów: mierzące zdolności 
intelektualne (iloraz inteligencji, spraw-
ność i szybkość myślenia, predyspozycje 
intelektualne, itp.), określające osobowość 
(charakter, temperament, poziom kontro-
li emocjonalnej), mierzące umiejętności 
interpersonalne (łatwość komunikowania 
się, zdolność do pracy w zespole, zdolności 
negocjacyjne, umiejętność nawiązywania 
kontaktów z klientami biblioteki); tego ro-
dzaju testy powinny być przeprowadzane 
w oparciu o materiały przygotowane przez 
profesjonalistów, czyli psychologów, którzy 
powinni także oceniać wyniki testów; 4) 
zadania symulacyjne – polegają na ćwicze-
niach, w których kandydat musi rozwiązać 
konkretne zadanie, charakterystyczne dla 
przyszłego stanowiska. Zadania symulacyj-
ne kandydaci mogą wykonywać indywidu-
alnie – wówczas każdego z osobna ocenia 
powołany do tego zespół lub grupowo – 
wówczas każdy z kandydatów jest obserwo-
wany na tle grupy przez jedną przypisaną 
do niego osobę; 5) interview kwalifikujące 
– stanowi zazwyczaj ostatni etap, w któ-
rym wybrany kandydat zostaje jeszcze raz 
zaproszony do biblioteki na ostateczną roz-
mowę, aby uzupełnić jego charakterystykę 
lub pozyskać brakujące informacje.

Uzupełnieniem procesu selekcji może 
być sprawdzenie referencji kandydata, czyli 
opinii na jego temat wydanej w poprzed-
nim miejscu pracy.

Zob. też: ośrodek oceny, profil wy-
mogów, rekrutacja, rozmowa kwalifi-
kacyjna

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

KAMIŃSKA, Joanna. Rekrutacja pracowników 
w bibliotece, czyli jak wybrać najlepszego kandy-
data. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządza-
nia i Marketingu w Sosnowcu. Seria: Zarządzanie 
i Marketing” 2006, nr 1, s.147-156. ISSN 1899-
5713.

J.K.

SEM zob. marketing w wyszukiwar-
kach

Servqual (ang. Servqual)
Model jakości usług pozwalający ocenić 

punktowo stopień wypełnienia przez bibliote-
kę, w odczuciu użytkownika, pięciu głównych 
wymagań: zapewnienia dostępu do sprzę-
tu, materiałów i personelu, niezawodności, 
odpowiedzialności, zaufania, empatii. Ba-
dany użytkownik ocenia punktowo, w skali 
1-7, adekwatność określonego stwierdzenia 
w odniesieniu do własnych odczuć na temat 
usług świadczonych przez konkretną biblio-
tekę. Wersja kwestionariuszowa składa się 
z dwóch części (zawierających 22 identyczne 
stwierdzenia), tj. części mierzącej oczekiwa-
nia użytkownika oraz części mierzącej jego 
odczucia w odniesieniu do badanej biblioteki. 
Wskazane różnice są przyczynami rozbieżno-
ści pomiędzy oczekiwaniami użytkowników 
a ich opiniami o stanie faktycznym otrzymy-
wanych przez nich usług.

Zob. też: pomiar jakości usług bi-
bliotecznych, pomiar satysfakcji, satys-
fakcja użytkownika

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

KAMIŃSKA, Joanna. Metody oceny jakości usług 
bibliotecznych.W: Bibliotekarstwo wobec zagadnień 
zarządzania. Red. I. Socha przy współudziale J. Ka-
mińskiej i B. Żołędowskiej. Katowice 2006, s. 78-
90. ISBN 83-226-1514-0.

SIDOR, Maria W. Jakość usług bibliotecznych. 
Badanie metodą SERVQUAL. Warszawa 2005. ISBN 
83-89316-33-1.

B.Ż.-K.

Siatka kierownicza (ang. manage-
rial grid)

Kocepcja opracowana w 1964 r. przez 
Roberta Blake’a i Jane Mouton, przedstawia-
jąca style kierowania kadry kierowniczej, 
uzależnione od takich zmiennych, jak: sto-
pień koncentracji kierownika na zadaniach 
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organizacji (stosunek do zadań) oraz sto-
pień koncentracji kierownika na interesach 
pracowników (stosunek do pracowników). 
Siatkę kierowniczą można przedstawić 
w postaci graficznej, tj. układu współrzęd-
nych, na którym zaznaczone jest (w 9. stop-
niowej skali) natężenie obu zmiennych, 
co daje w sumie 81 pól, z których każde 
teoretycznie odzwierciedla inny styl kiero-
wania. Najczęściej wyróżnianych jest 5 sty-
lów, tj. styl bierny (1;1) charakteryzujący się 
niewielkim zainteresowaniem kierownika 
zadaniami i pracownikami, styl demokra-
tyczny (1;9) – koncentracją na potrzebach 
pracowników kosztem realizacji zadań, styl 
autokratyczny (9;1) – koncentracją na za-
daniach kosztem pracowników, styl przy-
wódczy (9;9) – dużą koncentracją zarów-
no na realizacji zadań, jak i na potrzebach 
pracowników, celem osiągnięcia wysokiej 
efektywności działań, oraz styl zrównowa-
żony (5;5) cechujący się równomiernym 
skoncentrowaniem kierownika na zada-
niach i pracownikach, bez ich nadmiernej 
eksploatacji. Według badań z 2014 r. kadra 
kierownicza średniego szczebla polskich bi-
bliotek uzyskała wynik 8,5/7,5, co oznacza 
zbliżenie do stylu przywódczego, w któ-
rym w dużym stopniu kładziony jest nacisk 
na realizację zadań przy równoczesnej dba-
łości o pracowników. Podejście to odpowia-
da teorii Y Douglasa McGregora i wydaje 
się szczegolnie korzystne dla bibliotek.

Zob. też: styl kierowania, teoria X i Y
WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 

niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Sieć biblioteczna (ang. library ne-
twork)

Grupa bibliotek, najczęściej tego same-
go typu, stanowiących jedną organiczną 
całość, powiązanych ze sobą według okre-
ślonych zasad. Celem tworzenia sieci biblio-
tecznych jest nawiązywanie trwałej współ-
pracy między bibliotekami, umożliwiającej 

lepszą obsługę użytkowników, dzięki reali-
zowaniu określonych zadań, np. wspólnej 
polityki gromadzenia zbiorów, tworzenia 
baz danych i katalogów, koordynacji dzia-
łalności bibliograficznej i informacyjnej, 
wypożyczeń międzybibliotecznych, norma-
lizacji, dokształcania pracowników biblio-
tek, organizowania imprez bibliotecznych 
i realizacji projektów.

Sieci biblioteczne mogą być tworzo-
ne m.in. w skali międzynarodowej, narodo-
wej, resortu, instytucji lub dziedziny wiedzy 
(np. sieć bibliotek naukowych, publicznych, 
szkolnych, PAN, wojskowych, rolniczych 
itp.).

Zob. też: federacja, klaster, konsor-
cjum

Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki. Warszawa 
1998. ISBN 83-87629-09-X.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Bibliotekarstwo: 
kontynuacje i zmiany. Kraków 2001. ISBN 83-233-
1439-X.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1998. 
ISBN 83-01-12432-6.

M.W.

Skala Likerta (ang. Likert scale)
Technika stworzona przez Renisa 

Likerta w latach 30. XX wieku, należy 
do najczęściej stosowanych narzędzi po-
miaru postaw we współczesnych kwestio-
nariuszach. 

Procedura konstrukcji skali składa się 
z kilku zasadniczych etapów. Na ogół jako 
początek pracy wskazuje się kompletowa-
nie stwierdzeń odnoszących się do różnych 
aspektów badanego zjawiska, ale w zakresie 
mierzonej cechy. Zadaniem respondentów 
jest ustosunkowanie się do każdego z tych 
stwierdzeń, co zazwyczaj polega na określe-
niu stopnia, w jakim się z nim zgadzają (czy 
akceptują), np.:
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Raczej się zgadzam
3. Nie mam zdania/Trudno powiedzieć
4. Raczej się nie zgadzam
5. Zdecydowanie się nie zgadzam
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Po przeprowadzeniu badań (pomiaru) 
przystępuje się do kolejnych działań kon-
strukcyjnych. Odpowiedziom nadaje się 
wartości liczbowe (np. od 1 do 5) zacho-
wując zasadę, by przypisane wartości rosły 
zgodnie z charakterem i kierunkiem zdefi-
niowanej cechy. Oblicza się sumy punktów 
uzyskanych przez każdego z responden-
tów. Analiza danych polega na określeniu 
łącznej liczby punktów uzyskanych przez 
każdego respondenta lub wybranej grupy 
respondentów, która określa kierunek i siłę 
postawy.

Zob. też: profil semantyczny, skala 
ocen

HILL, Nigel, ALEXANDER, Jim. Pomiar satys-
fakcji i lojalności klientów. Kraków 2003. ISBN 83-
88597-90-6.

KACZMAREK, Mirosława. Problemy stosowania 
skali Likerta w pomiarze jakości użytkowej serwi-
sów internetowych. „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie. Metody analizy 
danych” 2013, nr 916, s. 59-69. ISSN 1898-6447.

B.Ż.-K.

Skala ocen (ang. rating scale)
Skala używana przez respondenta pod-

czas udzielania odpowiedzi na pytanie. Ska-
lę ocen można stosować, gdy do wyboru 
są co najmniej trzy odpowiedzi. Do mierze-
nia intensywności postaw ludzkich zwykle 
używa się skal:
•	 skali Likerta – typ werbalnej skali 

ocen, w której respondenci proszeni 
są o wskazanie, do jakiego stopnia zga-
dzają się lub nie zgadzają z serią poda-
nych stwierdzeń.

•	 zróżnicowania semantycznego – skala 
ukazująca kierunek i siłę postaw wyra-
żonych dwoma określeniami o przeciw-
stawnym znaczeniu. Respondent, aby 
wyrazić swoją opinię, wybiera odpowia-
dający jej punkt na skali, leżący między 
tymi ekstremami. 

•	 SIMALTO – nazywane czasami „w pełni 
opisowymi skalami werbalnymi”. Ska-
le te wykorzystują precyzyjne defini-
cje słowne, z których można korzystać 

w celu określenia zarówno oczekiwań 
respondentów, jak i percepcji jakości 
zapewnianej usługi bibliotecznej. 
Zob. też: pomiar satysfakcji, profil 

semantyczny, skala Likerta
HILL, Nigel, ALEXANDER, Jim. Pomiar satys-

fakcji i lojalności klientów. Kraków 2003. ISBN 83-
88597-90-6.

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Wizerunek bibliote-
ki publicznej. Katowice 2006. ISBN 83-226-1533-7.

B.Ż.-K.

Skuteczność działania (ang. effi-
ciency of action)

Jest osiągniętego wyniku z założonym 
celem. Gdy cel można podzielić na elemen-
ty składowe, skuteczność może być stop-
niowalna, tj. działania mogą być bardziej 
lub mniej skuteczne, w zależności od tego, 
jak mocno zbliżyły się do założonego celu. 
Jeżeli nie spowodowały zbliżenia do zało-
żonego celu, to działania te są nieskutecz-
ne (obojętne), jeżeli zaś w wyniku działań 
osiągnięcie celu zostało utrudnione lub 
wręcz uniemożliwione to mówi się wów-
czas o przeciwskuteczności.

Określenie stopnia skuteczności funk-
cjonowania biblioteki i dążenie do jego 
podnoszenia wymaga zdefiniowania celów 
jej działalności, zgodnych z oczekiwaniami 
użytkowników i otoczenia biblioteki. Oce-
nie skuteczności mogą podlegać cele krót-
ko, średnio i długoterminowe. Na skutecz-
ność długoterminowych celów biblioteki 
ma wpływ stopień realizacji celów krótko 
i średnioterminowych. Skuteczność pracy 
biblioteki może również być rozpatrywana 
z uwzględnieniem podziału na komórki or-
ganizacyjne, tj. filie, działy i stanowiska lub 
funkcje, które pełni biblioteka – np. ocena 
skuteczności funkcji informacyjnej biblio-
teki, funkcji kulturalnej itp. Niezależnie 
jednak od wybranej formy oceny skutecz-
ności, musi ona posiadać określony kie-
runek działań, względem którego będzie 
dokonywana ocena. Podczas określania 
skuteczności działalności biblioteki pomi-
jany jest element kosztu (nakładu) ponie-
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sionego na realizację zadania. Istotny jedy-
nie jest stopień, w jakim biblioteka zbliżyła 
się do wyznaczonego celu.

O skuteczności można mówić również 
w kontekście funkcjonowania systemów 
lub ludzi, np. skuteczny system bibliotecz-
ny, skuteczny dyrektor biblioteki, skuteczny 
pracownik itp.

Zob. też: efektywność, optymaliza-
cja decyzji, racjonalizacja pracy biblio-
tecznej, sprawność działania, wydaj-
ność

WOJCIECHOWSKA, Maja. Ocena skuteczno-
ści działalności biblioteki. „Przegląd Biblioteczny” 
2006, z. 3, s. 319-335. ISSN 0033-202X.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Social media marketing zob. marke-
ting społecznościowy

Socjologia pracy (ang. sociology of 
work)

Dział socjologii zajmujący się bada-
niem zbiorowości społecznych oraz sto-
sunków społecznych zachodzących w or-
ganizacjach. Obejmuje badania dotyczące 
pracowników indywiduanych, małych grup 
pracowniczych, załóg zakładów pracy oraz 
całych zbiorowości pracowniczych skupio-
nych wokół jednej branży. W ramach socjo-
logii pracy szczególną uwagę poświęca się 
badaniu struktur społecznych jako efektu 
funkcjonowania organizacji, w tym stylom 
kierowania, fluktuacji kadr, rolom pełnio-
nym w grupach. Socjologia pracy analizo-
wana jest też coraz częściej w ramach badań 
bibliologicznych, w których analizie podda-
wana jest skuteczność pracy w zespołach, 
relacje interpersonalne bibliotekarzy oraz 
stosunki społeczne zachodzące wewnątrz 
biblioteki.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, ergonomia, fizjologia pracy, psy-
chologia pracy, psychologia organizacji

STĘPIEŃ, Jerzy i in. Socjologia pracy i zawodu.
Poznań 2005. ISBN 83-7160-393-2.

TRZECIAK, Mieczysław. Socjologia pracy. Ra-
dom 2003. ISBN 83-7351-046-X.

M.W.

Socjometria (ang. sociometry)
Rodzaj metody badawczej z pogra-

nicza socjologii i psychologii, mającej 
na celu badanie dynamiki grupy, tj. postaw 
członków grupy (najczęściej dotyczących 
komunikacji w grupie, władzy i współ-
pracy). Socjometria jest ilościową metodą 
pomiaru stosunków społecznych. Dzięki 
możliwości określenia przywódców niefor-
malnych oraz ustalenia osób ocenianych 
w grupie pozytywnie lub negatywnie, me-
toda wspomaga projektowanie zespołów 
zadaniowych. W ramach socjometrii uży-
wanych jest szereg technik badawczych, 
jak np. technika porównywania polegająca 
na łączeniu w pary członków grupy i usta-
laniu, która osoba w parze posiada więcej 
cech charakterystycznych dla przyjętego 
kryterium; technika porządkowania mająca 
na celu uszeregowanie członków grupy we-
dług wybranego kryterium; samoocena so-
cjometryczna opracowana w 1934 r. przez 
twórcę socjometrii J. L. Moreno, opierają-
ca się na zadawaniu pytań członkom gru-
py, mających wymienić osoby, z którymi 
najbardziej (wybory pozytywne) lub naj-
mniej (wybory negatywne) chciałyby wejść 
w kontakt przy zaistnieniu określonych 
w pytaniu warunków (kryterium socjome-
tryczne). Wyniki odpowiedzi umożliwiają 
stworzenie graficznych obrazów relacji oraz 
dokonanie analizy statystycznej wskazują-
cej m.in. na stopień ekspansywności, spoi-
stości, zwartości grupy, podział na podgru-
py, pozycję jednostek w grupie itp.

Zob. też: zespół pracowniczy
CHMIELEWSKA, Alicja, KOŁODZIEJCZYK, Ja-

kub. Zastosowanie socjometrii jako narzędzia ba-
dania ról zespołowych. „Współczesne Zarządzanie” 
2013, nr 2, s. 121-130. ISSN 1643-5494.

LISOWSKA, Elżbieta. Socjometria jako meto-
da badania nieformalnej struktury grupy. „Zeszyty 
Wszechnicy Świętokrzyskiej” 2001, z. 13, s. 151-
166. ISSN 1234-7604.

M.W.



216 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

Sondaż (ang. survey)
Rodzaj badania statystycznego mający 

na celu badanie opinii. Służy do poznania 
preferencji dużych populacji, przy pomocy 
standaryzowanego kwestionariusza ankiety 
lub wywiadu. Przeprowadza się go bezpo-
średnio wśród całej grupy badawczej lub 
wyłania reprezentatywną próbę (wyniki 
uzyskane w ramach próby powinny być re-
prezentatywne w stosunku do całej badanej 
populacji). Sondaż używany jest do badania 
opinii publicznej oraz w badaniach marke-
tingowych, m.in. badaniach potrzeb i sa-
tysfakcji użytkowników bibliotek. Pozwala 
w przybliżeniu ustalić trendy rozwijające 
się w ich otoczeniu.

Standardowy kwestionariusz składa 
się z metryczki (zawierającej dane środo-
wiskowe, dane dotyczące wieku, płci itd.) 
oraz pytań właściwych i wykonywany jest 
jednokrotnie w wybranej grupie respon-
dentów. W zależności od potrzeb sondaż 
może być też przeprowadzany kilkukrotnie 
wśród tych samych respondentów w usta-
lonych odstępach czasu (badanie zmian 
preferencji) lub też wielokrotnie i dotyczyć 
tego samego problemu, albo też wybranych 
grup społecznych, wiekowych czy zawo-
dowych. Standardowe techniki zbierania 
danych sondażowych to: wywiad w miej-
scu publicznym (w tym wywiady audyto-
ryjne), wywiad w domu respondenta, wy-
wiad wspomagany komputerowo (CAPI), 
wywiad telefoniczny tradycyjny, wywiad 
telefoniczny wspomagany komputerowo 
(CATI), wywiad internetowy wspomagany 
komputerowo (CAWI), ankieta pocztowa 
oraz ankieta internetowa. Mogą realizowa-
ne być przy pomocy ankietera lub bez jego 
udziału. W badaniach bibliologicznych 
najczęściej wykorzystywaną techniką jest 
wywiad w miejscu publicznym, który sto-
sowany jest szeroko w celu poznania opi-
nii użytkowników oraz osób nie będących 
klientami bibliotek. Z uwagi jednak na roz-
wój komputerowych systemów bibliotecz-

nych oraz oprogramowania wspierającego 
pracę biblioteki coraz większą popularnoś-
cią cieszą się wywiady wspomagane kom-
puterowo, w tym wywiady realizowane 
za pośrednictwem Internetu.

Zob. też: badania ilościowe, badania 
marketingowe, badanie rynku

SZREDER, Mirosław. Metody i techniki sondażo-
wych badań opinii. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
208-1843-7.

WIECZORKOWSKA, Grażyna, WIERZBIŃSKI, Je-
rzy. Badania sondażowe i eksperymentalne: wybrane 
zagadnienia. Warszawa 2005. ISBN 83-89069-23-7.

M.W.

Specjalizacja pionowa (ang. vertical 
specialization)

Podział pracy określający stopień swo-
body, jaki wiąże się z realizacją przydzielo-
nych danemu członkowi biblioteki zadań. 
Związany jest z hierarchią organizacyjną 
dzielącą pracę na kierowniczą i wykonaw-
czą. Pracę kierowniczą realizują kierow-
nicy poszczególnych szczebli zarządzania 
(od dyrektora, poprzez kierowników dzia-
łów, filii lub punktów bibliotecznych). Prze-
bieg pracy wykonawczej najczęściej opisany 
jest przez określone wzorce w postaci doku-
mentacji organizacyjnej, w tym instrukcji, 
regulaminów, różnego rodzaju procedur 
itp. Z założenia pracownicy sfery wyko-
nawczej, reprezentowani przez biblioteka-
rzy przekształcają kierownicze koncepcje, 
projekty, pomysły w realnie kształty. Swoim 
działaniem wpływają na skuteczność stra-
tegii przyjętej przez kierowników. Podsta-
wowymi zaletami specjalizacji pionowej są: 
profesjonalny styl zarządzania w pionach 
i specjalistyczna kontrola kierownicza. 

Zob. też: departamentyzacja, iloś-
ciowy podział pracy, jakościowy podział 
pracy, specjalizacja pracy

GLINKA, Beata, HENSEL, Przemysław. Pro-
jektowanie organizacji. Warszawa 2006. ISBN 83-
89069-98-9.

JASIŃSKI, Zdzisław. Podział pracy w systemach 
wytwórczych. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynie-
rii produkcji. T. 2. Red. R. Knosala. Opole 2016, s. 
386-389. ISBN 978-83-941281-0-4

B.Ż.-K.
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Specjalizacja pozioma (ang. hori-
zontal specialization)

Wewnętrzny podział pracy oznaczający 
rozdzielenie obowiązków pomiędzy okre-
ślone piony organizacyjne, komórki i stano-
wiska. Podział dokonywany jest według ro-
dzaju, złożoności i ważności prac. Podział 
prac według rodzaju jest konsekwencją spe-
cjalizacji i oznacza podział według specjal-
ności oraz rodzaju wykonywanych czyn-
ności (np. informatycy, pracownicy działu 
opracowania zbiorów, pracownicy działu 
udostępniania). Podział pracy uwzględ-
niający stopień złożoności prac zakłada 
zróżnicowanie kwalifikacyjne pracowni-
ków dzieląc ich prace na wykwalifikowane 
(np. bibliotekarze, informatycy, księgowi) 
i niewykwalifikowane (np. sprzątaczki, 
woźni). Uwzględniając natomiast ważność 
prac i rolę jaką spełniają dzieli się je na pod-
stawowe i pomocnicze. W sferze kierowni-
czej o podziale pracy decyduje rozpiętość 
kierowania uzależniona od kwalifikacji 
kierowników i podwładnych, stopnia ich 
samodzielności, instrumentalizacji działań 
kierowniczych, trudności, ważności zadań, 
rozproszenia podwładnych itp.

Zob. też: departamentyzacja, iloś-
ciowy podział pracy, jakościowy podział 
pracy, specjalizacja pracy

GLINKA, Beata, HENSEL, Przemysław. Pro-
jektowanie organizacji. Warszawa 2006. ISBN 83-
89069-98-9.

JASIŃSKI, Zdzisław. Podział pracy w systemach 
wytwórczych. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynie-
rii produkcji. T. 2. Red. R. Knosala. Opole 2016, s. 
386-389. ISBN 978-83-941281-0-4

B.Ż.-K.

Specjalizacja pracy (ang. work spe-
cialization)

Wynik jakościowego podziału pracy za-
kładający ograniczenie dowolności zacho-
wań pracowników biblioteki w realizacji 
zadań i obowiązków organizacyjnych. Wy-
różnia się specjalizację indywidualną, pole-
gającą na wyznaczeniu danemu pracowni-
kowi na ogół wąskiego lub ograniczonego 

zadania lub czynności, aby mógł osiągnąć 
sprawność w jej wykonywaniu. Z kolei 
specjalizacja zespołowa dotyczy koncen-
tracji zespołu stanowisk, działu lub też ca-
łej organizacji w pewnym wybranym celu. 
W bibliotekach najczęściej ten rodzaj spe-
cjalizacji dotyczy zespołu stanowisk zwią-
zanych z funkcjonalnym podziałem pracy, 
to jest funkcją podstawową (gromadzenia, 
opracowywania, udostępniania zbiorów), 
kadrową, finansową itp. 

Specjalizacja ludzi i zespołów umożli-
wia pełne wykorzystanie specjalistycznych 
kwalifikacji zatrudnionych, skraca czas 
przechodzenia jednego zadania do dru-
giego i przyczynia się do zwiększenia wy-
dajności. Do negatywnych skutków spe-
cjalizacji należy zaliczyć monotonię pracy 
wywołującą znużenie fizyczne i psychiczne 
pracowników, co powoduje, że praca nie 
stanowi dla nich żadnego wyzwania i obni-
ża się motywacja do pracy.

Zob. też: departamentyzacja, jakoś-
ciowy podział pracy 

STĘPNIAK, Justyna. Krótka droga awansu za-
wodowego pracownika biblioteki. „Biuletyn EBIB” 
[Dokument elektroniczny] 2015, nr 3, s. 1-11. Tryb 
dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/
article/viewFile/344/507. Stan z dnia 20.02.2017. 
ISSN 1507-7187.

B.Ż.-K.

Spiętrzenie kierowania (ang. accu-
mulation of management)

Liczba szczebli kierowniczych w struk-
turze organizacyjnej biblioteki, wynikająca 
z przyjętej hierarchii, tj. podziału władzy. 
Szczeble grupują komórki organizacyj-
ne podlegające równorzędnym kierowni-
kom, którzy mają podobny zakres władzy 
i uprawnień, np. kierownicy działów (gro-
madzenia, opracowania, udostępniania 
itp.) tworzą jeden szczebel kierowania, je-
śli w działach występują dodatkowo sek-
cje (np. w dziale udostępniania mogą być 
wyodrębnione: wypożyczalnia, czytelnie, 
magazyn; w dziale opracowania: sekcja 
opracowania dokumentów zwartych, sekcja 
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opracowania zbiorów specjalnych) to kie-
rownicy tych sekcji stanowią odrębny (niż-
szy niż kierownicy działów) szczebel kiero-
wania.

Zob. też: kierownik, struktura orga-
nizacyjna biblioteki, struktura płaska, 
struktura smukła

BIELSKI, Marcin. Organizacje: istota, struktury, 
procesy. Łódź 2001. ISBN 83-7171-412-2.

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

J.K.

Społeczeństwo informacyjne (ang. 
information society)

Społeczeństwo, w którym, obok podsta-
wowych sektorów gospodarki (tj. sektora 
pierwotnego, wytwórczego i sektora usług) 
istotną rolę odgrywa sektor informacyj-
ny. Podstawowym zasobem w społeczeń-
stwie informacyjnym i gospodarce opartej 
na wiedzy jest wiedza, umiejętności, inno-
wacyjność, zdolności i inwencja twórcza, 
które są generatorami wartości. Wszystkie 
te elementy ucieleśnione są w ludziach, czy-
li w pracownikach organizacji. Rozwój go-
spodarki informacyjnej zależy od stopnia 
zaawansowania społeczno-gospodarczego 
danego państwa, zaś poza wiedzą dodat-
kowymi czynnikami wzrostu są inwestycje 
w naukę, edukację, innowacje itp., które 
służą rozwijaniu i wykorzystaniu szeroko 
rozumianej wiedzy. Zarządzanie wiedzą 
stanowi podstawową umiejętność społe-
czeństwa informacyjnego.

MAJTA, Mariusz. Społeczeństwo informacyj-
ne jako nowa forma cywilizacyjna.„Biuletyn EBIB” 
[Dokument elektroniczny] 2003, nr 7. Tryb dostę-
pu: http://www.ebib.pl/2003/47/majta1.php. Stan 
z dnia 20.02.2015. ISSN 1507-7187.

PINDLOWA, Wanda. Jakość usług informacyj-
nych jako warunek tworzenia nowoczesnego spo-
łeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej.
„Biuletyn EBIB” [Dokument elektroniczny] 2002, 
nr 2. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/31/
pindlowa.php. Stan z dnia 20.02.2015. ISSN 1507-
7187.

SZEFLIŃSKI, Piotr. Społeczeństwo informacyj-
ne – o czym biblioteka XXI wieku powinna wiedzieć? 
W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Konferen-

cja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 June 
2006. Łódź 2006, s. 31-42.

M.W.

Sponsoring (ang. sponsorship)
Forma promocji osoby prywatnej lub 

instytucji, polegająca na przekazaniu pie-
niędzy, środków materialnych lub nieod-
płatnym świadczeniu usług, w celu wy-
wołania i utrwalenia pozytywnej opinii 
o sponsorze.

Sponsoring nie jest działaniem filan-
tropijnym lecz marketingowym, które 
ma przynieść konkretne zyski w postaci 
budowania pozytywnego wizerunku, za-
ufania społecznego, prestiżu lub reklamy. 
Dla tego sponsora nie należy utożsamiać 
z darczyńcą, który obdarowując bibliotekę 
nie oczekuje w zamian żadnych korzyści. 
Umowa zawierana między sponsorem a bi-
blioteką najczęściej z góry określa czas i for-
my upubliczniania informacji o sponsorze, 
np. podczas konferencji, na plakatach, za-
kładkach itp. Sponsoring jest coraz częściej 
doceniany przez bibliotekarzy, jako jedna 
z możliwych form wsparcia biblioteki.

Zob. też: public relations
DATKO, Marek. Sponsoring: strategia, promocja, 

komunikacja. Poznań 2003. ISBN 83-88018-20-5.
GĘBOŁYŚ, Zdzisław. Sponsoring w bibliotekach 

– szansą!? „Biuletyn EBIB” [Dokument elektronicz-
ny] 2002, nr 3. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.
pl/2002/32/gebolys.php. Stan z dnia 12.08.2014. 
ISSN 1507-7187.

STECKI, Leopold. Sponsoring. Toruń 2000. 
ISBN 83-87673-98-6.

M.W.

Sprawność działania (ang. efficien-
cy of action)

Umiejętność działania we właściwy 
sposób, tj. działania zorganizowanego, wy-
korzystującego odpowiednie metody pra-
cy, pozwalającego osiągnąć wyniki pracy 
adekwatne do poniesionych kosztów (na-
kładów czasu, pracy, materiałów, środków 
finansowych itp.). Sprawność działania, 
czyli robienie rzeczy (wykonywanie zadań) 
we właściwy sposób, nie jest równoznacz-
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ne ze skutecznością działania, polegającą 
na realizacji określonych celów. Działanie 
sprawne nie przyniesie korzyści, jeśli będzie 
służyło realizacji niewłaściwych przedsię-
wzięć, które nie zbliżają do realizacji zało-
żonego celu.

Sprawność jest stopniowalna. Może 
odnosić się m.in. do wykonywania pracy 
przez pracowników biblioteki (sprawność 
pracowników), działalności kierownictwa 
(sprawność kierownictwa), systemu zarzą-
dzania (sprawność systemu zarządzania), 
komputerowego systemu bibliotecznego 
(sprawność systemu informatycznego), 
działań marketingowych (sprawność mar-
ketingowa), czy całej biblioteki (sprawność 
organizacji).

Zob. też: efektywność, racjonaliza-
cja pracy bibliotecznej, skuteczność 
działania, wydajność

KAMIŃSKI, Robert. Kultura organizacyjna 
a sprawność organizacji. „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 2000, nr 9, s. 6-10. ISSN 0860-
6846.

STYŚ, Aniela. Strategia marketingowa a spraw-
ność i skuteczność działania firmy. „Zarządzanie 
i Marketing” 1995, nr 2, s. 9-14. ISSN 1426-8604.

TECZKE, Janusz. Techniki zarządzania a spraw-
ność organizacji. Kraków 1988.

M.W.

Sprawozdawczość (ang. reporting)
Działalność polegająca na sporządza-

niu przez bibliotekę zestawów informacji 
na temat jej funkcjonowania i przekazy-
waniu ich odpowiednim organom, w usta-
lonej formie, czasie i zakresie. W zależno-
ści od adresata, przygotowywane raporty 
mogą dotyczyć sytuacji materialnej, finan-
sowej, organizacyjnej itp. Wykonywane 
są na zlecenie organów prowadzących, 
organów kontroli, organów statystycznych 
i in. Mogą mieć charakter wewnętrzny lub 
być upubliczniane (np. biblioteki PAN pub-
likują sprawozdania z działalności i sprawo-
zdania finansowe na swoich stronach inter-
netowych).

Zob. też: informacja w zarządzaniu

KIZIUKIEWICZ, Teresa, SAWICKI, Kazimierz. 
Sprawozdawczość i informacje finansowe dla mene-
dżera: poradnik praktyczny. Wrocław 1993.

M.W.

Sprzężenie zwrotne (ang. feedback)
Mechanizm oddziaływania skutków 

działania danego systemu na stan tego sy-
stemu. W zarządzaniu, sprzężenie zwrot-
ne występuje w analizie systemowej opi-
sując zależności przyczynowo-skutkowe 
pomiędzy elementami badanego systemu 
(wejściem i wyjściem). Wyróżnia się dwa 
rodzaje sprężeń zwrotnych: stabilizujące 
(tzw. ujemne), tj. równoważące zjawisko, 
które je wywołało oraz wzmacniające (tzw. 
dodatnie), które polega na intensyfikacji 
zjawiska. Sprzężenie zwrotne ujemne jest 
przeciwdziałające, dążące do celu, stabili-
zujące i kompensujące oraz oznacza samo-
regulację organizacji. Sprzężenie zwrotne 
dodatnie jest samonapędzające, wzrastają-
ce, destabilizujące i akcelerujące oraz może 
prowadzić po pewnym czasie do radykalnej 
zmiany sytuacji w organizacji (na lepsze lub 
gorsze). Sprzężenia zwrotne są również nie-
odzownym elementem koncepcji organiza-
cji uczącej się.

W komunikacji sprzężenie zwrotne 
to efekt, który został wywołany przez ode-
branie wiadomości. Jest podstawowym 
elementem procesów komunikacyjnych. 
Wyróżnia się następujące rodzaje sprzężeń 
zwrotnych w komunikowaniu się: szaco-
wane, pozytywnie oceniające, negatywnie 
oceniające i nieoceniające, a także: sprzęże-
nie zwrotne potwierdzające, uzupełniające 
i niewerbalne.

Zob. też: analiza systemowa, biblio-
teka jako system, organizacja ucząca 
się

DĄBROWSKI, Ireneusz. Mechanizmy sprzężeń 
zwrotnych a równowaga i dynamika systemu eko-
nomicznego. Warszawa 2016. ISBN 978-83-8030-
060-6.

OBER, Józef. Funkcja i rola efektywnej komuni-
kacji w zarządzaniu. „Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2013, nr 1897, 
s. 257-266. ISSN 1641-3466. 
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SENGE, Peter M. Piąta dyscyplina: teoria i prak-
tyka organizacji uczących się. Warszawa 2012. ISBN 
978-83-264-1651-4.

B.J. 

Standard (ang. standard)
Ustalone kryterium, które określa po-

wszechne, zwykle najbardziej pożądane 
cechy działalności bibliotecznej. Stanowi 
docelowy poziom funkcjonowania bibliote-
ki, do którego dąży, aby we wszystkich dzie-
dzinach aktywności zawodowej osiągnąć 
optymalne wyniki.

Standardy najczęściej są tworzone 
na podstawie celów organizacyjnych i od-
noszą się do materiałów oraz wykonania 
z uwzględnieniem jakości, ilości, kosztów 
i czasu, a także dotyczą moralnego aspek-
tu, włączając w to systemy organizacyjnych 
wartości i kryteria etyczne mogące być 
użyte do ustalenia pewnego rodzaju kodu 
etycznego biblioteki. 

Zob. też: jakość, jakość usług biblio-
tecznych, norma, standaryzacja

POLL, Roswitha, BOEKHORST, Peter T. Mierze-
nie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomia-
ru wykonania zadań w bibliotekach akademickich. 
Wrocław 2004. ISBN 83-229-2471-2. 

Standardy biblioteczne: praktyka, teoria, pro-
jekty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2010. ISBN 
978-83-61079-08-8.

SZMIGIELSKA, Teresa. Standardy oceny biblio-
tek akademickich. Warszawa 2011. ISBN 978-83-
61464-49-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Jakość w działalności bi-
bliotek. Oceny, pomiary, narzędzia. Warszawa 2007. 
ISBN 978-83-88581-30-4.

B.Ż.-K.

Standaryzacja (ang. standardiza-
tion)

Określenie stosowane w języku pol-
skim wymiennie z normalizacją, aczkol-
wiek standaryzacja jest pojęciem szerszym, 
oznaczające proces prowadzący do stwo-
rzenia i zastosowania zestawu reguł i po-
rozumień (tj. standardów) między wielo-
ma potencjalnymi użytkownikami w celu 
stworzenia przejrzystości i jednolitości 
wszędzie tam, gdzie zróżnicowanie jest nie-

pożądane. Standaryzacją określa się rów-
nież wewnątrzorganizacyjną działalność 
polegającą na opracowaniu dokumentów 
regulujących powtarzalne czynności czy 
procesy w celu zapewnienia maksymalnej 
efektywności i zwiększenia konkurencyj-
ności. 

W bibliotekarstwie, zgodnie z wytycz-
nymi IFLA standaryzacją obejmuje się 
następujące typy dokumentów oraz formy 
działalności: modele konceptualne, prze-
pisy katalogowania, formaty kodowania 
cyfrowego, wytyczne oraz najlepsze prak-
tyki. Standaryzacją procesów w polskich 
bibliotekach różnych typów (publicznych, 
pedagogicznych i naukowych) zajmuje się 
projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, 
realizowany przez Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich przy współpracy Konferen-
cji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek 
Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bi-
bliotek Pedagogicznych oraz Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół 
Polskich. 

Zob. też: Analiza Funkcjonowania 
Bibliotek, norma, standard

Standardy biblioteczne: praktyka, teoria, pro-
jekty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2010. ISBN 
978-983-61079-08-8.

ŁUNARSKI, Jerzy. Normalizacja i standaryza-
cja. Rzeszów 2014. ISBN 978-83-7199-918-6.

MATYSEK, Anna. Międzynarodowe organizacje 
standaryzacyjne i normalizacyjne w zakresie biblio-
tekarstwa. „Nowa Biblioteka” 2016, nr 1, s. 7-21. 
ISSN 1505-4195.

B.J.

Stanowisko pracy (ang. workplace)
Najmniejszy podzespół struktury orga-

nizacyjnej biblioteki, któremu wyznaczono 
do wykonania określone prace i na który 
składają się: człowiek, narzędzia, tworzy-
wa i informacje. Stanowiska pracy mogą 
być: wykonawcze i kierownicze. Zespół 
stanowisk pracy skupionych wokół osoby 
kierownika to komórka organizacyjna. Ze-
staw kluczowych informacji dotyczących 
stanowiska pracy, podstawowych zadań 
i obowiązków, oczekiwanych rezultatatów 
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oraz powiązań ze strukturą organizacyjną 
biblioteki zawarty jest w specjanym doku-
mencie organizacyjnym nazywanym opi-
sem stanowiska pracy.

Zob. też: komórka organizacyjna, 
opis stanowiska pracy, struktura orga-
nizacyjna

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

J.K.

Statut biblioteki (ang. library statute)
Podstawowy akt prawny regulujący 

pracę biblioteki oraz określający jej najważ-
niejsze założenia organizacyjne. Statut bi-
blioteki ma charakter ogólny. Szczegółowe 
regulacje dotyczące pracy agend biblioteki, 
współpracy z użytkownikami oraz udostęp-
niania zbiorów zawarte są w regulaminach 
bibliotecznych.

Statut precyzuje: podstawy prawne 
funkcjonowania biblioteki, jej nazwę, sie-
dzibę, zadania i cele funkcjonowania, za-
kres działania i rodzaj świadczonych usług, 
sposób kierowania biblioteką, strukturę 
organizacyjną, źródła finansowania biblio-
teki, powiązania z innymi bibliotekami 
lub instytucjami (w tym określa organ za-
łożycielski), ogólne kierunki gromadzenia 
zbiorów, główne grupy użytkowników oraz 
podstawowe formy udostępniania zbiorów. 

Mniejsze biblioteki, wchodzące w skład 
innej instytucji np. szkoły, zakładu po-
prawczego, zakładu opieki zdrowotnej, in-
stytucji administracji publicznej itp., nie 
są zobowiązane do tworzenia własnego 
statutu i mogą działać na podstawie statutu 
instytucji macierzystej. Dla niektórych ty-
pów bibliotek tworzone są i zalecane przez 
właściwych ministrów tzw. statuty ramowe 
(wzorcowe).

Zob. też: regulamin
Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki. Warszawa 

1998. ISBN 83-87629-09-X.
BILIŃSKI, Lucjan. Różnice między statutem a re-

gulaminem biblioteki. „Bibliotekarz” 1999, nr 11, 
s. 32. ISSN 0208-4333.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1998. 
ISBN 83-01-12432-6.

M.W.

Statystyka biblioteczna (ang. library 
statistics)

Dział statystyki mający za zadanie 
opisać w formie liczbowej najważniejsze 
zjawiska charakteryzujące działalność bi-
blioteczną oraz ustalić ich wzajemne po-
wiązania. Celem statystyki bibliotecznej 
jest więc przedstawienie całokształtu życia 
biblioteki, w szczególności poprzez wiel-
kość i charakter zbiorów, personel, budżet, 
czytelnictwo, służbę informacyjno-biblio-
graficzną itp. Dzięki statystyce możliwe 
jest dokonywanie porównań działalności 
różnych bibliotek, ilościowa kontrola i oce-
na pracy poszczególnych komórek organi-
zacyjnych bibliotek oraz poszczególnych 
pracowników, a także ustalenie aktualnego 
stanu bibliotek.

Spotykać można co najmniej trzy zna-
czenia terminu statystyka biblioteczna:
1. zbiór danych dotyczących biblio-

tek, m.in. wydawnictwa GUS: Statysty-
ka Kultury, Rocznik Statystyczny, w któ-
rych można odnaleźć np. informacje 
dotyczące bibliotek polskich w określo-
nym przedziale czasowym;

2. proces zbierania i opracowywania da-
nych z zakresu tematycznego odno-
szącego się do bibliotek, np. zbieranie 
i opracowywanie statystyki wypoży-
czeń, czytelników, zbiorów czy udzielo-
nych informacji;

3. nauka obejmująca zasady i metody 
zbierania, opracowywania i analizowa-
nia danych ilościowych.
Zob. też: jednostka statystyczna, 

zbiorowość statystyczna
BURSKA, Joanna, DERFERT-WOLF, Lidia, GŁO-

WACKA, Ewa. Statystyka biblioteczna i badania 
efektywności bibliotek. Projekty krajowe, między-
narodowe i dokumenty normalizacyjne. [Dokument 
elektroniczny]. Warszawa 2013. Tryb dostępu: 
http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efek-
tywnosci-bibliotek.pdf. Stan z dnia 25.06.2017.
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ISO 2789:2013: Information and documentation 
– International Library Statistics.

PN-ISO 2789:2016-04: Informacja i dokumen-
tacja – Międzynarodowa statystyka biblioteczna.

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

Manifest IFLA o statystyce bibliotecznej. [Do-
kument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.
sbp.pl/repository/dokumenty/IFLA_Manifest_
statystyka_biblioteczna-23_01.pdf. Stan z dnia 
15.06.2017.

B.Ż.-K.

Stereotyp (ang. stereotype)
Uproszczony obraz kogoś lub czegoś, 

zwykle oparty na częściowo fałszywych 
sądach, funkcjonujący w świadomości spo-
łecznej i niełatwo zmieniający się. Tworze-
nie stereotypów jest spontaniczną ludzką 
skłonnością, która ma na celu redukowa-
nie nadmiaru informacji docierających 
ze świata. Często stereotypy utrwalane 
są przez media: telewizję, radio, prasę oraz 
literaturę, które kreują i utrwalają zbioro-
wą świadomość schematycznego odbioru 
pewnych zjawisk. Stereotypy mogą być 
pozytywne, neutralne lub negatywne, naj-
częściej jednak spotyka się te o zabarwieniu 
pejoratywnym.

Funkcjonujący w świadomości spo-
łecznej stereotyp bibliotekarza niestety 
również zalicza się do tej ostatniej grupy. 
Osoba bibliotekarza najczęściej utożsa-
miana jest z kobietą w średnim wieku, nie-
modnie ubraną, z włosami upiętymi w kok, 
nieśmiałą – z postacią mało przebojową 
i bezbarwną. Stereotypowa biblioteka zaś 
to z kolei placówka konserwatywna, szara 
i nudna, w której można tylko wypożyczać 
stare i zniszczone książki.

Świadczenie usług bibliotecznych o naj-
wyżej jakości, innowacyjność i kreatywność 
w działaniu, a także zróżnicowane działania 
marketingowe oraz konsekwentny proces 
budowania korzystnego wizerunku biblio-
teki i bibliotekarza jest kluczem do zmiany 
niekorzystnych stereotypów w bibliotekar-
stwie.

Zob. też: wizerunek biblioteki
DELIMAT, Anna. Wizerunek bibliotekarza w wy-

branych współczesnych utworach literackich.„Pod-
karpackie Studia Biblioteczne” [Dokument elek-
troniczny] 2012, nr 1. Tryb dostępu: http://psb.
ur.edu.pl/wizerunek-bibliotekarza-w-wybranych-
-wspolczesnych-utworach-literackich. Stan z dnia 
14.03.2017. ISSN 2084-9338.

MARCINKOWSKI, Piotr. Bibliotekarz. Stereotyp 
czy wizerunek? W: Tradycja i nowoczesność bibliotek 
akademickich. Red. E. Bieniasz i in. Rzeszów 2015, 
s. 93-106. ISBN 83-922515-0-4.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. W imadle stereotypów 
„Bibliotekarz” 2004, nr 2, s. 3. ISSN 0208-4333.

B.J.

Stowarzyszenie (ang. association)
Zrzeszeniowa forma organizacji spo-

łecznej, powoływana dobrowolnie i z ini-
cjatywy osób o wspólnych celach lub zain-
teresowaniach.

Stowarzyszenia mają charakter samo-
rządny (tj. stanowią niezależną formę or-
ganizacyjną, o wyodrębnionych celach, 
strukturze organizacyjnej oraz demokra-
tycznych zasadach działania), trwały (tj. nie 
dążą do realizacji jednostkowego zadania 
lecz realizują długofalową politykę) i nie-
zarobkowy (tj. wygospodarowane przez nie 
środki nie służą wzbogacaniu się członków 
lecz realizacji celów statutowych). Stowa-
rzyszenia opierają się na pracy społecz-
nej swoich członków. Działają w oparciu 
o ustawę Prawo o stowarzyszeniach.. Funk-
cjonowanie stowarzyszenia, które reguluje 
statut, musi zostać zarejestrowane w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. Z dniem wpisu 
stowarzyszenie nabywa osobowość prawną. 
Organami stowarzyszenia są: zarząd, walne 
zebranie członków (lub zebranie delegatów) 
oraz organ rewizyjny. Stowarzyszenia sta-
nowią najbardziej popularną formę prawną 
organizacji pozarządowych. Mogą ubiegać 
się o status organizacji pożytku publiczne-
go. Przykładem stowarzyszenia działające-
go na rzecz grupy zawodowej bibliotekarzy 
jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
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Zob. też: federacja, fundacja, kla-
ster, konsorcjum

BARAŃSKI, Robert, OLEJNICZAK, Anna. Fun-
dacje i stowarzyszenia: współpraca organizacji po-
zarządowych z administracją publiczną. Warszawa 
2014. ISBN 978-83-255-6699-9.

OGONOWSKI, Andrzej, GIBALSKA, Aldona. Fun-
dacje i stowarzyszenia: funkcjonowanie i opodatkowa-
nie 2014. Kraków 2014. ISBN 978-83-63913-28-1.

M.W.

Strategia biblioteki (ang. library stra-
tegy)

Długookresowy plan działania, opra-
cowany na podstawie analizy strategicznej 
otoczenia i potencjału samej biblioteki, 
umożliwiający jak najlepsze wykorzystanie 
szans i uniknięcie zagrożeń, dzięki wyko-
rzystaniu posiadanych atutów. Nadrzęd-
nym celem strategii jest realizacja misji 
i wizji biblioteki. Z formalnego punktu wi-
dzenia strategia jest rodzajem planu, który 
zawiera w sobie nie tylko dalekosiężne cele, 
ale także metody postępowania i potrzeb-
ne środki. Opracowanie strategii biblioteki 
polega na wyznaczeniu wiązki celów, które 
dotyczą wszystkich najważniejszych obsza-
rów działalności biblioteki. Zwykle struk-
turze celów nadaje się hierarchiczny układ, 
dzieląc je na cele strategiczne (cele główne, 
o dłuższym horyzoncie czasowym) i opera-
cyjne (cele niższego rzędu, które wskazują 
sposoby osiągnięcia celów strategicznych). 
Do każdego celu strategicznego przypisuje 
się zatem bardziej szczegółowe cele opera-
cyjne, które z kolei rozpisuje się na konkret-
ne projekty i działania. Szczególnie istotne 
jest określenie terminu i wskaźników wy-
konalności, w taki sposób, aby umożliwić 
kontrolę ich realizacji.

Najczęściej wyróżnia się trzy poziomy 
budowy strategii: 
•	 strategia podstawowa – ma ogólny cha-

rakter i dotyczy organizacji jako całości, 
•	 strategia dziedzin gospodarowania – 

dotyczy wybranego obszaru działalno-
ści lub wydzielonej jednostki organiza-
cyjnej (np. filii biblioteki),

•	 strategia funkcjonalna – odnosi się 
do wybranej funkcji instytucji, np. fi-
nansów, personelu, marketingu itd.
Zob. też: analiza strategiczna, do-

mena działania, kontrola strategiczna, 
misja biblioteki, opcja strategiczna, wi-
zja biblioteki, zarządzanie strategiczne

DERFERT-WOLF, Lidia. Planowanie strategiczne 
w bibliotece akademickiej. W: Zarządzanie strate-
giczne i marketingowe w bibliotekach. Red. M. No-
wak, P. Pioterek, J. Przybysz. Poznań 2004, s. 51-
70. ISBN 83-7205-202-6.

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Stra-
tegiczne zarządzanie instytucją kultury. Red. M. Śli-
wa. Kraków 2011. ISBN 978-83-61406-44-0.

J.K.

Strategia personalna (ang. person-
nel strategy, human resource manage-
ment strategy)

Rodzaj strategii funkcjonalnej biblio-
teki, plan działania zawierający świadomy 
wybór długookresowych celów i zasad po-
stępowania w sferze zarządzania zasobami 
ludzkimi. Obejmuje zamierzenia dotyczące 
gospodarki zasobami ludzkimi w odniesie-
niu do przewidywanych zmian i zamierzo-
nych celów strategicznych biblioteki, przez 
co pozwala określić pożądany stan kadrowy 
oraz przyjąć odpowiednie założenia poli-
tyki personalnej (dotyczące np. sposobów 
prowadzenia wymiany kadrowej itp.). Stra-
tegie personalne dotyczą najczęściej trzech 
grup zagadnień: zachowań pracowniczych 
(programy pozyskiwania, a następnie wdra-
żania ludzi do pracy, systemy oceniania, 
programy motywowania, interweniowania 
w sytuacjach konfliktowych); warunków 
pracy oraz płac (programy materialnego 
i pozamaterialnego wynagradzania pra-
cowników, sposoby polepszania warunków 
pracy, programy rozwoju i doskonalenia 
bibliotekarzy); obowiązujących wartości 
i norm (programy budowania wizerunku 
biblioteki skierowanego do wewnątrz insty-
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tucji oraz tworzenia kodeksów etycznych 
postępowania).

Zob. też: marketing wewnętrzny, po-
lityka kadrowa, strategia biblioteki

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 
biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

LIPKA, Anna. Strategie personalne firmy. Kra-
ków 2000. ISBN 83-7230-037-2.

J.K.

Strategic Quality Management zob. 
strategiczne zarządzanie jakością

Strategiczna analiza luki (ang. stra-
tegic analysis of deficits)

Analiza polegająca na zidentyfikowaniu 
obszarów, w których działalność biblioteki 
oraz jej strategia, nie są dostosowane do po-
trzeb użytkowników i otoczenia oraz zmian 
w nich zachodzących.

Strategiczna analiza luki polega na zdiag-
nozowaniu luk, tj. niedoborów zachodzących 
w ramach wybranych działań biblioteki, któ-
rych realizacja powinna być uwzględniona 
w ramach planu strategicznego. Luki mogą 
mieć związek z różnymi aspektami działal-
ności biblioteki i mieć charakter zgodności, 
nadmiaru lub niedoboru. Luka zgodno-
ści to sytuacja, w której trendy zachodzące 
w otoczeniu są zbieżne z trendami zachodzą-
cymi w bibliotece, np. biblioteka akademicka 
kupuje podręczniki zgodne z aktualnymi 
potrzebami studentów. Luka niedoboru po-
wstaje, kiedy trendy zachodzące w bibliote-
ce nie nadążają za trendami zachodzącymi 
w otoczeniu, np. biblioteka nie dostosowuje 
godzin otwarcia do tendencji zachodzących 
w otoczeniu i nie pracuje w soboty oraz 
niedziele, mimo iż użytkownicy wskazują 
na taką potrzebę. Luka nadmiaru wystę-
puje, kiedy trendy wewnątrzorganizacyjne 
biblioteki wyprzedzają trendy zachodzące 
w otoczeniu, np. biblioteka szkolna oferuje 
filmy metodyczne na nośniku DVD, mimo 
iż w szkole nie ma jeszcze odpowiedniego 
sprzętu odtwarzającego.

Analiza luki pozwala określić, w którym 
kierunku biblioteka powinna dokonywać 
zmian aby sprostać oczekiwaniom otocze-
nia. Umożliwia zarówno weryfikację dzia-
łalności bieżącej, jak i wspomaga procesy 
planowania.

Zob. też: analiza, planowanie
Analiza strategiczna. Wybrane metody. Red. 

U. Gołaszewska-Kaczan. Białystok 2000. ISBN 83-
87884-42-1.

STABRYŁA, Adam. Zarządzanie strategiczne 
w teorii i praktyce firmy. Warszawa, Kraków 2000. 
ISBN 83-01-13231-0.

M.W.

Strategiczna karta wyników zob. 
zrównoważona karta wyników

Strategiczne zarządzanie jakością 
(ang. strategic quality management)

Metoda strategicznego zarządzania ja-
kością. Integruje zasady TQM oraz zasa-
dy zarządzania strategicznego. Opiera się 
na długoterminowym planowaniu działań 
związanych z podnoszeniem jakości pracy 
biblioteki.

Metoda ta polega na stworzeniu stra-
tegii biblioteki, a następnie opracowaniu 
planów podnoszenia jakości w ramach 
przyjętej strategii oraz określeniu metod 
i narzędzi realizacji planów strategicznych. 
Podnoszenie jakości uwzględniane jest 
zarówno w misji jak i planach biblioteki. 
Charakterystyczną cechą metody jest pró-
ba koordynacji planów strategicznych bi-
blioteki z planami jej otoczenia, tj. innych 
instytucji kultury i nauki, samorządów lo-
kalnych, placówek nadrzędnych i organów 
prowadzących.

Zob. też: Total Quality Management, 
zarządzanie strategiczne

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

M.W.
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Stres innowacyjny (ang. stress as 
a result of innovation)

Stan psychiczny stanowiący odpowiedź 
organizmu na obawy lub lęk spowodowa-
ne wprowadzaniem zmian w organiza-
cji. Jest związany z brakiem umiejętności 
pracownika do łagodnego przyswajania 
sobie zmian. Może mieć różne nasilenie 
– począwszy od lekkiego niepokoju, aż 
po frustrację i wyczerpanie. Przejawia się 
w różnoraki sposób, za pomocą sympto-
mów fizycznych (np. zmęczenie, migrena, 
napięcie, szybka irytacja), umysłowych 
(np. zapominanie, błędy w wykonywanej 
pracy), emocjonalnych (np. niepokój, złość, 
depresja, czy napady niewyjaśnionej eufo-
rii) oraz behawioralnych (np. brak apetytu, 
wzmożony apetyt, nałogi, brak czasu na re-
laks). W skrajnych wypadkach mogą towa-
rzyszyć mu choroby psychosomatyczne.

Zob. też. opór wobec zmian, stres za-
wodowy, zarządzanie zmianami, zmiana

WOJCIECHOWSKA, Maja. Metody pokonywania 
oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych 
w bibliotekach. „Biuletyn EBIB” [Dokument elek-
troniczny] 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.
ebib.info/2006/74/wojciechowska.php. Stan z dnia 
12.06.2017. ISSN 1507-7187.

M.W.

Stres zawodowy (ang. professional 
stress, workplace stress)

Stan organizmu będący następstwem 
trudnych sytuacji zawodowych (tzw. stre-
sorów), powodujących napięcie emocjonal-
ne, poczucie zagrożenia, niepokój i obawy 
pracownika. Następstwem długotrwałego 
stresu w pracy może być spadek motywa-
cji, zmęczenie, zniechęcenie, obniżenie 
efektywności, a nawet objawy psychosoma-
tyczne, jak również różne postacie nerwic. 
Krótkotrwały stres, nad którym pracownik 
potrafi zapanować, może być czynnikiem 
motywującym, pobudzającym do mobiliza-
cji, wyzwalającym energię.

Praca w zawodzie bibliotekarza we-
dług wielu badań i rankingów uważana jest 
za jedną z najmniej stresogennych.

Zob. też: czynniki stresotwórcze, 
stres innowacyjny

GÓLCZ, Michał. Stres w pracy: poradnik dla pra-
cownika. Warszawa 2010.

KLESKA, Łukasz, KIECA, Michalina. Stres 
w pracy. Rzeszów 2017. ISBN 978-83-937248-6-4.

MOLENDA, Radosław. Stres w pracy biblioteka-
rza – subiektywne odczucia pracowników bibliotek 
i czytelników. W: Rola biblioteki naukowej w two-
rzeniu społeczeństwa wiedzy. Red. Z. Dacko-Pi-
kiewicz, M. Chmielarska. Dąbrowa Górnicza 2005, 
s. 111-124. ISBN 83-88936-23-9.

M.W.

Strona www biblioteki (ang. library 
website)

Podstawowe narzędzie marketingu 
internetowego biblioteki. W zależności 
od stopnia zaawansowania oraz typu biblio-
teki, strona www pełnić może następujące 
funkcje:
•	 informacyjną (dostęp do katalogu 

OPAC, informacje teleadresowe, o go-
dzinach otwarcia, zasobach i usługach, 
aktualnościach, strukturze organizacyj-
nej, historii itp.),

•	 usługową (dostęp do oferowanych przez 
bibliotekę zasobów pełnotekstowych, 
usługi informacyjne, zamawianie ksią-
żek),

•	 dydaktyczną (oferowanie rekomendo-
wanych zasobów naukowych, kursy on-
-line),

•	 komunikacyjną (możliwość bezpośred-
niego kontaktu z bibliotekarzem za po-
średnictwem poczty e-mail lub komu-
nikatorów),

•	 wizerunkową.
Nowoczesne witryny internetowe bi-

bliotek tworzone są z wykorzystaniem 
systemów zarządzania treścią, których 
podstawowym zadaniem jest maksymalne 
uproszczenie procesów budowania strony 
internetowej, a następnie łatwe wzbogaca-
nie jej o treść i nowe funkcje, również przez 
personel nietechniczny. Dzięki nim rów-
nież łatwiej jest zadbać o takie niezbędne 
elementy takie jak: architektura informa-
cji, użyteczność (web usability), marketing 
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w wyszukiwarkach oraz wygląd strony 
(webdesign). W projektowaniu stron in-
ternetowych liczy się tzw. user expierience 
czyli całość wrażeń, najlepiej pozytywnych, 
jakich doświadcza użytkownik podczas ko-
rzystania z serwisu.

Zob. też: biblioteka 2.0, marketing 
internetowy, system zarządzania treś-
cią, wizerunek biblioteki

Elektroniczny wizerunek biblioteki. Red. M. Woj-
ciechowska. Warszawa 2008. ISBN: 978-83-
61079-01-9. 

JASKOWSKA, Bożena, GŁOWACKI, Mariusz. 
Wykorzystanie CMS Drupal do zarządzania treścia-
mi on-line Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
„Podkarpackie Studia Biblioteczne” [Dokument 
elektroniczny] 2012, nr 1. Tryb dostępu: http://
psb.ur.edu.pl/wykorzystanie-cms-drupal-do-
-zarzadzania-tresciami-line-biblioteki-uniwersy-
tetu-rzeszowskiego. Stan z dnia 09.03.2017. ISSN 
2084-9338.

WAŁEK, Anna. Strony www bibliotek jako ele-
ment promocji i narzędzie komunikacji z użytkowni-
kiem. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2014, 
nr 1 (38), s. 109-118. ISSN 1426-3777. 

B.J. 

Struktura funkcjonalna (ang. fun-
ctional organizational structure)

Typ hierarchicznej struktury organiza-
cyjnej wyróżniony ze względu na kryterium 
rodzaju i układu więzi organizacyjnych. 
W strukturze funkcjonalnej więzi służbo-
we są oddzielone od więzi funkcjonalnych, 
co oznacza, że zniesiona zostaje zasada jed-
ności kierowania. Kierownik liniowy wy-
znacza podwładnemu zadania określając, 
co i w jakiej kolejności powinien wykonać, 
natomiast przełożony funkcjonalny (na-
zywany czasem także doradcą funkcjonal-
nym) wskazuje sposób wykonania zadania. 
W strukturze funkcjonalnej eksponuje się 
zasadę specjalizacji czynności kierowni-
czych, co skutkuje ich rozdzieleniem po-
między kilku przełożonych wyspecjalizo-
wanych w określonym zakresie. Podwładny 
ma zatem jednego kierownika liniowego 
i nawet kilku przełożonych funkcjonalnych, 
wyspecjalizowanych w określonej dzie-
dzinie, którzy doradzają mu jak wykonać 

zadania, ale nie mają oni uprawnień decy-
zyjnych. Zaletą struktury funkcjonalnej jest 
daleko posunięta specjalizacja i łatwy do-
stęp do merytorycznej wiedzy przełożone-
go funkcjonalnego. Wadą struktury funk-
cjonalnej jest brak jedności kierowania, 
trudności w rozgraniczeniu zadań, upraw-
nień i odpowiedzialności, możliwe konflik-
ty spowodowane sprzecznymi zaleceniami 
przełożonych. W praktyce ten typ struktury 
organizacyjnej w czystej postaci występuje 
bardzo rzadko. Rolę doradców funkcjonal-
nych w bibliotekach pełnią np. pracownicy 
działów instrukcyjno-metodycznych.

Zob. też: struktura organizacyjna bi-
blioteki, więzi organizacyjne

BIELSKI, Marcin. Organizacje: istota, struktury, 
procesy. Łódź 2001. ISBN 83-7171-412-2.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Struktura hybrydowa (ang. hybrid 
organizational structure)

Typ struktury organizacyjnej łączący 
w sobie różne rozwiązania strukturalne. 
Tak pojęta struktura jest zazwyczaj skrzy-ęta struktura jest zazwyczaj skrzy-ta struktura jest zazwyczaj skrzy-
żowaniem różnych typów modeli struk-żnych typów modeli struk-nych typów modeli struk-
turalnych, od organizacji funkcjonalnej 
czy liniowo – sztabowej poprzez struktury 
projektowe i sieciowe z elementami wirtu-
alności. Dlatego też jej odmian jest nieogra-ści. Dlatego też jej odmian jest nieogra-ci. Dlatego też jej odmian jest nieogra-
niczenie wiele, a jej mocne strony i słabości 
są wynikiem zalet i wad łączonych ze sobą 
struktur.

Struktury hybrydowe powstają na sku-
tek rozmyślnego mieszania różnych roz-
wiązań organizacyjnych w ich czystej po-
staci, aby projekt konkretnej biblioteki był 
jak najbardziej elastyczny i odpowiadał jej 
celom. Na przykład dział promocji może 
przyjąć formę struktury macierzowej, nato-
miast inne działy biblioteki mogą zachować 
strukturę sztabowo-liniową.
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Forma hybrydowa daje bibliotece ela-
styczność umożliwiającą dostosowywanie 
swej struktury tak, aby uzyskać jak naj-
większe dopasowanie do rozmaitych po-
trzeb różnych komórek organizacyjnych 
oraz do potrzeb użytkowników i otoczenia 
biblioteki, łącząc cechy biblioteki tradycyj-
nej z bibliotekami wykorzystującymi nowe 
technologie.

Zob. też: struktura organizacyjna bi-
blioteki, więzi organizacyjne

FOŁTYN, Hanna. Klasyczne i nowoczesne struk-
tury organizacji. Warszawa 2007. ISBN 978-83-
87251-89-5. 

ROŻNIAKOWSKA, Małgorzata, MARGAS, Mar-
cin, KITLIŃSKA, Iwona, BÓGDOŁ, Piotr. Biblioteki 
dawniej i dziś. Hybrydowe, cyfrowe...? Jakie będą 
i co może wpłynąć na ich kształt w przyszłości. W: 
Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?: II Konferencja 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 
2006 r. Łódź 2006, s. 267-294. ISBN 83-920302-
4-9.

B.Ż.-K. 

Struktura liniowa (ang. linear orga-
nizational structure)

Typ hierarchicznej struktury or-
ganizacyjnej wyróżniony ze względu 
na kryterium rodzaju i układu więzi orga-
nizacyjnych. W strukturze liniowej więzi 
służbowe pokrywają się z więziami funk-
cjonalnymi, co oznacza, że każdy podwład-
ny ma jednego przełożonego, który zleca 
zadania do wykonania oraz doradza jak 
je wykonać i przed którym podwładny od-
powiada za wykonanie poleceń, występuje 
zatem jedność rozkazodawstwa. Do zalet 
struktury liniowej należą: prostota i przej-
rzystość, łatwość utrzymania dyscypliny, 
stabilność, możliwość szybkiego reagowa-
nia i ustalania zakresów zadań, uprawnień 
i odpowiedzialności. Wśród wad tego typu 
struktury wymienia się: zbytnią centrali-
zację kierowania, wydłużenie drogi prze-
pływu informacji, konieczność posiadania 
przez kierowników szerokich kompetencji 
uniwersalnych. Struktura liniowa wystę-
puje najczęściej w niedużych bibliotekach, 

w których zakres czynności kierowniczych 
jest niewielki.

Zob. też: struktura organizacyjna 
biblioteki, więzi organizacyjne, władza 
liniowa

BIELSKI, Marcin. Organizacje: istota, struktury, 
procesy. Łódź 2001. ISBN 83-7171-412-2.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Struktura liniowo-sztabowa (ang. 
linear-staff organizational structure)

Udoskonalona odmiana struktury li-
niowej, w której występują dodatkowe ele-
menty, tzw. komórki sztabowe (sztaby). Jest 
to hierarchiczna struktura organizacyjna, 
w której zachowana jest zasada jedności 
kierowania, ale występują w niej elementy 
specjalizacji w postaci sztabów, tj. pracow-
ników bądź działów doradzających mery-
torycznie kierownikom liniowym i dyrek-
torowi. Funkcję sztabów w bibliotece mogą 
pełnić np. radca prawny, dział finansowy, 
dział kadr. Ten typ struktury organizacyjnej 
pozwala wykorzystać zalety i uniknąć wad 
struktur liniowych i funkcjonalnych w czy-
stej postaci.

Zob. też: struktura funkcjonalna, 
struktura liniowa, struktura organiza-
cyjna biblioteki, władza liniowa, władza 
sztabowa

BIELSKI, Marcin. Organizacje: istota, struktury, 
procesy. Łódź 2001. ISBN 83-7171-412-2.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Struktura macierzowa (ang. matrix 
organizational structure)

Typ struktury organizacyjnej przybie-
rający postać macierzy, w której kolumny 
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przedstawiają więzi funkcjonalno-służbo-
we, a wiersze – więzi techniczno-służbo-
we. Komórki wykonawcze, zlokalizowane 
na przecięciach kolumn i wierszy są po-
dwójnie podporządkowane. Struktura skła-
da się więc z dwóch części: stałej, która 
określa układ stałego podporządkowania 
służbowego i przybiera postać komórek 
funkcjonalnych, typowych dla struktur li-
niowo-sztabowych (np. dział gromadzenia, 
opracowania, udostępniania zbiorów) oraz 
zmiennej, która określa podział pracy i po-
kazuje podporządkowanie służbowe w ra-
mach przedsięwzięć podejmowanych przez 
bibliotekę (zespoły).

Istotą tej struktury jest odejście od zasa-
dy jedności rozkazodawstwa, przez co pod-
władni podlegają zarówno kierownikowi 
służbowemu (na czas nieokreślony) oraz 
kierownikowi przedsięwzięcia (na okres 
jego realizacji). Charakterystyczny jest tu-
taj tymczasowy charakter zespołów reali-
zujących określone zadania oraz wielość 
podporządkowania członków tego zespołu. 
Macierzowy układ organizacyjny można 
wykorzystać w placówkach bibliotecznych 
w kilku następujących wariantach:
•	 zespół o charakterze komisji roboczej 

lub opiniującej powołany doraźnie, 
na krótki okres lub jednorazowe spotka-
nie, do wykonania określonego zadania. 
Skład efemerycznego zespołu nie naru-
sza funkcjonalnej płynności organiza-
cyjnej (np. zespół pracowników z kilku 
działów opracowujący regulamin ko-
rzystania z biblioteki).

•	 zespół o charakterze doradczym i opi-
niodawczym powołany na długi okres 
lub bezterminowo, pracujący w trybie 
okresowych posiedzeń (np. zespół ds. 
doboru i selekcji zbiorów). Tryb pracy 
zespołu nie przeszkadza w normalnym 
funkcjonowaniu komórek, które sta-
nowią dla jego członków podstawowe 
miejsce pracy.

•	 stały zespół wieloproblemowy pracują-
cy w trybie ciągłym na rzecz całej biblio-
teki, jako roboczy organ programowy 
i koordynacyjny powiązany z głównym 
szczeblem zarządzania. W skład takiej 
komórki wchodzą osoby przyporządko-
wane wyłącznie zespołowi oraz pracow-
nicy innych komórek, podwójnie przy-
porządkowani (np. zespół ds. innowacji 
opracowujący wytyczne modernizacji 
biblioteki).

•	 stały zespół wieloproblemowy wcho-
dzący w skład funkcjonalnej struktury 
uzupełniony o specjalistów z innych 
komórek, pracujący w trybie ciągłym. 
Członkowie zespołu są zatem przy-
porządkowani podwójnie, tejże ko-
mórce oraz komórkom podstawowym 
(np. dział instrukcyjno-metodyczny 
uzupełniony o specjalistów z różnych 
dziedzin bibliotekarstwa).

•	 stały zespół wielozakresowy powołany 
w celu usprawniania koordynacji oraz 
opracowywania analiz i programów, 
funkcjonujący z ustaloną częstotli-
wością. Członkowie powoływani spo-
śród pracowników różnych komórek 
są podwójnie przyporządkowani, ale 
interwałowy charakter prac zespołu nie 
zakłóca normalnego rytmu funkcjo-
nowania (np. zespół ds. udostępniania 
koordynujący wszystkie działania usłu-
gowe komórek zajmujących sie m.in. 
udostępnianiem druków, rękopisów, 
starodruków, niezależnie od ich organi-
zacyjnego przyporządkowania).
Zob. też: struktura organizacyjna bi-

blioteki, więzi organizacyjne
WOJCIECHOWSKI, Jacek. Macierzowe rozwią-

zania organizacyjne w bibliotekach. „Roczniki Bi-
blioteczne” 1994, z. 1-2, s. 3-12. ISSN 0080-3626.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1998. 
ISBN 83-01-12432-6.

B.Ż.-K.
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Struktura organizacyjna biblioteki 
(ang. organizational structure of libra-
ry)

Układ części składowych biblioteki jako 
organizacji oraz relacje zachodzące zarów-
no między tymi częściami, jak i relacje mię-
dzy częściami a biblioteką jako całością.

Składnikami struktury organizacyjnej 
biblioteki są: stanowisko pracy, komórka 
organizacyjna, jednostka organizacyjna, 
więzi organizacyjne.

Struktura organizacyjna pełni wiele 
ważnych funkcji: jest narzędziem kiero-
wania, scala składniki biblioteki w jedną 
całość, zapewnia równowagę zapobiegając 
destrukcji biblioteki jako organizacji, za-
pewnia czasową i przestrzenną synchroni-
zację realizowanych w bibliotece procesów, 
wiąże bibliotekę z otoczeniem. Istnieje wiele 
typów struktur organizacyjnych. Ze wzglę-
du na kryterium typu więzi wyróżnia się 
struktury organizacyjne liniowe, funkcjo-
nalne i sztabowe. Ze względu na kryte-
rium spiętrzenia i rozpiętości kierowania 
wyróżnia się płaskie i smukłe struktury 
organizacyjne. Współczesne organizacje 
coraz częściej wykorzystują mieszane mo-
dele struktur organizacyjnych zapewniające 
większą elastyczność działania, np. struktu-
ry hybrydowe, macierzowe czy sieciowe.

Zob. też: jednostka organizacyjna, 
komórka organizacyjna, stanowisko 
pracy, struktura funkcjonalna, struktura 
hybrydowa, struktura liniowa, struktura 
macierzowa, struktura płaska, struktu-
ra smukła, struktura liniowo-sztabowa, 
więzi organizacyjne

FOŁTYN, Hanna. Klasyczne i nowoczesne struk-
tury organizacji. Warszawa 2007. ISBN 978-83-
87251-89-5.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Struktura płaska (ang. flat organi-
zational structure)

Typ struktury organizacyjnej wyróż-
niony ze względu na kryterium spiętrzenia 
i rozpiętości kierowania. Struktura pła-
ska charakteryzuje się małą liczbą szczebli 
w hierarchii i dużą rozpiętością kierowania. 
Wśród zalet struktur płaskich wymienia 
się: szybszy przepływ informacji między 
przełożonymi a podwładnymi (ułatwiona 
komunikacja pionowa), łatwość zastąpie-
nia nieobecnego pracownika, niższe kosz-
ty utrzymania. Wady struktur płaskich to: 
trudności w koordynacji i kontroli działań 
dużej grupy podwładnych, utrudniony 
awans pionowy, utrudnione funkcjonowa-
nie w sytuacji absencji kierownika. Przeci-
wieństwem struktury płaskiej jest struktura 
smukła.

Zob. też: rozpiętość kierowania, 
spiętrzenie kierowania, struktura orga-
nizacyjna biblioteki, struktura smukła

BIELSKI, Marcin. Organizacje: istota, struktury, 
procesy. Łódź 2001. ISBN 83-7171-412-2.

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Struktura sieciowa (ang. network 
organizational structure)

Typ struktury organizacyjnej łączącej 
zasoby współpracujących ze sobą, nieza-
leżnych placówek, realizujących wspólne 
przedsięwzięcia. Obejmuje swym zakre-
sem nie tylko organizację wewnętrzną 
biblioteki, lecz także wiele współdziałają-
cych ze sobą jednostek stanowiących sieć 
niezależnych w sensie prawnym bibliotek, 
realizujących różnorodne działania i pro-
jekty oparte na potencjale synergicznym 
w zakresie zasobów niematerialnych, wza-
jemnie uzupełniających się wiedzą, umie-
jętnościami, kompetencjami.
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W strukturze sieciowej każda z biblio-
tek wchodzi w określone interakcje z inny-
mi partnerami na rynku, a placówka ini-
cjująca prace staje się koordynatorem. 
Po zakończeniu zadania organizacja roz-
wiązuje się, a uczestnicy ponownie funk-
cjonują samodzielnie na rynku. Trudno 
jest tutaj wyróżnić schemat organizacyjny 
czy zależności hierarchiczne. Poszczególne 
biblioteki w tym samym czasie mogą sta-
nowić elementy różnych sieci. W prakty-
ce struktura sieciowa może funkcjonować 
w wielu różnorodnych formach, np. part-
nerstwa w kierowaniu wspólnymi przed-
sięwzięciami, aliansów strategicznych, 
utworzonej sieci bibliotek w celu wspól-
nego kreowania produktu lub usługi. Or-
ganizacje tego typu tworzy się na zasadzie 
porozumień czy umów o wspólnej koope-
racji, a biblioteki wchodzące w skład takiej 
sieci wnoszą ze sobą swoje kluczowe kom-
petencje.

Przykładem rozwiązań o charakterze 
sieciowym są strategiczne koalicje two-
rzone w formie konsorcjów, które swo-
im zakresem działań obejmują wspólne 
zarządzanie zintegrowanym systemem 
bibliotecznym, zarządzanie zakupem 
i udostępnianiem elektronicznych zaso-
bów dla bibliotek, archiwizację zasobów 
cyfrowych, podział kompetencji pomiędzy 
różne instytucje w zakresie opracowania 
zbiorów.

Zob. też: struktura organizacyjna bi-
blioteki

FOŁTYN, Hanna. Klasyczne i nowoczesne struk-
tury organizacji. Warszawa 2007. ISBN 978-83-
87251-89-5.

HOLLENDR, Henryk. Współpraca bibliotek: 
wszyscy za, ale kto chce to praktykować? W: Stra-
tegia biblioteki. Czas kryzysu – czasem wyzwań dla 
bibliotek. Red. A. Sobiech, M. Kozłowska. Ostrołęka 
2015, s. 41-46. ISBN 987-83-940425-0-9.

Współpraca bibliotek: na szczeblu regionalnym, 
krajowym, międzynarodowym. Red. M. Wojciechow-
ska. Gdańsk 2011. ISBN 978-83-61079-14-9 

B.Ż.-K.

Struktura smukła (ang. tall organi-
zational structure)

Typ struktury organizacyjnej wyróż-
niony ze względu na kryterium spiętrzenia 
i rozpiętości kierowania. Struktura smu-
kła charakteryzuje się dużą liczbą szczebli 
w hierarchii i małą rozpiętością kierowania. 
Wśród zalet struktur smukłych wymienia 
się: możliwość bieżącej kontroli działań 
podwładnych, możliwość awansu pionowe-
go, łatwość sprawowania nadzoru podczas 
absencji kierownika. Wady struktur smu-
kłych to: utrudniony przepływ informacji 
między poszczególnymi szczeblami kie-
rowania (utrudniona komunikacja piono-
wa), znalezienie zastępstwa za nieobecnego 
pracownika, wyższe koszty utrzymania. 
Przeciwieństwem struktury smukłej jest 
struktura płaska. Jako przykład struktury 
smukłej w bibliotekach wskazuje się struk-
turę organizacyjną Biblioteki Narodowej.

Zob. też: rozpiętość kierowania, 
spiętrzenie kierowania, struktura orga-
nizacyjna biblioteki, struktura smukła

BIELSKI, Marcin. Organizacje: istota, struktury, 
procesy. Łódź 2001. ISBN 83-7171-412-2.

WOŁOSZ, Jan. Nowa struktura organizacyjna 
Biblioteki Narodowej – i co dalej? „Przegląd Biblio-
teczny” 2008, nr 2, s. 276-294. ISSN 0033-202X.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Struktura sztabowa zob. struktura 
liniowo-sztabowa

Styl kierowania (ang. style of mana-
gement)

W potocznym rozumieniu sposób, 
w jaki kierownik oddziałuje na swoich pod-
władnych; utrwalony, powtarzalny sposób 
motywowania podwładnych do wykony-
wania powierzonych im przez kierownika 
zadań, całokształt sposobów oddziaływania 
przełożonego na podwładnych pozostający 
w ścisłym związku z cechami osobowości 
kierującego; na styl kierowania składają 
się następujące elementy: różne sposoby, 
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techniki, metody wpływania kierownika 
na podwładnych, świadome i celowe dzia-
łanie, zależności i wzajemne oddziaływanie 
między przełożonym a podwładnymi. Ist-
nieje bardzo wiele różnego rodzaju klasyfi-
kacji stylów kierowania, u których podstaw 
leżą najczęściej trzy różne założenia badaw-
cze: 1) stosowany styl kierowania zależy 
od kierownika, dominujących cech jego 
osobowości lub wyznawanych przez niego 
poglądów na kierowanie; 2) styl kierowania 
jest uzależniony od warunków i wymogów 
sytuacji, w jakiej znaleźli się kierownik 
i organizacja; 3) podejście osobowościowo-
-sytuacyjne zakładające, że styl kierowania 
opiera się z jednej strony na cechach kie-
rownika, z drugiej – wymaga uwzględnie-
nia warunków jego działania.

Zob. też: autokratyczny styl kiero-
wania, demokratyczny styl kierowania, 
kultura kierowania, liberalny styl kie-
rowania, siatka kierownicza

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Kierownik biblioteki: 
pożądane cechy i style kierowania. W: Innowacyjność 
organizacyjna i zawodowa w bibliotekach. Zielona 
Góra 2005, s. 25-38. ISBN 83-88336-43-6.

J.K.

Style kierowania Likerta (ang. Likert 
theory of management)

Koncepcja czterech wzorców zacho-
wania kierowników wobec podwładnych 
opracowana przez Rensisa Likerta. Na pod-
stawie analizy wybranych elementów zarzą-
dzania: stosunków przełożony-podwładny, 
stopnia partycypacji, metod motywacji 
i atmosfery współdziałania (solidarności) 
wyróżnił dwie przeciwstawne orientacje 
w kierowaniu: nastawienie na ludzi oraz 
nastawienie na zadania. Nastawienie na lu-
dzi przejawia się w trosce kierownika o in-
teresy i potrzeby podwładnych oraz reali-
zację organizacyjnych zadań. Nastawienie 

na zadania polega natomiast na koncentra-
cji przełożonego głównie na tym, co i jak 
ma być wykonane, oraz kontroli przebiegu 
prac, bez względu na cele i oczekiwania 
podwładnych oraz ich stosunek do pra-
cy. Ujęcie to nawiązuje do koncepcji stylu 
demokratycznego i autokratycznego, przy 
czym badania Likerta wskazały na większą 
efektywność pierwszej z grup. Na tej pod-
stawie sformułował strukturę czterech sty-
lów, wyróżniając dwa poziomy kierowania 
autokratycznego i dwa demokratycznego:
•	 Styl autokratyczny (zwany też autory-

tarno-despotycznym, opresyjno-auto-
rytatywnym) opiera się na całkowitym 
podporządkowaniu pracownika władzy 
kierownika. Kierownik preferujący ten 
styl zakłada prawdopodobnie, że ludzie 
nie lubią pracować i muszą być kontro-
lowani;

•	 Styl autokratyczny życzliwy polegają-
cy na dostrzeganiu pewnych potrzeb 
pracowniczych, głównie materialnych 
i dbałości o nie. Przełożony nie dąży 
jednak do współpracy i partnerstwa 
z podwładnymi, nie bierze pod uwagę 
opinii pracowników w związku z wyda-
wanymi poleceniami;

•	 Styl demokratyczny konsultacyjny po-
legający na dostrzeganiu konieczności 
wykorzystania kwalifikacji pracowni-
ków. Pracownicy są pytani o zdanie, 
jak również mogą sami zgłaszać własne 
propozycje. Kierownik analizuje zebra-
ne opinie i podejmuje decyzję zgodnie 
ze swoją ostateczną oceną;

•	 Styl demokratyczny partycypacyjny 
oferujący pracownikom pełną swobo-
dę w przedstawianiu swoich propozycji 
kierownikowi. Jest to styl wyraźnie zo-
rientowany na dokonania i poszerzanie 
zakresu odpowiedzialności pracowni-
ków. Stanowi najwyższe stadium de-
mokratyzacji, do której powinni dążyć 
kierownicy.
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Tab. Style kierowania według R. Likerta

 Styl
Charaktery-

styka 

Autokra-
tyczny

Autokratycz-
ny życzliwy

Konsulta-
cyjny

Partycypa-
cyjny

Dbałość 
o personel żadna postawa 

ojcowska 
średnia 
dbałość 

wysoki 
poziom 
dbałości 

Stosunki: 
przełożony-
-podwładny 

zupełny brak 
zaufania z dystansem bardzo dobre 

serdeczne 
pełne 

zaufania 

Partycypacja 
decyzje 

podejmuje 
kierownik 

kierownik 
akceptuje: 
sugestie, 
opinie 

decyzje kon-
sultowane 

wymia-
na idei, 

partycypacja 
w decyzjach 

System mo-
tywacyjny 

strach, sank-
cje, nagrody 
okazjonalne 

system pre-
miowania, 
niewielka 

obawa przed 
sankcjami 

nagradzanie, 
sankcje 

okazjonalne 

nagradzanie 
na podstawie 
partycypacji 

Atmosfera 
solidarności nie istnieje słaba dość silna bardzo silna 

Źródło: KIEŻUN, Witold. Sprawne zarządzanie 
organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa 1997, 
s. 157. ISBN 83-86689-68-4. 

Zob. też: autokratyczny styl kiero-
wania, demokratyczny styl kierowania, 
styl kierowania

KIEŻUN, Witold. Sprawne zarządzanie organi-
zacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa 1997. ISBN 
83-86689-68-4.

ŻUKOWSKI, Paweł, GALLA, Ryszard. Style kie-
rowania przejawiane przez menedżerów w zarzą-
dzaniu organizacją. „Problemy Profesjologii” 2009, 
nr 1, s. 21-40. ISSN 1895-197X.

B.Ż.-K.

Style negocjacyjne (ang. negotiation 
styles)

Sposób, w jaki prowadzone są nego-
cjacje. Styl prowadzenia negocjacji wynika 
z predyspozycji osobowościowych, świado-
mego wyboru bądź nastawienia opartego 
na założeniu, że określony sposób działania 
jest w danej sytuacji najwłaściwszy.

Wyróżnić można trzy podstawowe style 
negocjacyjne: miękki, twardy i rzeczowy.
•	 Miękki (kooperacyjny) styl negocjacji 

polega na życzliwym podchodzeniu 
do osoby, wymaga dużej gotowości 
do ustępstw, delikatnego traktowania 
rozmówców, szczerego ujawniania sta-
nu swych interesów, a nawet przyjmo-
wania okresowych strat dla dobra kon-
taktu.

•	 W twardym (rywalizacyjnym) stylu 
negocjacyjnym, druga strona traktowa-
na jest jako przeciwnik, którego trzeba 
zwalczać i podporządkować. Negocjacje 
opierają się na stawianiu wymagań i żą-
dań, traktowaniu rozmówców w sposób 
zdecydowany i silny, podkreślaniu bra-
ku zaufania, stosowaniu gróźb w celu 
wymuszenia ustępstw, zatajaniu swych 
intencji i zamierzeń, nie przejmowaniu 
się stanowiskiem i korzyściami drugiej 
strony oraz wywieraniu presji wszelkimi 
dostępnymi sposobami.

•	 Styl rzeczowy, oparty na zasadach, jest 
niejako połączeniem stylu miękkie-
go i twardego, zwraca uwagę zarów-
no na interesy i wartości stron, jak 
i na stosunki międzyludzkie. Model op-
arty na zasadach wyraża się w strategii 
„wygrany – wygrany”, gdzie rozwiązanie 
uzyskuje się w sposób efektywny, jak 
i polubowny. Negocjacje przebiegające 
w tym stylu uwzględniają następujące 
zasady: oddzielenie stosunku do ludzi, 
z którymi prowadzone są rozmowy 
od stosunku do omawianych kwestii; 
koncentracja uwagi na celu rozmów 
a nie na kolejno zajmowanych stanowi-
skach, które można właściwie dowolnie 
modyfikować; postawa twórcza czyli 
rozwijanie nowych możliwości, któ-
rych nie dostrzegano w okresie począt-
kowym; kierowanie się obiektywnymi 
kryteriami przy ocenie kontraktu koń-
cowego.
Zob. też: negocjacje, zarządzanie 

konfliktami
FISHER, Roger, URY, Wiliam, PATTON, Bruce. 

Dochodząc do tak: negocjowanie bez poddawania 
się. Warszawa 2013. ISBN 978-83-20820-31-7.

MASTENBROEK, Willem. Negocjowanie. War-
szawa 1997. ISBN 83-011-1985-3.

ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Lidia. Taktyki i techniki ne-
gocjacyjne. Warszawa 2001. ISBN 83-884-0812-7.

B.J. 
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Synergia organizacyjna (ang. orga-
nizational synergy)

Polega na tym, że rezultat współdzia-
łania zespołu jako całości jest wyższy niż 
suma rezultatów działań indywidualnych 
uczestników tego zespołu. Różnica pomię-
dzy tymi rezultatami nazywana jest także 
efektem synergicznym lub efektem organi-
zacyjnym. Gdy efekt ten jest dodatni można 
mówić o synergii, gdy jest ujemny o dyssy-
nergii. Osiąganie efektu synergicznego sta-
nowi sens tworzenia, istnienia i rozwoju 
wszelkich organizacji.

Synergię w działaniu zespołowym osią-
ga się poprzez: 
•	 współpracę, czyli działanie zmierzające 

do realizacji wspólnego celu w wyniku 
oddziaływania na siebie poszczególnych 
wykonawców realizujących określo-
ne zadania; takie podejście uznane jest 
za bardziej skuteczne niż rywalizacja;

•	 porozumienie jako pogodzenie sprzecz-
nych stanowisk; osiągnięcie porozumie-
nia przynosi lepsze rezultaty niż dzie-
lenie zespołu na obozy większościowe 
i mniejszościowe;

•	 twórczy konflikt – różnice zdań mogą 
prowadzić do efektywnych i emocjo-
nujących rozwiązań pod warunkiem, 
że pokieruje się nimi we właściwy spo-
sób; z punktu widzenia synergii pracy 
zespołowej konflikt stanowi atut, a nie 
słabość, ponieważ może stworzyć gru-
pie wielkie możliwości twórcze;

•	 zwycięstwo zespołu – uznanie dla ca-
łego zespołu, zamiast awansu jego po-
szczególnych członków, staje się osiąg-
nięciem grupowym.
Zob. też: zespół pracowniczy
KRZYŻANOWSKI, Leszek. Podstawy nauki za-

rządzania. Warszawa 1985. ISBN 83-01-05509-X.
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 

GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

J.K.

System (ang. system)
Termin wywodzący się od greckiego 

systema – rzecz złożona. Twórca ogólnej 
teorii systemów Ludwig von Bertalanffy 
definiował pojęcie systemu jako kompleks 
zespolonych w jedną całość elementów, 
pozostających we wzajemnych relacjach 
i pełniących określone funkcje. System jako 
całość posiada pewne niepowtarzalne właś-
ciwości, których nie można dostrzec, anali-
zując jedynie poszczególne jego składowe. 
Według koncepcji Kennetha Bouldinga, 
który opisał hierarchię systemów i wyróżnił 
w niej dziewięć poziomów, każdy system 
wyższego poziomu posiada unikalne cechy 
systemów znajdujących się na niższym po-
ziomie. Podejście systemowe zyskało popu-
larność w wielu dyscyplinach naukowych 
i stało się specyficzną formą poznania ota-
czającego świata. Pomimo upływu lat nie 
opracowano dotąd jednolitej, uniwersalnej 
definicji pojęcia systemu, a poszczególne 
dyscypliny różnią się w interpretacji ter-
minu. Na podstawie cech przypisywanych 
systemowi w różnych definicjach można 
przyjąć, że systemem jest każda celowo 
wyodrębniona całość złożona z elementów 
o określonych właściwościach, powiąza-
niach między nimi oraz między każdym 
elementem i całością. Pojemność tak poj-
mowanego systemu oznacza, że w praktyce 
można go odnieść do dowolnego wycinka 
rzeczywistości. Systemem może stać się za-
równo rzecz, jak i człowiek oraz pojęcie abs-
trakcyjne, proces czy zdarzenie. Elementy 
jakiegoś systemu mogą być natomiast sy-
stemami niższego rzędu, czyli podsystema-
mi. Z kolei system można traktować jako 
element systemu wyższego rzędu. Elemen-
ty, ze względu na swoje umieszczenie w sy-
stemie, dzieli się na wewnętrzne elementy 
systemu i elementy graniczne, wejściowe 
i wyjściowe. Elementem wewnętrznym sy-
stemu będzie taki element, który ma po-
wiązania wyłącznie z elementami danego 
systemu. Elementem granicznym jest na-
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tomiast taki element, który ma powiązania 
przynajmniej z jednym elementem nie bę-
dącym elementem danego systemu. Powią-
zania między elementami mogą przybierać 
postać wymiany: energii, materii lub in-
formacji. Jeśli między elementami systemu 
istnieje przepływ materii, energii czy też in-
formacji, to powiązania takie mają charak-
ter powiązań aktywnych. W przeciwnym 
przypadku będą to powiązania pasywne. 
Jakość systemu określona jest przez rodzaje 
powiązań między elementami i liczbą ele-
mentów. Elementy wewnętrzne systemu 
tworzą uporządkowany układ o pewnej hie-
rarchii, określony jako struktura systemu.

Zob. też: analiza systemowa, orga-
nizacja jako system  

BERTALANFFY, Ludwig von. Ogólna teoria sy-
stemów: podstawy, rozwój. Warszawa 1984. ISBN 
83-01-05716-5.

BOULDING, Kenneth. General systems theory 
– the skeleton of science. „Management Science” 
1956, nr 2, s. 197-208. [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://emergentpublications.com/
eco/ECO_other/Issue_6_1-2_18_CP.pdf?AspxAut
oDetectCookieSupport=1. Stan z dnia 27.06.2017.

FLAKIEWICZ, Wiesław. Systemy informacyjne 
w zarządzaniu. Warszawa 2002. ISBN 83-7247-
036-7.

J.K.

System biblioteczny nowej genera-
cji (ang. next generation library system)

Zwany też systemem następnej lub 
drugiej generacji, zintegrowany system 
do zarządzania biblioteką i udostępnia-
nia zasobów, działający w modelu chmu-
rowym, którego rozwój prowadzony jest 
w tzw. sposób zwinny (agile). Oprogramo-
wanie jest przygotowane do pracy z ser-
werów producenta jako usługa, bez opcji 
instalacji lokalnej, dzięki czemu rezygnuje 
się z zaplecza serwerowego, a biblioteka 
może uniezależnić się od systemu operacyj-
nego na stacjach roboczych (obsługa przez 
przeglądarkę). System nowej generacji cha-
rakteryzuje również odejście od modułów 
na rzecz procesów, co ma znaczenie w za-
rządzaniu zbiorami różnych typów (trady-

cyjnych i elektronicznych) oraz w efek-
tywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich. 
System nowej generacji jest systemem op-
artym na zasadzie wyjątków, co oznacza, 
że tak długo jak proces może być przetwo-
rzony automatycznie, zostanie zrealizowa-
ny bez ingerencji bibliotekarza. W sytuacji 
jednak, gdy wystąpi jakiś wyjątek, system 
powiadomi o tym i przydzieli dane zada-
nie odpowiedniej osobie lub grupie osób. 
Zapewniona jest więc pełna, ale „inteligen-
tna” automatyzacja pracy. System nowej 
generacji dzięki wbudowanej multiwyszu-
kiwarce dostarcza kompleksową informację 
o wszystkich zasobach (tradycyjnych i elek-
tronicznych) oferowanych przez bibliotekę 
oraz dostępnych w sieci.

Zob. też: podejście procesowe
MARCINKOWSKI, Piotr. Dlaczego Alma to system 

nowej generacji. Systemy nowej generacji na przy-
kładzie Almy [Dokument elektroniczny]. „Biuletyn 
EBIB” 2015, nr 9 (162), Tryb dostępu: http://open.
ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/395. Stan 
z dnia 09.02.2017. ISSN 1732-7008.

DZIUBECKA, Radosława, PALECZNA, Domini-
ka. Alma – system biblioteczny następnej generacji. 
„Podkarpackie Studia Biblioteczne” [Dokument 
elektroniczny] 2013 nr 2. Tryb dostępu: http://psb.
ur.edu.pl/sites/default/files/pdf/alma_-_system_
biblioteczny_nastepnej_generacji.pdf.Stan z dnia 
07.02.2017. ISSN 2084-9338.

B.J.

System informacji (ang. information 
system)

Zespół ludzi, środków technicznych 
i procedur, tworzących zorganizowaną 
strukturę mającą na celu dostarczanie in-
formacji do jednostek bądź osób odpo-
wiedzialnych za podejmowanie decyzji. 
W ramach systemu informacyjnego do-
chodzi do gromadzenia, przetwarzania 
i dystrybuowania informacji niezbędnych 
w procesie zarządzania biblioteką. Obej-
muje on wszystkie szczeble kierowania, ko-
mórki organizacyjne i dziedziny działalno-
ści. Warunkiem skuteczności systemu jest 
przekazywanie informacji aktualnej, rzetel-
nej, opracowanej w syntetyczny i przystęp-
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ny sposób, w krótkim czasie, bezpośrednio 
do zainteresowanych osób, z zachowaniem 
poufności. W skład systemu informacji 
mogą wchodzić podsystemy, np. system in-
formacji marketingowej.

Zob. też: informacja w zarządzaniu, 
informacyjny system zarządzania, sy-
stem informacji marketingowej

FLAKIEWICZ, Wiesław. Systemy informacyjne 
w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodza-
je). Warszawa 2002. ISBN 83-7247-036-7.

UNOLD, Jacek. System informacyjny a jakoś-
ciowe ujęcie informacji [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://swo.ae.katowice.pl/_pdf/125.
pdf. Stan z dnia 23.05.2017.

M.W.

System informacji marketingowej 
(ang. marketing information system)

Zespół ludzi, środków technicznych 
i procedur powiązanych formalnie w celu 
gromadzenia, przetwarzania i analizowa-
nia informacji służących podejmowaniu 
decyzji marketingowych. Głównymi cela-
mi systemu informacji marketingowej jest 
analiza i ocena otoczenia biblioteki, analiza 
i ocena jej słabych i mocnych stron, anali-
za działalności instytucji konkurencyjnych 
oraz analiza działalności instytucji partner-
skich. System informacji marketingowej 
umożliwia optymalizację decyzji dzięki eli-
minacji decyzji błędnych i nieefektywnych, 
pozwala na ograniczenie kosztów związa-
nych działalnością marketingową biblio-
teki, stwarza dogodne warunki do komu-
nikacji z otoczeniem. Z uwagi na rosnącą 
potrzebę penetracji rynku przez biblioteki, 
instytucje te coraz częściej tworzą formalne 
instrumenty umożliwiające zbieranie infor-
macji marketingowych. Do realizacji tego 
typu zadań deleguje się specjalnie prze-
szkolonych pracowników lub też tworzy 
dedykowane komórki organizacyjne wy-
konujące i koordynujące podobne zadania. 
System informacji marketingowej stanowi 
podstawowe ogniwo (podsystem) systemu 
informacji biblioteki.

Zob. też: badanie marketingowe, 
informacja w zarządzaniu, informacje 
marketingowe, informacyjny system 
zarządzania, system informacji

Informacja marketingowa. Red. R. Pieczykolan. 
Warszawa 2005. ISBN 83-208-1553-3.

System informacji marketingowej a decyzje 
rynkowe przedsiębiorstwa. Wybrane problemy. Red. 
E. Kieżel. Katowice 1998. ISBN 83-87265-88-8.

M.W.

System motywacyjny (ang. motiva-
tional system)

Przyjęty w bibliotece zbiór zasad i me-
tod motywowania pracowników, którego 
celem jest zachęcenie ich do efektywnego 
wykonywania powierzonych zadań, po-
szukiwania usprawnień i dalszego rozwoju 
wiedzy i umiejętności. System motywacyj-
ny obejmuje zarówno środki finansowe, 
jak i pozapłacowe formy oddziaływania 
na pracowników. Elementami systemu mo-
tywacyjnego są: system wynagrodzeń oraz 
system ocen okresowych pracowników 
(i wynikający z niego system awansowania 
bibliotekarzy).

Zob. też: motywowanie, środki mo-
tywujące, system ocen okresowych 
pracowników

JAZDON, Artur. Drogi awansu i motywowania 
pracowników bibliotek. W:  Wdrażanie nowoczes-
nych technik zarządzania w instytucjach non-profit 
na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. 
Materiały z  konferencji Kraków, 28-30 września 
1998. Kraków 1998, s. 109-125. ISBN 83-910428-
0-4.

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

J.K.

System ocen okresowych pracow-
ników (ang. performance appraisal sy-
stem)

Sformalizowana procedura oceniania 
pracowników biblioteki, dokonywana 
periodycznie przy zastosowaniu określo-
nych zasad, narzędzi i procedur, które 
mają utrwalony i powtarzalny charakter. 
Ma ona zwykle charakter komplekso-
wy, obejmuje całokształt efektów działań 
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określonego pracownika, w tym głównie 
wzrost jego umiejętności oraz postawę 
wobec powierzonych zadań i celów bi-
blioteki. W ramach systemu ocen okreso-
wych dokonuje się też planowania zadań 
na przyszłość oraz określa potrzeby roz-
wojowe pracowników. Warunkiem pra-
widłowego przebiegu procesu oceniania 
jest obopólna znajomość ich zasad, kry-
teriów i metod, co gwarantuje planowość, 
obiektywizm i porównywalność w czasie. 
Wprowadzenie systemu ocen okresowych 
polega na ustaleniu celów oraz kryteriów 
ocen dla poszczególnych stanowisk lub 
grup stanowisk w bibliotece wraz z opi-
sową skalą ocen, opracowaniu arkuszy 
ocen, zredagowaniu instrukcji dla ocenia-
jących i ocenianych, ustaleniu regulami-
nu oceniania zawierającego konsekwencje 
ocen, wreszcie wskazaniu częstotliwości 
przeprowadzania ocen (najczęściej sto-
sowanym rozwiązaniem jest roczna oce-
na pracy). W okresie bezpośrednio po-
przedzającym proces ocen okresowych 
w bibliotece należy ustalić harmonogra-
mu rozmów oceniających, z dokładnym 
podaniem dat i godzin. Warunkiem po-
wodzenia we wdrażaniu systemu ocen 
okresowych w bibliotece jest włączenie 
bibliotekarzy w proces projektowania za-
łożeń dotyczących konstrukcji poszcze-
gólnych elementów oceny oraz czas okre-
su i zasad przeprowadzenia oceny.

Zob. też: ocena pracowników, samo-
ocena, system motywacyjny

DĄBROWICZ, Małgorzata. Proces przygotowa-
nia i wdrażania systemu ocen okresowych pracow-
ników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. „Bi-
blioteka” 2008, s. 147-164. ISSN 1506-3615.

KUBÓW, Stefan. Okresowe ocenianie pracowni-
ków biblioteki. W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. 
Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 
2011, s. 79-88. ISBN 978-83-61464-41-9.

URBAN, Bogumiła. Ocenianie pracowników biblio-
teki. Zagadnienia metodyczne na przykładzie biblioteki 
WSB w Poznaniu. W: Zarządzanie kadrami w bibliote-
ce. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 
2011, s. 89-105. ISBN 978-83-61464-41-9.

J.K.

System zarządzania treścią (ang. 
content management system, CMS)

System CMS. Oprogramowanie pozwa-
lające na łatwe utworzenie serwisu WWW 
oraz jego późniejszą aktualizację i rozbu-
dowę przez redakcyjny personel nietech-
niczny. Kształtowanie treści i sposobu ich 
prezentacji w serwisie zarządzanym przez 
CMS odbywa się za pomocą prostych w ob-
słudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj 
w postaci stron WWW zawierających roz-
budowane formularze i moduły. Istota 
działania CMS sprowadza się do oddzie-
lenia treści (zawartości informacyjnej ser-
wisu) od wyglądu tj. sposobu jej prezenta-
cji. System składa się więc z bazy danych, 
do której wprowadzane są informacje oraz 
szablonu (tzw. skórki), który odpowiada 
za strukturę prezentowanych treści oraz ich 
szatę graficzną. Po wprowadzeniu danych 
system CMS generuje dynamiczne stro-
ny internetowe wg wcześniej stworzonego 
szablonu.

W bibliotekach świadczących szereg 
różnorodnych usług informacyjnych syste-
my CMS znajdują zastosowanie w następu-
jących obszarach:
•	 rozwijanie witryny internetowej i intra-

netu dla bibliotekarzy (np. Joomla, Dru-
pal, WordPress),

•	 zarządzanie przewodnikami tematycz-
nymi i listą od A do Z naukowych baz 
danych (np. SubjectPlus),

•	 organizację sieciowych wystaw i wirtu-
alnych archiwów (np. Omeka),

•	 tworzenie kursów i szkoleń w ramach e-
-edukacji (np. Moodle),

•	 rozwijanie otwartego repozytorium publi-
kacji pracowników uczelni (np. DSpace),

•	 publikacje e-czasopism w modelu ot-
wartym (np. Open Journal System),

•	 prezentacje informacji za pomocą digi-
tal signage tj. na dowolne wyświetlacze 
podpięte do sieci (np. Xibo).
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Zob. też: strona www biblioteki
JAROCKI, Mariusz. Open Source w bibliotekach: 

w świetle badań publicznych uczelni akademickich 
w Polsce. Toruń 2015. ISBN 978-83-231-3479- 4.0

PIOTROWSKI, Dominik. M. Otwartoźródłowe 
aplikacje CMS w uczelnianym systemie bibliotecz-
no-informacyjnym: Joomla!, Omeka, SubjectPlus, 
a może Xibo? [Dokument elektroniczny]. „Biule-
tyn EBIB” 2016, nr 168, s. 1-18. Tryb dostępu: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/
view/450. Stan z dnia 15.06.2017. ISSN 1507-
7187.

STACH, Sebastian, FUKLIN, Bartłomiej, STA-
NIEK, Dawid. Zastosowanie systemów CMS w two-
rzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w in-
ternecie. Katowice 2012. ISBN 978-83-60071-55-7.

B.J.

Systemowe badanie bibliotek zob. 
analiza systemowa

Sytuacyjny model przywództwa wg 
Freda Fiedlera (ang. Fiedler’s contin-
gency model)

Podejście sytuacyjne w zarządzaniu 
to próba znalezienia idealnego stylu kiero-
wania, gdy model kwalifikacyjny lub beha-
wioralny nie zawsze ma zastosowanie, m.in. 
w sytuacjach o odmiennych uwarunkowa-
niach.

F.E. Fiedler przyjął, że efektywność gru-
py zależy od odpowiedniego zharmonizo-
wania stylu przywództwa i stopnia, w jakim 
sytuacja umożliwia kontrolę i wpływ spo-
łeczny. Uwzględnił on następujące czynniki 
sytuacyjne:
•	 relacje lider-uczestnik tj. stopień zaufa-

nia i szacunku, jakim podwładni darzą 
lidera (dobre –złe),

•	 strukturę zadań tj. stopień zrutynizowa-
nia lub innowacyjności wykonywanych 
zadań (proste–złożone),

•	 władzę lidera tj. siłę formalnego wpły-
wu na grupę (wąska–szeroka).
Przypisując po dwie wartości dla każdego 

czynnika i posługując się nimi we wszystkich 
możliwych kombinacjach, Fiedler zapro-
ponował typologię sytuacji kierowniczych, 
z których wynika w jakich konkretnych wa-
runkach lider osiągnie największą efektyw-

ność lub jakie warunki będą właściwe dla li-
dera o danym stylu działania.

Zdaniem Fiedlera, każdy kierownik 
ma tylko jeden styl przywództwa i nie może 
go zmienić w zależności od sytuacji. Możliwa 
jest jednak albo zmiana warunków i dopaso-
wanie ich do lidera, albo zmiana lidera.

Zob. też: autokratyczny styl kierowa-
nia, demokratyczny styl kierowania, kie-
rowanie, podejście sytuacyjne w zarzą-
dzaniu, role kierownicze, styl kierowania 

Zarządzanie: teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiń-
ski i in. Warszawa 2005. ISBN 83-01-14155-7.

B.J. 

Szacunek statystyczny (ang. statistic 
estimate)

Ustalenie cech i ich wielkości dla zbio-
rowości nieznanej na podstawie informacji 
o innych zbiorowościach, logicznie ze sobą 
powiązanych. Stosowany jest wtedy, gdy ze-
branie materiału metodami badań częścio-
wych lub pełnych jest niemożliwe lub niecelo-
we. Szacunku można dokonywać za pomocą:
•	 interpolacji liniowej, wykorzystywanej 

w sytuacji, gdy trzeba ustalić nie znane 
dane mieszczące się między dwoma zna-
nymi okresami,

•	 ekstrapolacji czasowej, wykorzystywa-
nej dla szacunku danych wykraczających 
poza znany okres.
Zob. też: statystyka biblioteczna, 

zbiorowość statystyczna
MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu. 

Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.
B.Ż.-K.

Szczebel kierownictwa (ang. leader-
ship level)

Poziom w hierarchii organizacyjnej bi-
blioteki, na którym umiejscowione są stano-
wiska kierownicze. Liczba szczebli jest uza-
leżniona od rodzaju struktury organizacyjnej 
(struktury płaskie mają ich mniej, struktury 
smukłe – więcej) oraz wielkości biblioteki 
i zatrudnionego w niej personelu (biblioteki 
duże mają zwykle więcej poziomów hierar-
chii organizacyjnej, co wynika z ograniczonej 
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rozpiętości kierowania). Szczeble kierowni-
ctwa liczone są od góry, tj. dyrektor biblioteki 
stanowi pierwszy szczebel w hierarchii. Po-
nadto wyróżnia się kierownictwo wyższego, 
średniego i niższego szczebla.

Zob. też: hierarchia organizacyj-
na biblioteki, rozpiętość kierowania, 
struktura organizacyjna biblioteki

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOŁOSZ, Jan. Więzi organizacyjne, rozpiętość 
i zasięg kierowania. „Bibliotekarz” 1999, nr 1, s. 33-
34. ISSN 0208-4333.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

M.W.

Szczeble lojalności (ang. rungs of 
loyalty)

Segmenty użytkowników o różnym po-
ziomie lojalności względem biblioteki. Na-
leżą do nich:
•	 prawdopodobni użytkownicy – osoby, 

które nie wiedzą o istnieniu danej bi-
blioteki, albo nie mają zamiaru z niej 
skorzystać;

•	 potencjalni użytkownicy – osoby, które 
wiedzą o bibliotece i jej ofercie, ale nie 
uczynili jeszcze żadnego kroku w kie-
runku skorzystania z tej oferty;

•	 okazjonalni użytkownicy – osoby, które 
odwiedzają bibliotekę od czasu do cza-
su, przy czym biblioteka nie ma gwaran-
cji, czy ponowią te odwiedziny;

•	 stali użytkownicy – osoby regularnie 
korzystające z usług biblioteki. Taki 
użytkownik żywi pozytywne odczucia 
wobec biblioteki, jednak jego poparcie 
jest raczej bierne niż czynne i ogranicza 
się do korzystania z oferty usługowej bi-
blioteki;

•	 partnerzy biblioteki – osoby często od-
wiedzające bibliotekę oraz przekazujące 
swoje pozytywne odczucia i doświad-
czenia znajomym i rodzinie. Stanowi 
to dla biblioteki najbardziej efektywną 
oraz pożądaną formę reklamy. Dzięki 

temu użytkownik – partner pomaga 
bibliotece pozyskać potencjalnych użyt-
kowników, którzy mogliby być zaintere-
sowani ofertą biblioteczną.
Użytkownicy o różnym poziomie lo-

jalności często będą mieć różne potrzeby 
i priorytety, czego konsekwencją będzie 
inne postrzeganie działalności biblioteki.

Zob. też: lojalność użytkownika, re-
lacje, satysfakcja użytkownika

HILL, Nigel, ALEXANDER, Jim. Pomiar satys-
fakcji i lojalności klientów. Kraków 2003. ISBN 83-
88597-90-6.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zjawisko lojalności 
wśród klientów biblioteki. „Bibliotheca Nostra” 
2010, nr 1, s. 84-96. ISSN 1734-6576.

ŻOŁĘDOWSKA, Beata. Satysfakcja i lojalność 
użytkowników drogą do sukcesu biblioteki. W: Bi-
bliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania. Red. 
I. Socha przy współudziale J. Kamińskiej i B. Żołę-
dowskiej. Katowice 2006, s. 91-102. ISBN 83-226-
1514-0.

B.Ż.-K.

Szereg statystyczny (ang. statistic 
range)

Zbiór informacji uporządkowany we-
dług pewnej cechy statystycznej, będący re-
zultatem grupowania i zliczania danych. Naj-
prostszy szereg składa się z dwóch wierszy 
lub kolumn, z których jedna podaje warian-
ty cechy, a druga liczbę jednostek w danym 
wariancie. Czasem dla jasności prezento-
wanych danych podaje się jeszcze kolumnę 
zawierającą jednostkę miary. W zależności 
od przyjętego kryterium konstruuje się kilka 
szeregów statystycznych. Ze względu na spo-
sób budowy wyróżnia się szeregi rozdzielcze 
i kumulacyjne, natomiast ze względu na cele 
badań – szeregi dynamiczne (chronologicz-
ne) i terytorialne.

Zob. też: cecha statystyczna, jed-
nostka statystyczna, zbiorowość staty-
styczna

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.
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Szkolenie pracowników (ang. em-
ployee training) 

Forma nauki nowych umiejętności i po-
szerzania wiedzy bibliotekarzy, której celem 
jest zwiększenie efektywności wykonywa-
nych przez nich zadań, jak i kształtowanie 
pożądanych postaw, np. lepsze współdzia-
łanie w zespole pracowniczym. Szkolenia 
najczęściej mają charakter zorganizowany 
i przyjmują postać: kursów, wykładów, 
dyskusji, warsztatów, gier symulacyjnych. 
Do zindywidualizowanych form szkolenia 
zalicza się coaching i mentoring. Szkole-
nia mogą obywać się w miejscu pracy lub 
poza nim. Planowanie potrzeb szkolenio-
wych jest ważnym elementem zarządzania 
zasobami ludzkimi biblioteki, warunkiem 
niezbędnym w osiągnięciu zamierzonych 
celów organizacyjnych jest nie tylko ich za-
planowany charakter, ale także prowadze-
nie ewaluacji przeprowadzonych szkoleń 
pod kątem ich efektywności.

Zob. też: coaching, doskonalenie 
zawodowe, mentoring, zarządzanie 
rozwojem zawodowym pracowników, 
zarządzanie zasobami ludzkimi

BEDNAREK-MICHALSKA, Bożena. Permanen-
tne kształcenie bibliotekarzy. „Biuletyn EBIB” [Do-
kument elektroniczny] 2002, nr 8. Tryb dostępu: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/michalska.php. 
Stan z dnia 15.01.2015. ISSN 1507-7187.

WEBB, Sylvia P., GRIMWOOD-JONES, Diana. 
Personal development in the information and library 
profession. Londyn 2003. ISBN 0-851-42470-8.

WOOD, Aileen. A comprehensive library staff 
training programme in the information age. Oxford 
2007. ISBN 978-1-84334-119-2.

J.K.

Szkoła behawioralna (ang. behavio-
ral management theory)

Jedna ze szkół zarządzania, zwana rów-
nież szkołą stosunków międzyludzkich, 
która największy nacisk kładzie na indywi-
dualne postawy i zachowania oraz na pro-
cesy grupowe w organizacji. W przeciwień-
stwie do szkoły klasycznej, w której nacisk 
położony jest na cele i struktury organiza-
cji, szkoła behawioralna prezentuje orienta-

cję na człowieka, jego potrzeby oraz relacje 
z innymi. W szkole behawioralnej podkre-
śla się dominującą rolę czynników psycho-
społecznych, a zwłaszcza tzw. organizacji 
nieformalnej, odpowiedniej atmosfery 
pracy, zaufania w relacjach kierownictwo – 
podwładni, właściwej komunikacji między 
szczeblami organizacji oraz współudziału 
personelu w organizacji.

Za prekursora tego kierunku uważa się 
M.P. Follet, która zajęła się problematyką 
konfliktów, autorytetu, odpowiedzialności 
oraz interakcji społecznych, a wybitnym 
i najbardziej znanym przedstawicielem był 
E. Mayo, odpowiedzialny za sławny eks-
peryment behawioralny przeprowadzony 
w Hawthorn w firmie Western Electrical 
(1927-1932). Na podstawie swych badań 
Mayo sformułował następujące wnioski, le-
żące u podstaw szkoły behawioralnej:
•	 praca ludzka jest działalnością zespoło-

wą i człowiek, który ją wykonuje należy 
w swojej organizacji do różnych grup spo-
łecznych (formalnych i nieformalnych),

•	 ludzie w pracy przykuwają większą 
uwagę do stosunków międzyludzkich 
a nie do rodzaju wykonywanej pracy,

•	 dobre, przyjacielskie stosunki z innymi 
ludźmi (kolegami, przełożonymi) po-
wodują psychiczne stany zadowolenia, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na poprawę wydajności pracy,

•	 pracownicy będą dobrze pracować, o ile 
uznają, że kierownictwo wyraża troskę 
o ich dobrobyt.
Zob. też: Efekt Hawthorne, organi-

zacja nieformalna, szkoła ilościowo-
-systemowa, szkoła klasyczna, szkoły 
zarządzania

GRIFFIN, Ricky W. Podstawy zarządzania or-
ganizacjami. Warszawa 2012. ISBN 978-83-01-
16471-3.

MACHACZKA, Józef. Podstawy zarządzania. 
Kraków 2001. ISBN 83-7252-094-1.

MARTYNIAK, Zbigniew. Prekursorzy nauki or-
ganizacji i zarządzania. Warszawa 1989. ISBN 83-
208-0709-3.

B.J.
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Szkoła ilościowo-systemowa (ang. 
quantitative and systems school of ma-
nagement)

Jedna ze szkół zarządzania, w której 
uwaga koncentruje się na podejmowaniu 
decyzji, efektywności ekonomicznej, mo-
delach matematycznych oraz wykorzysta-
niu komputerów i technologii informatycz-
nych. Szkoła rozwinęła się podczas II wojny 
światowej, kiedy powstała konieczność 
opracowania różnorodnych metod opty-
malizujących procesy decyzyjne, technicz-
ne i ekonomiczne.

W teorii zarządzania, na szkołę ilościo-
wo-systemową składają się koncepcje: sy-
stemowa i ilościowa. Nurt systemowy widzi 
organizację jako celowy system składający 
się z wielu podsystemów, między którymi 
zachodzą określone relacje. Celem każdej 
organizacji jest przetrwanie i zachowanie 
równowagi „wejść” (inputs) oraz „wyjść” 
(outputs). Najważniejszym elementem kon-
cepcji systemowej było tworzenie modeli 
oraz przeprowadzenie na nich ekspery-
mentów, co przyczyniło się do wykorzysta-
nia analiz ilościowych. Koncepcja ilościowa 
posługuje się modelami matematycznymi 
(tj. uproszczonymi przedstawieniami rze-
czywistości) w celu określania najlepszych 
sposobów organizacji pracy, a także symu-
lowania rzeczywistości. Znajduje szerokie 
zastosowanie w procesach planowania, 
kontrolowania oraz analizy i podejmowa-
nia złożonych decyzji kierowniczych.

Zob. też: analiza systemowa, sy-
stem, szkoła behawioralna, szkoła kla-
syczna, szkoły zarządzania

GRIFFIN, Ricky W. Podstawy zarządzania or-
ganizacjami. Warszawa 2012. ISBN 978-83-01-
16471-3.

MACHACZKA, Józef. Podstawy zarządzania. 
Kraków 2001. ISBN 83-7252-094-1.

MARTYNIAK, Zbigniew. Prekursorzy nauki or-
ganizacji i zarządzania. Warszawa 1989. ISBN 83-
208-0709-3.

B.J.

Szkoła klasyczna (ang. classical 
school of management)

Jedna ze szkół zarządzania, nazywana 
również szkołą organizacji produkcji, która 
powstała na początku XX w. w odpowiedzi 
na konieczność poprawy efektywności iloś-
ciowej i wydajności w produkcji. Najważ-
niejsze w szkole klasycznej są cele organiza-
cji oraz jej struktura formalna. Organizacja 
w tym ujęciu jest systemem racjonalnym, tj. 
takim, który ma prowadzić do celów, jakie 
stawia sobie przedsiębiorstwo z maksymal-
ną sprawnością. W klasycznym kierunku 
teorii zarządzania wyróżnia się trzy podej-
ścia: zarządzanie naukowe, zarządzanie ad-
ministracyjne i teorię biurokracji.

Za najważniejszych przedstawicieli 
i głosicieli założeń zarządzania naukowe-
go w klasycznej szkole zarządzania uważa 
się F. Taylora, F. B. Gilbretha, H. Gantta 
i H. Emersona. F. Taylor, nazwany pionie-
rem wydajności pracy, od którego nazwiska 
powstało określenie „tayloryzm”, wpro-
wadził m.in. normowanie pracy, dobór 
pracownika do pracy, ideę wyższej płacy 
za lepszą pracę tj. akordowy system płac 
oparty na normowaniu pracy i doborze 
pracowników. Zarządzanie naukowe jest 
podejściem do zarządzania zajmującym się 
poprawą wyników osiąganych przez po-
szczególnych robotników.

Zarządzanie administracyjne w kla-
sycznej szkole zarządzania koncentruje się 
na zarządzaniu całą organizacją. Głównym 
przedstawicielem i głosicielem tego nur-
tu był Henri Fayol, który jako pierwszy 
określił specyficzne funkcje kierownicze 
tzn. planowanie, organizowanie, przewo-
dzenie i kontrolowanie. Według Fayola 
zasady sprawnego zarządzania opierają się 
na: podziale pracy, autorytecie kierownika, 
dyscyplinie, jakości rozkazów, jednolitości 
kierownictwa, podporządkowaniu intere-
sowi ogółu, odpowiednim wynagrodzeniu, 
centralizacji władzy i hierarchii, sprawied-
liwości, stabilizacji, inicjatywie i harmonii 
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pracowników. Przedstawicielami nurtu ad-
ministracyjnego byli również: L. Urwick, 
Ch. Bernard.

Twórcą teorii biurokracji był Max We-
ber. Zgodnie z jego założeniami biurokracja 
to model organizacji oparty na formalnych 
i zalegalizowanych uprawnieniach wład-
czych. Biurokratyczna forma organizacji 
jest sprawna, logiczna i racjonalna dzięki 
następującym cechom: hierarchiczności, 
bezosobowości, depersonalizacji, kwalifi-
kacjach formalnych, specjalizacji i podziale 
pracy, merytokracji oraz komunikacji pi-
semnej.

Zob. też: biurokratyzm, teoria wła-
dzy Maxa Webera, organizacja biuro-
kratyczna, szkoła behawioralna, szkoła 
ilościowo-systemowa, szkoła nauko-
wego zarządzania, szkoły zarządzania

GRIFFIN, Ricky W. Podstawy zarządzania or-
ganizacjami. Warszawa 2012. ISBN 978-83-01-
16471-3.

MACHACZKA, Józef. Podstawy zarządzania. 
Kraków 2001. ISBN 83-7252-094-1.

MARTYNIAK, Zbigniew. Prekursorzy nauki or-
ganizacji i zarządzania. Warszawa 1989. ISBN 83-
208-0709-3.

B.J.

Szkoła naukowego zarządzania 
(ang. scientific school of management)

Zarządzanie naukowe to, obok zarzą-
dzania administracyjnego oraz teorii biuro-
kracji, jedno z podejść w klasycznej szkole 
zarządzania. Za jej przedstawicieli uważa 
się F. Taylora, F.B. Gilbretha, H. Emmersona 
i H. Gantta. Szkoła naukowego zarządzania 
koncentruje się na wykorzystaniu metod 
naukowych w celu polepszenia działania 
poszczególnych pracowników i tym samym 
zwiększenia efektywności oraz poprawy 
wydajności pracy. Uznawany za pioniera 
naukowego zarządzania Frederick W. Tay-
lor zaproponował następujące rozwiązania 
w systemie organizacji pracy:
•	 przesunięcie odpowiedzialności za or-

ganizację pracy z robotnika na kierow-
nika,

•	 opracowanie i wprowadzenie metod na-
ukowych dla każdego zadania,

•	 dobieranie najlepszych pracowników 
do wykonania zaplanowanej pracy,

•	 kontrola robotników,
•	 stałe edukowanie i dokształcanie pra-

cowników. 
Wkład do teorii naukowego zarządza-

nia wniosło małżeństwo Franka i Lilian Gil-
brethów, którzy zajmowali się badaniami 
nad zmęczeniem w pracy oraz ruchami ro-
botników. Wyeliminowanie każdego zbęd-
nego ruchu zmniejsza wg nich zmęczenie 
i wpływa na poprawę postawy robotników. 
Jest to ważne nie tylko ze względów fizjo-
logicznych, ale również świadczy o trosce 
kierowników o zespół pracowniczy. 

Henry Gantt opracował graficzny roz-
kład czynności w czasie (tzw. wykresy 
Gantta), który można przedstawić dla każ-
dego pracownika, jak i całego złożonego 
procesu. Jest również autorem zadaniowo-
-premiowego systemu płac. 

Harrington Emmerson sformułował 12 
zasad wydajności, dzięki którym poprawić 
można efektywność pracy. Są to: wyraźnie 
określony cel; zdrowy rozsądek; rada kom-
petentna (fachowe doradztwo); dyscypli-
na; sprawiedliwe i uczciwe postępowanie 
z pracownikami; nieustanne i natychmia-
stowe sprawozdania; porządek przebiegu 
działania (harmonogram); wzorce i nor-
my; warunki przystosowane (dopasowanie 
do otoczenia); wzorcowe sposoby działania; 
instrukcje pisemne; nagroda za wydajność. 

Krytycy naukowego zarządzania wśród 
wad tego podejścia podkreślali m.in. wy-
zysk robotników pracujących pod presją 
czasu i wyniku oraz pojawiające się w na-
stępstwie wzrostu wydajności pracy ryzyko 
przerostu zatrudnienia i zwolnień. Mimo 
pewnych wad proponowanych rozwiązań, 
naukowe koncepcje systemu organizacji 
pracy stanowiły doniosłą innowację w za-
kresie organizacji pracy i ich elementy zna-
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leźć można w wielu współczesnych koncep-
cjach zarządzania. 

Zob. też: harmonogram pracy, Meto-
da Franka i Lilian Gilbreth, szkoła kla-
syczna, zasady naukowe Taylora

GRIFFIN, Ricky W. Podstawy zarządzania or-
ganizacjami. Warszawa 2012. ISBN 978-83-01-
16471-3.

KOŹMIŃSKI, Andrzej K., JEMIELNIAK, Dariusz. 
Zarządzanie od podstaw. Warszawa 2011. ISBN 
978-83-264-1471-8

MARTYNIAK, Zbigniew. Prekursorzy nauki or-
ganizacji i zarządzania. Warszawa 1989. ISBN 83-
208-0709-3.

B.J. 

Szkoły zarządzania (ang. schools of 
management)

Opisują różne koncepcje i podejścia 
do zarządzania organizacjami, które za spra-
wą różnorodnych czynników wpływających 
na organizacje, ewoluowały i zmieniały się 
w czasie. W czasach prekursorów naukowe-
go zarządzania opracowano modele i meto-
dy akcentujące głęboki podział pracy, wąską 
specjalizację i skoncentrowanie uprawnień 
decyzyjnych na poziomie kierownictwa 
naczelnego firmy. Wraz z rozwojem prze-
mysłu i postępem technologii w szkołach 
zarządzania pojawiają się koncepcje, w któ-
rych nacisk kładziony jest na człowieka i re-
lacje międzyludzkie w miejscu pracy, które 
bezpośrednio wpływają na wydajność orga-
nizacji. Rozwój technologii i złożonego oto-
czenia organizacji wpływa na pojawienie 
się koncepcji zarządzania widzących orga-
nizację jako system, a także wykorzystują-
cych różnorodne analizy ilościowe i modele 
matematyczne do podejmowania decyzji. 
Współczesne szkoły zarządzania czerpią 
z dokonań szkół klasycznych rozwijając je, 
modyfikując i uelastyczniając.

Wyróżnia się cztery najważniejsze szko-
ły zarządzania:
•	 szkoła klasyczna,
•	 szkoła behawioralna,
•	 szkoła ilościowo-systemowa,
•	 współczesne szkoły, tzw. „nowa fala” 

w zarządzaniu.

Zob. też: metafory organizacji, szko-
ła behawioralna, szkoła klasyczna, 
szkoła ilościowo-systemowa

BEDNARSKI, Adam. Zarys teorii organizacji i za-
rządzania. Toruń 2011. ISBN 83-7285-077-1.

B.J.

– Ś –

Ścieżka kariery (ang. career path)
Droga jaką pokonuje pracownik po-

przez obejmowane stanowiska oraz wyko-
nywane funkcje i prace.

Zob. też: awans, doskonalenie zawo-
dowe, planowanie kariery, zarządzanie 
rozwojem zawodowym pracowników

Instrumenty zarządzania własną karierą zawo-
dową. Red. M. Rutkowska. Katowice 2017. ISBN 
978-83-7875-357-5.

MIŚ, Alicja. Koncepcja rozwoju kariery zawo-
dowej w organizacji. Kraków 2007. ISBN 978-83-
7252-373-0.

SUCHAR, Marek. Modele karier: przewidywanie 
kolejnego kroku. Warszawa 2010. ISBN 978-83-
255-1532-4. 

J.K.

Średnia arytmetyczna (ang. arith- (ang. arith-
metic mean)

Miara przeciętnego poziomu wartości 
cechy, którą stanowi suma wielkości wszyst-
kich jednostek zbiorowości statystycznej 
podzielona przez liczbę tych jednostek. 
Np. załóżmy, że organizator badań dyspo-
nuje danymi dotyczącymi liczby uczestni-
ków czterech konkursów bibliotecznych. 
W pierwszym konkursie wzięło udział 20 
uczestników, w drugim 35, w trzecim 27, 
w czwartym 18. W sumie udział wzięło 
100 uczestników. Średni udział wynosi za-
tem: (100) : 4 = 25 uczestników. Oznacza 
to, że w konkursach bibliotecznych wzięła 
udział jednakowa średnia liczba uczest-
ników (25 osób). Otrzymano zatem nową 
wtórną zbiorowość statystyczną, w której 
wszystkie jednostki są równe – odpowiadają 
średniej arytmetycznej.

A. Zbiorowość statystyczna: 20, 35, 27, 
18       
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B. Zbiorowość wtórna: 25, 25, 25, 25
Zob. też: cecha statystyczna, jed-

nostka statystyczna, mediana, miara 
położenia, modalna, zbiorowość staty-
styczna

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Środki motywujące (ang. motiva-(ang. motiva-
tional means)

Instrumenty wykorzystywane przez 
przełożonych w celu zmotywowania pod-
władnych. Najczęściej spotyka się roz-
różnienie na materialne i pozamaterialne 
środki motywujące. Do materialnych środ-
ków motywowania pracowników biblioteki 
zaliczyć należy wszystkie czynniki ekono-
miczne, zmieniające stan ich posiadania, 
takie jak: płaca, premie, awans, nagrody, 
świadczenia socjalne. W związku z trud-
ną sytuacją finansową większości bibliotek 
w Polsce oraz obowiązującymi przepisami 
korzystanie z materialnych środków mo-
tywowania pracowników biblioteki bywa 
dość ograniczone. W związku z tym szcze-
gólnego znaczenia nabierają w bibliotece 
pozamaterialne środki motywujące pra-
cowników, odwołujące się do ich potrzeb 
wewnętrznych. Do tej grupy motywatorów 
zalicza się: wyrażenie uznania, możliwość 
decydowania, rozwój zawodowy, samore-
alizacja, wykonywanie odpowiedzialnych 
zadań, atmosfera pracy, relacje z przełożo-
nym, sposoby rozwiązywania konfliktów 
itp.

Zob. też: motywacja, motywowanie, 
system motywacyjny, teorie motywa-
cyjne

JAZDON, Artur. Drogi awansu i motywowania 
pracowników bibliotek. W:  Wdrażanie nowoczes-
nych technik zarządzania w instytucjach non-profit 
na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. 
Materiały z  konferencji Kraków, 28-30 września 
1998. Kraków 1998, s. 109-125. ISBN 83-910428-
0-4.

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

MITORAJ-JAROSZEK, Małgorzata. Zarządzanie 
rozwojem pracowników: kompleksowe i praktyczne 
ujęcie. Gliwice 2014. ISBN 978-83-246-9020-6.

NIECKARZ, Zdzisław. Psychologia motywacji 
w organizacji. Warszawa 2011. ISBN 978-83-7641-
368-6.

Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Ka-
mińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-61464-41-9.

J.K.

Środki obrotowe (ang. current as- (ang. current as-
sets)

Składniki majątku biblioteki (tzw. rze-
czowe aktywa obrotowe, czyli zapasy), któ-
re ulegają całkowitemu zużyciu w przeciągu 
jednego roku. Stanowią przeciwieństwo 
środków trwałych, wykorzystywanych 
w dłuższym okresie czasu. Do środków ob-
rotowych zalicza się m.in. materiały (słu-
żące do wykonania usługi oraz materiały 
pomocnicze, takie jak materiały biurowe 
i środki czystości), towary, produkty (wyro-
by i usługi), energię, paliwo, a nawet zma-
gazynowane odpady.

Zob też: aktywa, środki trwałe
BROJAK-TRZASKOWSKA, Małgorzata. Go-

spodarowanie aktywami obrotowymi w przedsię-
biorstwie. W: Ekonomika przedsiębiorstw. Red. 
J.  Engelhardt. Warszawa 2017, s. 83-100. ISBN 
978-83-7556-967-4.

KOROCIŃSKI, Krzysztof. Gospodarka majątkiem 
jednostki budżetowej. Warszawa 2015. ISBN 978- 
83-7556-760-1.

M.W.

Środki trwałe (ang. non-current as- (ang. non-current as-
sets)

Składniki majątku biblioteki, rzeczo-
we aktywa trwałe stanowiące jej włas-
ność. Przyjmuje się, że środki trwałe 
muszą charakteryzować się rzeczową po-
stacią (w przeciwieństwie do zasobów 
niematerialnych i prawnych), zdolnością 
do użytkowania dłuższą niż rok oraz być 
wykorzystywane (być zdatne do użytku) 
przez instytucję, której majątek stanowią. 
Do środków trwałych zaliczane są zwykle 
nieruchomości (grunty, budynki bibliotecz-
ne), urządzenia i maszyny (w szczególności 
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sprzęt komputerowy, urządzenia do digita-
lizowania, odtwarzania i renowacji zbiorów 
bibliotecznych), środki transportu (samo-
chody transportowe i osobowe, bibliobusy) 
oraz umeblowanie i wyposażenie biblioteki. 
Do środków trwałych nie zalicza się tzw. za-
pasów, które w przypadku działalności bi-
bliotecznej służą realizacji usługi (np. płyty 
CD, DVD na których nagrywane są mate-
riały dla czytelników, papier drukowy itd.). 
W wyniku zużycia się lub starzenia środki 
trwałe ulegają amortyzacji.

Zob. też: aktywa, amortyzacja, środ-
ki obrotowe

KOROCIŃSKI, Krzysztof. Gospodarka majątkiem 
jednostki budżetowej. Warszawa 2015. ISBN 978-
83-75567601.

KRAWCZYK, Teresa. Środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne w jednostkach 
sektora finansów publicznych. Wrocław 2018. ISBN 
978-83-65611-51-2.

M.W.

Świadczenia pracownicze (ang. em- (ang. em-
ployee benefits)

Wszystkie formy wynagrodzenia ofero-
wane w zamian za pracę wykonaną przez 
pracowników, w postaci dofinansowań lub 
jako zwrot kosztów. Świadczenia pracowni-
cze obejmują:
•	 świadczenia socjalne, do których należy 

refundacja kosztów wypoczynku 
pracownika i rodziny, imprezy 
okolicznościowe, ubezpieczenie zdrowot-e zdrowot-
ne czy polisa na życie;

•	 świadczenia na rzecz rozwoju kadr, jak 
opłata czesnego, refundacja kosztów 
kursów językowych, organizowanie 
szkoleń, wyjazdy na konferencję;

•	 inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze (np. urlop z tytułu długiego 
stażu pracy, urlop naukowy, nagrody 
jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu 
długiego stażu pracy, renty inwalidzkie);

•	 świadczenia podnoszące prestiż pra-wiadczenia podnoszące prestiż pra-
cownika i/lub ułatwiające wykonywanie 
pracy: telefon komórkowy, samochód 

służbowy, komputer osobisty, ubranie 
służbowe.
Formą świadczenia jest przekazana bez-

pośrednio płatność, dostarczenie rzeczy 
oraz wykonanie usługi. Świadczenia pra-
cownicze obejmują świadczenia nie tylko 
wobec pracownika, którym jest każda za-
trudniona w bibliotece osoba, niezależnie 
od czasowego wymiaru (pełny/niepełny 
wymiar godzin, dorywczo, na czas określo-
ny/nieokreślony) i sposobu wykonywania 
pracy. Świadczeniem pracowniczym jest 
także świadczenie na rzecz osób pozosta-
jących na utrzymaniu pracownika, którymi 
są najczęściej członkowie rodziny – współ-
małżonkowie i dzieci.

Zob. też: płaca, umowa
STRZELEC, Dariusz. Świadczenia na rzecz 

pracowników: aspekty podatkowe. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-264-1530-2.

STYCZYŃSKI, Rafał. Świadczenia na rzecz 
pracowników w świetle ustaw podatkowych: zawiera 
interpretacje organów podatkowych oraz porady 
praktyczne. Warszawa 2011. ISBN 978-83-7641-
404-1.

B.Ż.-K.

Świadectwo pracy (ang. certificate 
of employment)

Dokument wystawiany przez praco-
dawcę po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
stosunku pracy opisujący podstawowe in-
formacje na temat przebiegu i charakteru 
zakończonej pracy.

Obowiązek i zasady wydawania świa-
dectwa pracy reguluje Kodeks pracy. Świa-
dectwo pracy zawiera informacje na temat: 
okresu zatrudnienia, trybu rozwiązania 
stosunku pracy, wymiaru etatu, rodzaju 
wykonywanej pracy i zajmowanego stano-
wiska, dane służące do ustalenia uprawnień 
pracowniczych i uprawnień z tytułu ubez-
pieczenia społecznego (m.in. o wykorzysta-
nych urlopach, odszkodowaniach pracow-
niczych itp.) oraz informacje, które mogą 
zostać wprowadzone na żądanie pracow-
nika, jak: wysokość wynagrodzenia, kwa-
lifikacje uzyskane podczas okresu zatrud-
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nienia i in. Świadectwo pracy nie stanowi 
wypowiedzenia umowy o pracę.

Zob. też: świadczenia pracownicze
FRĄCZEK, Monika. Świadectwo pracy 

2018: wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy 
po zmianach z 1 stycznia 2017 r. Warszawa 2018. 
ISBN 978-83-269-7100-6.

M.W.

Świadomość usługi (ang. aware- (ang. aware-
ness of the service)

Wiedza użytkowników lub otoczenia 
biblioteki na temat istnienia i funkcjonowa-
nia usługi bibliotecznej oraz umiejętność 
jej rozpoznania pośród innych zbliżonych 
usług. Stopień świadomości usługi wskazu-
je na skuteczność działań marketingowych 
biblioteki. Można też mówić o stopniu 
świadomości marki.

Zob. też: branding, marka
CZUBAŁA, Anna, JONAS, Agata, SMOLEŃ, To-

masz, WIKTOR, Jan W. Marketing usług. Warszawa 
2012. ISBN 978-83-264-1619-4.

KRZYŻANOWSKA, Magdalena. Marketing usług 
organizacji niekomercyjnych. Warszawa 2000. ISBN 
83-86846-45-3.

M.W.

– T –

Tayloryzm zob. Zasady naukowe 
Taylora

Tablica statystyczna (ang. statistics 
table)

Uporządkowany szereg, stosowany 
do prezentacji materiału statystycznego. 
Pozwala na szybką orientację w prezento-
wanym materiale, umożliwia porównywa-
nie liczb i analizę struktury zbiorowości, 
ułatwia wykrywanie prawidłowości, a także 
umożliwia obliczanie miar położenia. Pod 
względem formalnym tablica składa się 
z kilku zasadniczych części: z tytułu, tabli-
cy właściwej oraz informacji dotyczących 
źródła danych zawartych w tablicy.

Zob. też: badanie marketingowe
MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-

niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.
B.Ż.-K.

Tajemniczy klient (ang. mystery 
shopping)

Metoda badania jakości usług biblio-
tecznych polegająca na zbieraniu informa-
cji przez badaczy udających rzeczywistych 
użytkowników. Badania opierają się czę-
sto na stwarzaniu sytuacji trudnych, aby 
sprawdzić sposób radzenia sobie personelu 
z użytkownikami, którzy są niezadowoleni 
z oferty biblioteki oraz sprawiają trudności 
swoim zachowaniem. Istotną cechą jest cią-
głość badań, która pozwoli na ocenę jakości 
świadczonych usług oraz monitorowanie jej 
zmian.

Procedura metody składa się z następu-
jących etapów:
1. Przygotowanie badań:
•	 analiza zakresu badania
•	przygotowanie arkusza badań
•	przeszkolenie tajemniczych klientów 

2. Przeprowadzenie badania:
•	badanie klasyczne (obserwacja)
•	badanie telefoniczne (kontakt za po-

średnictwem telefonu)
•	badanie on-line (oparte na komunika-

cji elektronicznej)
3. Opracowanie wyników
4. Rozpowszechnienie wyników

Przykładowym obszarem oceny może 
być estetyka i wygląd wnętrza placówki, 
dostępność i dyspozycyjność bibliotekarzy, 
ogólne nastawienie pracowników do użyt-
kownika, sprawność obsługi, czas oczeki-
wania na usługę.

Zob. też: Efekt Hawthorne, pomiar 
satysfakcji, satysfakcja użytkownika, 
wywiad ukryty

Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliote-
kach publicznych. Red. A. Marciniak, P. Milewska, 
I.  Sójkowska. [Dokument elektroniczny]. Łódź 
2016. Tryb dostępu: http://dspace.uni.lodz.pl: 
8080/xmlui/bitstream/handle/11089/19012/
Biblioskan.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Stan 
z dnia 27.06.2017. ISBN 978-83-942649-2-5.

KAMIŃSKA, Joanna. Metody oceny jakości usług 
bibliotecznych. W: Bibliotekarstwo wobec zagadnień 
zarządzania. Red. I. Socha przy współudziale J. Ka-
mińskiej i B. Żołędowskiej. Katowice 2006, s. 78-
90. ISBN 83-226-1514-0.
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KARWOWSKI, Marcin. Tajemniczy klient w bi-
bliotece – nowa metoda na ocenę jakości usług. W: 
Ekologia informacji w e-społeczeństwie. Red. B. Ta-
raszkiewicz. Słupsk 2014, s. 131-144. ISBN 978-
83-88783-20-3.

B.Ż.-K.

Technika badawcza (ang. research 
technique)

Szczegółowe czynności wykonywania 
różnych prac cząstkowych w badaniach 
naukowych i badaniach marketingowych. 
Starannie wypracowane dyrektywy pozwa-
lające na uzyskanie sprawdzonych opinii 
czy faktów. Stanowią czynności wynikające 
z doboru odpowiedniej metody naukowej 
i przez metodę uwarunkowane. W sen-
sie logicznym techniki badań naukowych 
są pojęciami podrzędnymi w stosunku 
do metody, a w sensie rzeczowym o znacz-
nie węższym zakresie niż metoda.

Do technik badawczych zalicza się: ob-
serwację, wywiad, ankietowanie, badanie 
dokumentów oraz techniki socjometryczne 
służące do określania stosunków między-
ludzkich w grupach społecznych. Techniki 
badawcze realizowane są za pomocą spe-
cjalnych instrumentów do zbierania i gro-
madzenia danych, tj. narzędzi badawczych 
(np. kwestionariusza ankiety lub wywiadu, 
testu, arkusza obserwacji).

Zob. też: ankieta, badanie naukowe, 
badania marketingowe, kwestiona-
riusz, metoda naukowa, obserwacja, 
respondent, wywiad 

APANOWICZ, Jerzy. Metodologia nauk. Toruń 
2003. ISBN 83-7285-131-X.

B. J. 

Technika delficka zob. metoda del-
ficka

Technika GTD (ang. Getting Things 
Done methodology)

Metoda GTD Getting Things Done, 
stworzona przez Davida Allena, w dosłow-
nym tłumaczeniu „doprowadzanie roboty 
do końca” określa efektywny sposób zarzą-
dzania zadaniami. Podstawowe założenia 

GTD opierają się na tzw. kolekcjonowaniu 
spraw oraz odpowiednim zarządzaniu lista-
mi zadań i projektów przy równoczesnym 
uwolnieniu się od pamiętania o rzeczach 
wymagających zrobienia.

Wg Allena podstawą zarządzania zada-
niami jest kontrola i perspektywa. Perspek-
tywa sprowadza się od spojrzenia na zada-
nia z różnych poziomów: bieżące zadania, 
bieżące projekty, obszary odpowiedzialno-
ści, cele roczne, wizja na 5 lat i całe życie. 
Kontrola to realizacja pięciu następujących 
kroków:
•	 kolekcjonowanie – zebranie wszystkich 

zobowiązań, notatek, planów i pomy-
słów do jednego miejsca, tzw. „koszy-
ka”;

•	 analiza – określenie sensu, celu i prio-
rytetów dla konkretnych zadań z „ko-
szyka” np. jeśli zadanie można wykonać 
w tym momencie, to należy to zrobić, 
jeśli wymaga większej pracy to należy 
go przenieść do następnego etapu, dele-
gować itd.;

•	 porządkowanie – utworzenie listy działań 
na podstawie przeprowadzonej analizy;

•	 przeglądanie – obowiązek codziennego 
sprawdzania list zadań i kalendarza;

•	 realizacja – wykonanie trzech rodzajów 
aktywności: wykonywanie zaplanowa-
nej pracy, wykonywanie pracy, która się 
pojawia niespodziewanie oraz planowa-
nie pracy.
Istnieje wiele programów komputero-

wych i aplikacji wspomagających zarządza-
nie zadaniami metodą GTD.

Zob. też: projekt, metody zarządza-
nia czasem

ALLEN, David. Sztuka efektywności: skuteczna 
realizacja zadań. Gliwice 2006. ISBN 83-2460-149-X.

B.J. 

Technika kartowania (ang. carding 
technique)

Stenografia organizatorska, rejestru-
jąca sposób wykonania czynności za po-
mocą umownych znaków w postaci gra-
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ficznych symboli, zastępujących długie 
i mało przejrzyste opisy słowne. Polega 
na przyporządkowaniu każdej czynności 
wykonywanej przez pracownika symbolu 
graficznego i określeniu czasu, w którym 
dana czynność została wykonana. Symbole 
wpisywane są w kolejności wykonywanych 
czynności. Obok nich podawana jest nazwa 
czynności oraz odległość przemieszczenia 
człowieka lub przedmiotu. Technika karto-
wania pozwala na rejestrację wykonywania 
powtarzających się czynności, a następnie 
skrócenie i uproszczenie analizowanych 
czynności, np. drogi książki z magazynu 
do wypożyczalni. Umożliwia zaprojekto-
wanie zmiany organizacji pracy komórek 
organizacyjnych biblioteki: wybranych pra-
cowników, działów, a nawet filii.

W technice kartowania można two-
rzyć cztery podstawowe rodzaje kart: Kar-
tę Przebiegu Materiału (rejestruje przebieg 
i czynności wykonywane w procesie pracy 
na wybranych materiałach oraz bieg tych 
materiałów), Kartę Obiegu Dokumentów 
(rejestruje obieg dokumentów oraz charak-
ter czynności, którym są one poddawane), 
Kartę Procesu (rejestruje cykl procesów) 
oraz Kartę Przebiegu Czynności (rejestruje 
wszystkie czynności kolejno wykonywane 
przez jednego pracownika lub grupę pra-
cowników). Technika kartowania ma zasto-
sowanie wyłącznie dla czynności regularnie 
powtarzających się na jednym stanowisku 
pracy.

Zob. też: mierzenie pracy
WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-

mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Technika Krytycznych Przypadków 
(ang. Critical Incident Technique)

Technika mierzenia satysfakcji użyt-
kowników polegająca na zbieraniu, przy 
pomocy bezpośrednich wywiadów z użyt-
kownikami korzystającymi z usług biblio-
teki, opisów zdarzeń, które szczególnie 

zapadły w pamięć, a następnie ich analizie 
i klasyfikacji. Użytkownicy, odpowiadając 
na pytania typu: Czy pamięta Pan/i jakieś 
szczególne zdarzenie, które miało miejsce 
w trakcie korzystania z usług tej biblioteki?, 
Jakie były okoliczności tego zdarzenia?, Jak 
zachował się pracownik świadczący usługę?, 
składają oświadczenia odzwierciedlające 
pozytywny lub negatywny poziom satys-
fakcji, dzięki czemu można zidentyfikować 
drobne incydenty towarzyszące świadcze-
niu usług, mogące zachwycać lub irytować 
użytkowników. Dane te pomagają określić 
atrybuty jakości kompleksowej obsługi 
użytkownika, w tym zdarzenia i zacho-
wania stanowiące podstawę zadowolenia 
lub niezadowolenia użytkownika. Techni-
ka ta jest również przydatna w badaniach 
kompetencji i zachowań informacyjnych 
użytkowników oraz zagadnień związanych 
ze środowiskiem pracy, w tym diagnozowa-
nia kompetencji zawodowych. 

Procedura metody składa się z kilku 
etapów:
1. Ustalenie prawdopodobnych incyden-

tów możliwych do wystąpienia w usłu-
dze,

2. Zbieranie opisów zdarzeń metodą wy-
wiadu bezpośredniego (opowiadania 
użytkownika) lub innymi metodami,

3. Tworzenie systemu identyfikacji incy-
dentów (kategoryzacja zdarzeń według 
występujących podobieństw),

4. Tworzenie zestawień statystycznych,
5. Interpretacja wyników i formułowanie 

wniosków.
Zob. też: jakość usług bibliotecz-

nych, pomiar satysfakcji, satysfakcja 
użytkownika

CISEK, Sabina. Diagnostyka kompetencji in-
formacyjnych w miejscu pracy – technika incyden-
tów krytycznych. W: Diagnostyka w zarządzaniu 
informacją: perspektywa informatologiczna. Red. 
R. Sapa. Kraków 2017, s. 129-141. ISBN 978-83-
946655-9-3.

KAMIŃSKA, Joanna. Metody oceny jakości usług 
bibliotecznych. W: Bibliotekarstwo wobec zagadnień 
zarządzania. Red. I. Socha przy współudziale J. Ka-
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mińskiej i B. Żołędowskiej. Katowice 2006, s. 78-
90. ISBN 83-226-1514-0.

WOLNOWSKA, Anna, KOMOROWSKA, Ag-
nieszka, WARDAL, Zbigniew. Kreowanie wizerunku 
bibliotekarza poprzez jakość usług świadczonych 
w bibliotece. W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie 
zasobami ludzkimi w bibliotece. Red. H. Brzezińska-
-Stec, J. Kudrawiec. Białystok 2010, s. 218-232. 
ISBN 978-83-7431-240-0.

B.Ż.-K.

Techniki organizatorskie (ang. orga-
nizing techniques)

Zespół celowych, usystematyzowanych 
i opartych na naukowych podstawach spo-
sobów postępowania, służących rozwiąza-
niu konkretnych problemów organizacyj-
nych. Techniki organizatorskie stanowią 
ważny składnik metod zarządzania.

Technikom organizatorskim często to-
warzyszy instrument badawczy w formie 
graficznej (np. wykresy, schematy, formu-
larze, karty), formie fizycznej (np. makiety, 
modele) lub też w formie specjalistycznych 
przyrządów. Do technik organizatorskich 
zaliczana jest m.in.: technika kartowania 
oraz kwalifikowanie pracy.

Zob. też: metody zarządzania
Metody i techniki organizatorskie. Red. J. Skalik. 

Wrocław 2001. ISBN 83-7011-512-8.
MIKOŁAJCZYK, Zofia. Techniki organizatorskie 

w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warsza-
wa 2002. ISBN 83-01-11021-X.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Teoria ERG (ang. ERG theory)
Teoria motywacji stworzona przez 

amerykańskiego psychologa Claytona 
Alderfera, zakładająca podział potrzeb 
i ich hierarchię oraz motywowanie jednos-
tki z uwzględnieniem stopnia zaspokojenia 
owych potrzeb. Według Alderfera, czło-
wiek może spełniać równocześnie potrzeby 
z różnych kategorii, ale każdemu procesowi 
zaspokajania jednych pragnień towarzyszy 
równocześnie frustracja związana z nieza-
spokojeniem innych potrzeb. Frustracja 

ta prowadzi do powrócenia przez jednostkę 
do potrzeb niższego rzędu oraz poszukiwa-
nia sposobów na ich zaspokojenie.

Nazwa teorii pochodzi od pierwszych 
liter trzech poziomów potrzeb:
•	 E (existance needs) – potrzeby egzysten-

cji (fizjologiczne i materialne warunki 
życia),

•	 R (relatedness needs) – potrzeby kontak-
tu/integrujące (kontakty społeczne),

•	 G (growth needs) – potrzeby rozwoju 
(samorealizacja).
Alderfer przyjął, że owe trzy rodzaje 

pragnień można uszeregować od najniż-
szego rzędu (najbardziej podstawowych) 
do najwyższego, ale (w przeciwieństwie 
do hierarchii potrzeb Maslowa) podkreślał, 
że nie jest prawdą, iż potrzeby wyższego 
rzędu zaspokajać można jedynie wtedy, 
gdy zaspokojone są te z niższego. Twierdził, 
że gdy potrzeby wyższego rzędu pozostają 
z jakiegoś powodu niezaspokojone, powsta-
je frustracja, która musi znaleźć ujście w za-
spokajaniu potrzeb niższego rzędu.

Teoria ERG daje kierownikom szersze 
możliwości działania i motywowania swo-
ich pracowników. Zakłada bowiem możli-
wość równoczesnego motywowania przez 
więcej niż jedną kategorię czynników, tzn. 
w pracy człowiek może być motywowany 
zarówno potrzebą stabilizacji i bezpie-
czeństwa, jak i kontaktów z ludźmi oraz 
własnego rozwoju. Oddziaływanie na jed-
ną z potrzeb jest zazwyczaj niewystarcza-
jące.

Zob. też: hierarchia potrzeb Maslo-
wa, motywacja, motywowanie, teorie 
motywacyjne

KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny 
w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-226-1558-2.

MOCZYDŁOWSKA, Joanna. Zarządzanie kom-
petencjami zawodowymi a motywowanie pracow-
ników. Warszawa 2008.ISBN 978-83-725-1943-6.

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

B.J. 
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Teoria niedojrzałości – dojrzałości 
(ang. Argyris’ maturity theory)

Teoria motywacji opracowana przez 
Chrisa Argyrisa, zwana też teorią człowieka 
dojrzałego. Wg Argyrisa, rozwój człowieka 
przebiega od fazy niedojrzałości (bierność, 
zależność od innych, płytkie zainteresowa-
nia, znikoma aktywność, brak celów lub 
posiadanie celów krótkodystansowych) 
do fazy dojrzałości (duża aktywność, samo-
świadomość, niezależność, szeroka gama 
zainteresowań, różnorodne zdolności, cele 
długodystansowe, zrównoważony status 
społeczny).

Argyris wierzył, że menedżerowie, któ-
rzy traktują pracowników w sposób doj-
rzały, osiągną więcej. Uważał, że problemy 
takie jak: unikanie pracy, brak zaintereso-
wania czy niskie morale wynikają niedo-
pasowania stylu zarządzania do dojrzałości 
pracowników. Rozwiązaniem wg niego jest 
rozwijanie zakresu odpowiedzialności pra-
cowników, tworzenie większej różnorodno-
ści zadań, większa partycypacja i poprawa 
relacji międzyludzkich.

Zob. też: styl kierowania, motywa-
cja, motywowanie, teoria X i Y, teorie 
motywacyjne

BRZEZIŃSKA, Ewa, PASZKOWSKA-ROGACZ, 
Anna. Człowiek w firmie: bez obaw i z ochotą. 
Warszawa 2009. ISBN 978-83-7641-144-6. 

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

B.J. 

Teoria oczekiwań Vrooma (ang. 
Vroom’s expectancy theory)

Koncepcja Victora Vrooma należy 
do grupy teorii procesu motywacji. Te-
oria ta zakłada, że motywacja do pracy 
jest funkcją pożądanych przez jednostkę 
rezultatów działania oraz oczekiwania, 
że rezultaty te zostaną osiągnięte. Oprócz 
spodziewanych wyników jednostka kie-
ruje się zatem w działaniu oczekiwaniem, 
że przyjęty sposób postępowania dopro-
wadzi do zaspokojenia potrzeby lub uzy-

skania pożądanego stanu rzeczy. Wnioski 
wynikające z teorii oczekiwań wskazują, 
że zachowanie człowieka warunkowane jest 
nie tylko oczekiwanymi korzyściami, ale 
również postrzeganiem związku między 
zachowaniami a ich konsekwencjami. Jeśli 
zatem pracownicy odczują, że nie ma bez-
pośredniego związku między podjętymi 
wysiłkami i uzyskanymi rezultatami, wów-
czas ich motywacja może słabnąć, co wpły-
nie niekorzystnie na ogólną jakość pracy 
organizacji.

Zob. też: motywacja, motywowanie, 
teorie motywacyjne

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

J.K.

Teoria pola (ang. field theory)
Teoria stworzona przez Kurta Lewina, 

która dotyczy metody analizowania za-
chowania człowieka wobec otaczających 
go sytuacji poprzez analizę jej własności 
strukturalnych, własności zmieniających 
się w czasie i analizę pola psychologiczne-
go. Punkt ciężkości kładzie się na czynniki 
środowiskowe obejmujące wszystkie aspek-
ty środowiska przestrzenno-fizycznego jed-
nostki. Termin „pole” zaczerpnięte zostało 
przez Lewina z fizyki – zachowanie danej 
jednostki pozostaje pod wpływem całego 
pola, w którym się znajduje. Zgodnie z te-
orią pola ocena zachowania człowieka musi 
uwzględniać nie tylko cechy osobowoś-
ciowe, ale i społeczno-fizyczny kontekst, 
w którym ujawniają się te cechy.

W zarządzaniu zmianami teorię pola 
wykorzystuje się w analizie pola sił, która 
pomaga w zidentyfikowaniu i przeanalizo-
waniu sił (czynników) wspierających lub 
utrudniających zmiany. W diagramie pola 
sił wpisuje się wówczas siły wspierające 
oraz hamujące zmianę nadając im odpo-
wiednią punktację. Analiza polega również 
na znalezieniu działań, które w konkret-
nych sytuacjach mogą pewne siły osłabić 
lub wzmocnić. Diagram analizy pola sił 
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pozwala dostrzec szerokie uwarunkowania 
zmian, ukazuje przeszkody, pozwala prze-
widzieć czynniki, które należy uwzględnić 
w fazie wdrożenia oraz może wskazać po-
mocne środki do rozwiązania problemu.

Zob. też: otoczenie biblioteki, zarzą-
dzanie zmianami

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

BAŃKA, Augustyn. Społeczna psychologia śro-
dowiskowa. Warszawa 2002. ISBN 83-7369-005-0.

B.J. 

Teoria potrzeby osiągnięć McClel-
landa (ang. McClelland’s achievement 
motivation theory)

Koncepcja Davida McClellanda należy 
do znanych teorii treści motywacji. Głów-
ny nacisk został w niej położony na analizę 
potrzeb wyższego rzędu: osiągnięć, władzy 
i afiliacji – koncepcję tę nazwano więc te-
orią potrzeby osiągnięć. Potrzeba osiągnięć 
charakteryzuje osoby pragnące zdobyć po-
wodzenie, wyróżnić się, realizować zada-
nia lepiej, skuteczniej niż inni. Potrzeba 
władzy występuje u ludzi, którzy pragną 
wywierać wpływ na innych lub nawet kon-
trolować ich działania, w aspekcie pozy-
tywnym zaspokajają tę potrzebę pomagając 
innym, w aspekcie negatywnym – gdy dążą 
do dominacji bez względu na innych. Po-
trzeba afiliacji dotyczy wielu ludzi, łączy się 
z potrzebą utrzymywania kontaktów spo-
łecznych i uzyskiwania aprobaty ze strony 
innych osób – charakterystycznym przeja-
wem odczuwania takiej potrzeby jest zain-
teresowanie tworzeniem zespołów, nawią-
zywaniem koleżeńskich stosunków w pracy, 
pomaganiem innym pracownikom.

Zob. też: motywacja, motywowanie, 
teorie motywacyjne

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

J.K.

Teoria sprawiedliwości Adamsa 
(ang. Adams’ equity theory of motiva-
tion)

Koncepcja Johna Staceya Adamsa na-
leży do grupy teorii procesu motywacji. 
Opiera się ona na założeniu, że pracownicy 
dążą do sprawiedliwości społecznej, przeja-
wiającej się w postaci nagród uzyskiwanych 
za osiągane w pracy wyniki. Ludzie postrze-
gają swoje wyniki w powiązaniu z wniesio-
nym wkładem pracy, porównując, jak takie 
same proporcje kształtują się w działaniu 
innych uczestników organizacji. Z koncep-
cji tej wynika wniosek praktyczny, że na-
grody (finansowe, uznanie, awanse) mają 
charakter motywacyjny jedynie wówczas, 
gdy są postrzegane jako sprawiedliwie przy-
dzielane.

Zob. też: motywacja, motywowanie, 
teorie motywacyjne

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

J.K.

Teoria władzy Maxa Webera (ang. 
Weber’s theory of authority)

Koncepcja postrzegania władzy opra-
cowana przez niemieckiego socjologa, filo-
zofa, prawnika i ekonomistę Maxa Webera. 
Wg Webera władza stanowi możliwość 
podporządkowania zachowania innych 
osób swojej woli i występuje w trzech cha-
rakterystycznych typach:
•	 Typ charyzmatyczny – źródłem władzy 

są nadzwyczajne cechy posiadane przez 
przywódcę; władza charyzmatyczna 
sprawowana jest przez okazjonalne de-
cyzje przywódcy a nie procedury uświę-
cone tradycją lub określonymi przepisa-
mi prawa;

•	 Typ tradycyjny – źródłem władzy jest 
dziedzictwo statusu społecznego, u jej 
podstaw leży utrwalony zwyczaj;

•	 Typ racjonalny (legalny) – władza 
pochodzi z mianowania lub wyboru 
dokonanego na podstawie usankcjo-
nowanych prawnie procedur, opiera 
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się na przekonaniu o legalności norm 
prawnych i o uprawnieniu osób spra-
wujących władzę do wydawania pole-
ceń na mocy tych norm.
Wg Webera tylko władza legalna jest 

elastyczna, tzn. można ją nadawać i obierać, 
zwiększać i uszczuplać, dlatego też może 
być ona podstawą funkcjonowania organi-
zacji. Każdy typ władzy wymaga istnienia 
odpowiedniego aparatu administracyjnego. 
W przypadku władzy legalnej występuje 
biurokratyczny aparat administracyjny, 
zwany biurokracją. Biurokracja Webera jest 
typem idealnym, gdyż jest celowo obmy-
śloną, abstrakcyjną konstrukcją opisującą 
budowę i zasady funkcjonowania instytucji 
doskonale racjonalnej, opartej na racjonal-
nych przesłankach, w założeniu sprawnej 
i wolnej od zakłóceń.

Zob. też: biurokratyzm, szkoła kla-
syczna, styl kierowania, szkoły zarzą-
dzania

MARTYNIAK, Zbigniew. Prekursorzy nauki or-
ganizacji i zarządzania. Warszawa 1989. ISBN 83-
208-0709-3.

Zarządzanie: teoria i praktyka. Red. A.K. Koź-
miński i in. Warszawa 2005. ISBN 83-01-14155-7. 

B.J. 

Teoria wzmocnień (ang. reinforce-
ment theory)

Teoria motywacji opracowana przez 
Burrhusa Frederica Skinnera, której 
głównym założeniem jest przekonanie, 
że ludzkie zachowania kierowane są wiedzą 
i świadomością o skutkach tych zachowań. 
Aktualne zachowanie człowieka jest za-
tem odbiciem poprzednich postaw, które 
wystąpiły w przeszłości. Skinner uznawa-
ny jest za twórcę tzw. warunkowania in-
strumentalnego (sprawczego), wg którego 
zachowanie wywołujące nagrody będzie 
prawdopodobnie powtarzane (tzw. wzmoc-
nienie pozytywne), a prawdopodobieństwo 
powtórzenia się zachowań pociągających 
za sobą karę będzie mniejsze (tzw. wzmoc-
nienie negatywne).

Według teorii wzmocnień człowiek 
sterowany jest środowiskiem społecznym 
i każde jego zachowanie można wyjaśniać 
i kierować nim poprzez manipulowanie 
środowiskiem. Można wyróżnić cztery typy 
modyfikacji zachowań w organizacji wyko-
rzystujących teorię wzmocnienia:
•	 wzmocnienie pozytywne – zapewnienie 

nagród lub innych korzyści pracowni-
kom (np. pochwały, awanse, szacunek),

•	 uczenie się unikania – korekta zacho-
wań pracowników, tak aby świadomi 
ewentualnych negatywnych konse-
kwencji związanej z niepożądanym po-
stępowaniem, nie popełniali ich w przy-
szłości (np. przestrzeganie regulaminu 
pracy w celu nieotrzymania upomnie-
nia od przełożonego),

•	 wygaszanie (eliminacja) – osłabienie 
przez kierownika niepożądanych za-
chowań pracownika poprzez ich niedo-
strzeganie lub nieuznawanie,

•	 kara – osłabienie przez kierownika 
niepożądanych zachowań wskutek ob-
warowania ich negatywnym wynikiem 
(nagany, upomnienia).
Zob. też: motywacja, motywowanie, 

styl kierowania, teorie motywacyjne
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 

GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

B.J. 

Teoria X i Y (ang. theory X and theory 
Y)

Teoria dotycząca funkcjonowania pra-
cownika w warunkach pracy opracowana 
przez Douglasa McGregora, która przed-
stawia dwa zupełnie odmienne podejścia 
do postrzegania pracowników w organiza-
cji: teorię X i teorię Y. McGregor uważał, 
że organizacje stosują albo jedną albo drugą 
strategię.

Teoria X zakłada, że jednostka ludz-
ka nie lubi pracować, że trzeba ją do tego 
zmuszać, a w pracy kontrolować i kierować, 
gdyż za wszelką cenę chce ona uniknąć od-
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powiedzialności i ponad wszystko pragnie 
bezpieczeństwa. Menedżer postrzegający 
pracowników zgodnie z teorią X jest zwo-
lennikiem hierarchicznej struktury, kontro-
li, kar, nie ufa pracownikom, uważa, że mo-
tywuje ich tylko wynagrodzenie. Będzie 
uprawiał autorytarny styl kierowania.

Według teorii Y przeciwnie: jednostka 
niejako w sposób naturalny lubi wysiłek fi-
zyczny i umysłowy, a kontrola i stosowanie 
kar nie są jedynymi środkami wymuszania 
pracy. Pracownik w teorii Y czerpie nagro-
dę z pracy w postaci osiągnięć, uczy się od-
powiedzialności, wykazuje pomysłowość, 
chętnie przejawia inicjatywę. Menedżer po-
strzegający pracowników zgodnie z teorią 
Y będzie zwiększał samodzielność pracow-
ników, zachęcał ich do podejmowania ini-
cjatyw, będzie spełniał wobec pracowników 
rolę trenera i usuwał przeszkody stojące 
na drodze do ich realizacji.

McGregor nie zastanawiał się jacy lu-
dzie są naprawdę, a jedynie jakie przekona-
nia na temat natury pracowników mają ich 
menedżerowie. I choć często są to założenia 
nieświadome i niezgodne z rzeczywistością, 
to menedżerowie zgodnie z nimi działają.

Zob. też: motywowanie, styl kiero-
wania, teorie motywacyjne

BRZEZIŃSKA, Ewa, PASZKOWSKA-ROGACZ, 
Anna. Człowiek w firmie: bez obaw i z ochotą. 
Warszawa 2009. ISBN 978-83-7641-144-6. 

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

B.J. 

Teorie motywacyjne (ang. motiva-
tion theories)

Teoretyczne ujęcie problematyki moty-
wowania pracowników. Można je podzielić 
na:
•	 teorie treści, wyjaśniające, co ludzi 

motywuje. Opierają się na założeniu, 
że człowiek działa w  określony sposób 
pod wpływem wewnętrznych czynni-
ków, czyli odczuwanych potrzeb, do za-
spokojenia których zmierza. Stąd pod-

stawą teorii treści motywacji są różne 
koncepcje potrzeb ludzkich rozumia-
nych jako brak tego, co ma dla okre-
ślonej osoby znaczenie. W literaturze 
spotkać można wiele koncepcji ustala-
nia potrzeb człowieka. Do najbardziej 
znanych i tych, które wywarły najwięk-
szy wpływ na rozwój badań nad moty-
wacją, należą: teoria hierarchii potrzeb 
A. Maslowa, dwuczynnikowa teoria po-
trzeb F. Herzberga oraz teoria potrzeb 
D. McClellanda.

•	 teorie procesu, wskazujące, jak się mo-
tywuje; teorie procesu określają, w jaki 
sposób i przez jakie cele motywowane 
są poszczególne osoby. Podstawą teorii 
procesu motywacji jest uznanie, że nie 
tylko potrzeby determinują zachowanie 
człowieka, ale wpływają na nie także 
jego zdolności percepcyjne i oczeki-
wania związane z daną sytuacją oraz 
potencjalnymi konsekwencjami wybra-
nego sposobu działania. Do podstawo-
wych podejść do motywowania od stro-
ny procesu należą teoria oczekiwań V. 
Vrooma oraz teoria sprawiedliwości J.S. 
Adamsa.
Niektórzy badacze wyróżniają ponad-

to teorie wzmocnienia (zaliczane czasa-
mi do teorii procesu), koncentrujące się 
na sposobach uczenia się zachowań; wska-
zują sposób, w jaki skutki poprzednich 
działań wpływają na zachowania ludzi 
w cyklicznych procesach pracy. Według tej 
grupy teorii jednostki postępują w określo-
ny sposób, ponieważ wiedzą na podstawie 
działań podjętych w przeszłości, że okre-
ślone zachowania wiążą się z efektami dla 
nich przyjemnymi bądź nieprzyjemnymi. 
Znaną koncepcją motywowania należącą 
do tej grupy jest teoria opracowana przez B. 
F. Skinnera.

Zob. też: dwuczynnikowa teoria He-
rzberga, hierarchia potrzeb Maslowa, 
teoria ERG, teoria niedojrzałości – doj-
rzałości, teoria oczekiwań Vrooma, te-
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oria potrzeby osiągnięć McClellanda, 
teoria sprawiedliwości Adamsa, teoria 
wzmocnień, teoria X i Y

SIKORSKI, Czesław. Zachowania ludzi w organi-
zacji. Warszawa 2002. ISBN 83-01-12915-8.

J.K.

Testy psychometryczne (ang. psy-
chometric tests)

Testy używane w ramach psychometrii, 
mające na celu badanie w zobiektywizowa-
ny i wystandaryzowany sposób zachowania 
osób poddanych analizie, np. kandydatów 
do pracy. Wyniki testów ekstrapoluje się 
na sytuacje z życia zawodowego, tj. przyj-
muje się, że osoba poddana testowi zacho-
wa się podobnie w realnych sytuacjach, 
w związku z tym możliwa jest jej ocena pod 
kątem przydatności na wybrane stanowi-
ska pracy, np. ocena czy kandydat do pra-
cy w wypożyczalni będzie umiał spokojnie 
i cierpliwie poradzić sobie z tzw. trudnym 
czytelnikiem. W zależności od potrzeb 
i warunków biblioteki możliwe jest wyko-
rzystanie gotowych testów lub opracowanie 
własnych, dostosowanych do specyficznej 
sytuacji instytucji. Każdy test musi charak-
teryzować się obiektywizmem, rzetelnoś-
cią, trafnością. Powinien być również wy-
standaryzowany. Wśród testów, które mogą 
być wykorzystane przez biblioteki można 
wyróżnić testy osobowości, testy zdolności 
oraz testy wiadomości.

Zob. też: osobowości pracowników, 
psychometria

HORNOWSKA, Elżbieta. Testy psychologiczne. 
Teoria i praktyka. Warszawa 2017. ISBN 83-7383-
056-1.

M.W.

Time Based Management zob. za-
rządzanie czasem

Total Quality Management zob. 
Kompleksowe Zarządzanie Jakością

Tożsamość biblioteki (ang. library 
identity)

Zespół cech, które w istotny sposób wy-
różniają bibliotekę, tworząc jej osobowość. 

W zespole cech tożsamości zawartych jest 
wiele elementów, od ujednoliconych i cha-
rakterystycznych zasad postępowania, któ-
re wyrażają wyznawane wartości, poprzez 
tworzenie informacji czym jest biblioteka 
i dokąd zmierza, po takie, jak znak firmo-
wy, standard budynków, aranżacja wnętrz 
czy ubiór personelu.

Do cech wyróżniających tożsamość bi-
blioteki można zaliczyć wizualne i niewi-
zualne elementy tożsamości, które pozwa-
lają na identyfikację konkretnej placówki. 
Do najważniejszych elementów tożsamości 
wizualnej biblioteki należą czynniki iden-
tyfikacji przypisane bibliotece: nazwa oraz 
znaki firmowe, ekslibris biblioteki, logo, 
napisy służące rozpoznaniu instytucji; 
czynniki identyfikujące, powstałe dzię-
ki celowo zastosowanym środkom wizu-
alnym oraz dzięki działaniom takim jak 
kształtowanie obrazu biblioteki przez uży-
te środki informacyjne w postaci znaków 
firmowych wykorzystywanych np. w kore-
spondencji (druki, papier listowy, stemple) 
czy używane na szyldach napisy; wizualny 
obraz biblioteki wynika również z celowe-
go ukształtowania środowiska działania, 
przez odpowiedni wystrój wewnętrzny 
i zewnętrzny budynku biblioteki, urządze-
nie portierni, szatni, oświetlenie, tablice 
informacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, 
tabliczki informacyjne przy drzwiach (dy-
rekcji, poszczególnych działów biblioteki).
Czynnikami niewizualnymi składającymi 
się na tożsamość biblioteki są: misja; zasady 
odnoszenia się pracowników do użytkow-
ników biblioteki, m.in. jednolity sposób 
przyjmowania rozmów telefonicznych; styl 
kierowania; opinia na temat działalności bi-
blioteki według oceny publicznej i mediów 
(solidność, uczciwość, szybkość obsługi).

Zob. też: logo, marka, wizerunek bi-
blioteki

Biblioteki – tożsamość – kultura. Red. I. Pugace-
wicz, E. B. Zybert. Warszawa 2013. ISBN 978-83-
61464-91-4.
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KRUSZEWSKI, Tomasz. Przestrzenie biblioteki. 
O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności insty-
tucji. Toruń 2012. ISBN 978-83-231-2830-4. 

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Wizerunek biblioteki 
publicznej. Katowice 2006. ISBN 83-226-1533-7.

B.Ż.-K.

TQM zob. Kompleksowe Zarządza-
nie Jakością

Trzecie miejsce (ang. third place)
Koncepcja stworzona przez Raya Ol-

denburga zakładająca, że życie człowieka, 
oprócz koncentracji na domu (miejsca, 
gdzie się mieszka i spędza czas z najbliższy-
mi) i pracy (miejsca, gdzie następuje reali-
zacja zawodowa) skupia się również na tzw. 
trzecim miejscu. Trzecie miejsce to neu-
tralna przestrzeń, która daje możliwość 
relaksu, odpoczynku, gdzie prowadzone 
jest życie towarzyskie i społeczne, w której 
spędza się czas wolny z dala od obowiąz-
ków domowych i zawodowych. To miejsce, 
w którym tętni życie lokalnej społeczności, 
gdzie rodzą się nowe pomysły, utrwalają się 
lub ewoluują ważne w danym środowisku 
wartości. Cechy trzeciego miejsca:
•	 łatwość dostępu,
•	 możliwa cykliczność odwiedzin,
•	 usytuowanie w przestrzeni społecznej, 

neutralność,
•	 miejsce bezpieczne, wolne od polityki 

i wszelkich ideologii,
•	 miejsce dające poczucie przynależności 

i akceptacji,
•	 podstawą komunikacji jest rozmowa,
•	 miejsce budowania więzi interpersonal-

nych, nawiązywania nowych kontaktów 
i tworzenia pewnej wspólnoty,

•	 miejsce, gdzie spędza się czas wolny 
czas, spotyka przyjaciół, odpoczywa 
po pracy zawodowej i obowiązków do-
mowych,

•	 miejsce dające możliwość relaksu, od-
poczynku i swobodnego wyrażania sie-
bie,

•	 miejsce kluczowe dla nieformalnego ży-
cia społecznego, tętniące życiem,

•	 forum wymiany myśli, poglądów,
•	 miejsce do rozwijania zainteresowań 

i pasji.
Biblioteka pełni funkcję trzeciego miej-

sca za sprawą przyjaznych i nowocześnie za-
projektowanych wnętrz, dogodnych godzin 
otwarcia, szerokiego wachlarza bezpłatnych 
usług bibliotecznych i oferty około biblio-
tecznej oraz dzięki otwarciu na społeczność 
lokalną, jej inicjatywy i potrzeby. Idei trze-
ciego miejsca sprzyja również zarządzanie 
i komunikacja zorientowana na użytkowni-
ka. Biblioteka jako trzecie miejsce zachęca 
do regularnych odwiedzin, zapewnia przy-
jazne i otwarte przestrzenie, oferuje różno-
rodne usługi oraz formy spędzania wolnego 
czasu. Jest nie tylko biblioteką, ale pełni rolę 
centrum spotkań i odpoczynku dla lokalnej 
społeczności. 

Zob. też: klient, promocja biblioteczna
Biblioteka jako „trzecie miejsce”: międzynarodo-

wa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: 
materiały konferencyjne. Red. M. Wrocławska i in. 
Łódź 2011. ISBN 978-83-75256-30-7

JĘDRYCH, Jarosław. Ray Oldenburg i jego teo-
ria trzeciego miejsca. „Warsztaty Bibliotekarskie” 
[Dokument elektroniczny] 2015, nr 1. Tryb dostę-
pu: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.
edu.pl/ray-oldenburg-i-jego-teoria-trzeciego-
-miejsca. Stan z dnia 19.06.2017. ISSN 1732-7008.

B.J.

Twórcy opinii zob. liderzy opinii
Uciążliwość pracy (ang. work fatigue)
Stopień w jakim praca wpływa w ne-

gatywny sposób na fizyczną i psychiczną 
kondycję człowieka. Skutki uciążliwości 
wykonywanych zadań (zmęczenie, znu-
żenie, brak motywacji, wyczerpanie, brak 
zaangażowania i in.) mogą pojawić się już 
podczas pracy lub też po jej zaprzestaniu, tj. 
w czasie wolnym. Praca uciążliwa, w prze-
ciwieństwie do pracy szkodliwej, nie pro-
wadzi do trwałego pogorszenia zdrowia. 
Uciążliwość pracy może wynikać z szeregu 
czynników, takich jak np. nadmierna sta-
tyka lub dynamika pracy, hałas, kontakt 
z substancjami drażniącymi, nieprawidło-
we oświetlenie, zmianowy tryb pracy itp. 
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Uciążliwość pracy bibliotekarskiej wiąże się 
na ogół z typowymi skutkami ubocznymi 
pracy umysłowej, tj. zmęczenie wzroku, ob-
ciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, 
wady postawy oraz zaburzenie ukrwienia 
nerwów.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, obciążenie pracą, warunki pracy

M.W.

– U –

Umowa (ang. contract)
Ustalenie, zgodne oświadczenie stron 

określające prawa, obowiązki lub zmiany 
w panującym stosunku prawnym.

W umowie występują co najmniej dwie 
strony (kontrahenci) o charakterze indy-
widualnym (np. pracownik biblioteki) lub 
instytucjonalnym (np. biblioteka, firma 
partnerska). Umowy mogą dotyczyć róż-
nych aspektów działalności biblioteki, stąd 
też można wyróżnić różne ich rodzaje, 
np. umowy kredytowe, umowy licencyjne, 
umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, ale też 
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzier-
żawy itp. Najogólniej zasady zawierania 
umów regulują przepisy prawa cywilnego, 
jednak szczególne rodzaje umów mogą 
podlegać innym regulacjom (np. umowy 
o pracę – prawu pracy).

Zob. też: partnerzy
STASIULEWICZ, Jakub. Rodzaje umów cywil-

noprawnych i ich specyfika. Ciechanów 2011. ISBN 
978-83-63079-01-7.

M.W.

Umowa psychologiczna zob. kon-
trakt psychologiczny

Upoważnienie zob. pełnomocnictwo
Usługa (ang. service)
Każda czynność lub działanie, które jed-

na strona może wykonać na rzecz drugiej 
i które jest niematerialne oraz nie prowa-
dzi do przejęcia czy przekazania własności. 
Do charakterystycznych cech usług biblio-
tecznych należy ich:

•	 niematerialność – usługi są w większo-
ści przypadków nie związane z wytwa-
rzaniem dóbr materialnych,

•	 różnorodność – udział ludzi w świad-
czeniu usług powoduje, że sama usługa 
i jej jakość są niejednolite, niestandar-
dowe i bardzo urozmaicone,

•	 nierozdzielność – usługi są świadczone 
przez usługodawcę i jednocześnie kon-
sumowane przez użytkownika,

•	 nietrwałość – nie ma możliwości maga-
zynowania usług.
Zob. też: dyfuzja nowej usługi, orga-

nizacja non-profit, świadomość usługi
MUDIE, Peter, COTTAN, Angela. Usługi. Zarzą-Zarzą-

dzanie i marketing. Warszawa 1998. ISBN 83-01-
12374-5.

ROGOZIŃŚKI, Kazimierz. Nowy marketing 
usług. Poznań 1998. ISBN 83-87152-32-3.

B.Ż.-K.

Użytkownik zob. klient

– W –

Wartościowanie pracy zob. kwalifi-
kowanie pracy

Wartość dodana (ang. added value)
Przyrost wartości w stosunku do war-

tości wyjściowej oraz sumy poniesionych 
kosztów osiągniętych w procesie pracy. 
Wartością dodaną będzie zatem wszystko, 
co wykracza poza jakość usługi lub produk-
tu biblioteki, ich funkcjonalność, trwałość 
czy estetykę, stanowiąc o ich przewadze 
konkurencyjnej. Wartość dodaną trudno 
zmierzyć, ponieważ jest wytworem pracy 
i myśli ludzkiej. W odniesieniu do bibliotek 
wartością dodaną może być przyrost spo-
łecznych wartości osiągniętych w wyniku 
korzystania z nich sprawiając, iż biblioteka 
staje się publiczną przestrzenią wielofunk-
cyjną i społecznie użyteczną. Źródłem ge-
nerującym wartości dodane w bibliotekach 
są pracownicy (ich wiedza, umiejętności, 
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kreatywność, postawy) oraz procesy biblio-
teczne.

Wraz z rozwojem coraz bardziej kon-
kurencyjnego rynku rola wartości dodanej 
cały czas rośnie i z czasem to właśnie ona 
może zacząć całkowicie decydować o wy-
borze oferty konkretnej biblioteki.

Zob. też: analiza kosztów i korzyści, 
zwrot z inwestycji

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

GRYGROWSKI, Dariusz. Dokumenty nieksiążkowe 
w bibliotece. Warszawa 2001. ISBN 83-87629-71-5.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Biblioteczna wartość 
naddana. Kraków 2006. ISBN 83-233-2131-0.

B.Ż.-K.

Warunki pracy (ang. work conditions)
Zespół czynników występujących w  bi-

bliotece i jej otoczeniu mających wpływ 
na realizację pracy oraz na ludzi wykonują-
cych pracę (ich samopoczucie, stan zdrowia, 
bezpieczeństwo). Do warunków pracy naj-
częściej zalicza się: treść pracy, materialne 
środowisko pracy, stosunki pracy (środowi-
sko społeczne), czas pracy, czynniki socjalno-
-bytowe i sanitarno-higieniczne oraz stopień 
uciążliwości pracy. Przyjmuje się, że warunki 
pracy mogą mieć na pracowników wpływ 
pozytywny, negatywny lub pozostawać obo-
jętne. Czynniki negatywne dzieli się na uciąż-
liwe (męczące) lub szkodliwe (prowadzące 
do utraty zdrowia). Warunki pracy w dużym 
stopniu wpływają na efektywność pracy i re-
alizację celów organizacyjnych.

Zob. też: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, jakość życia zawodowego, uciąż-
liwość pracy

BORKOWSKA, Renata, RUTKOWSKA, Marta. 
Warunki pracy a stres zawodowy i zdrowie pracow-
ników. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeco-
nomica”2013, z. 288, s. 287-294. ISSN 0208-6018.

GABLETA, Małgorzata, CIERNIAK-EMERYCH, 
Anna, PIETROŃ-PYSZCZEK, Agata. Warunki pracy 
w kontekście budowania wizerunku pracodawcy. 
W: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, 
innowacje, projekty. Warszawa 2017, nr 3, s. 87-98. 
ISSN 1734-087X.

M.W.

Wideo marketing (ang. video marke-
ting)

Rodzaj marketingu internetowego, któ-
ry wykorzystuje materiały wideo do pro-
mowania produktów lub usług. Potencjał 
tej formy marketingu tkwi w założeniu, 
że film jest wszechstronny i pozwala prze-
kazać więcej niż sam tekst, dźwięk czy 
obraz. Opublikowany w internecie umoż-
liwia również interakcję z użytkownikami, 
dlatego też jest powszechnie wykorzysty-
wany w marketingu społecznościowym. 
Daje również możliwość pomiaru efektów 
działań. Jest dobrym nośnikiem marketin-
gu wirusowego i marketingu treści. Wadą 
wideo marketingu są stosunkowo wysokie 
koszty produkcji dobrego materiału.

Jest wiele obszarów wykorzystania ma-
teriałów wideo w marketingu bibliotecz-
nym, to m.in. instruktaże i poradniki, wy-
kłady on-line, webinaria, screencasty, klipy 
reklamowe, wideo blog, filmy ukazujące 
życie organizacji „od kuchni”, wideo relacje 
z imprez bibliotecznych.

Zob. też: marketing internetowy, 
marketing społecznościowy, marketing 
treści, marketing wirusowy

JASKOWSKA, Bożena. Jak łapać użytkownika 
w sieć? Elementy marketingu 2.0 w bibliotece W: Za-
rządzanie marketingowe biblioteką. Poznań 2008, 
s. 81-93. ISBN 978-83-7205-265-0.

DANIŁOŚ, Magdalena. Video marketing: nie 
tylko na youtube. Gliwice 2016. ISBN 978-83-283-
2235-6.

GONCIARZ, Krzysztof. WebShows: sekrety 
wideo w Internecie. Kraków 2012. ISBN 978-83-
933172-1-9.

B.J. 

Wiedza (ang. knowledge)
Zespół wiadomości uzyskiwanych w pro-

cesie uczenia się, kształcenia oraz nabywania 
doświadczenia życiowego i zawodowego.

Rozróżnia się wiedzę indywidualną 
i wiedzę grupową, którą posiada organi-
zacja lub zespół ludzi. Ze względu na do-
stępność, wiedzę można podzielić na jawną 
i ukrytą. Wiedza jawna, inaczej nazywana 
jest dostępną, formalną, uświadomio-
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ną zimną lub skodyfikowaną. Jest łatwa 
do utrwalenia i przekazania za pomocą 
kodu, np. w postaci symboli graficznych 
(cyfr, liter, piktogramów) oraz słów. Wie-
dza niejawna, czyli ukryta, cicha, gorąca, 
nieformalna, ma charakter niesklasyfi-
kowany, subiektywny, intuicyjny i często 
nieuświadomiony. Najlepiej przekazywana 
jest w kontaktach nieformalnych. Wie-
dza niejawna ucieleśniona jest w ludziach, 
w przeciwieństwie do wiedzy jawnej, która 
może zostać utrwalona na nośnikach mate-
rialnych, np. w bazach danych, raportach, 
zestawieniach itp.

Zob. też: wiedza jawna, wiedza or-
ganizacyjna, wiedza ukryta, zarządza-
nie wiedzą

PLUTA, Anna. Wiedza w zarządzaniu przedsię-
biorstwem. „Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstwa” 2005, nr 6, s. 43-50. ISSN 0860-6846.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie wiedzą 
i informacją w placówkach bibliotecznych i ośrod-
kach informacji. „Zagadnienia Informacji Nauko-
wej” 2006, nr 1, s. 42-50. ISSN 0324-8194.

ZALEWSKI, Damian. „Zarządzanie wiedzą 
w bibliotece” – Brzmi dumnie, ale co to znaczy? 
„Biuletyn EBIB” [Dokument elektroniczny] 2008, 
nr 1. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2008/92/a.
php?zalewski. Stan z dnia 12.11.2014. ISSN 1507-
7187.

M.W.

Wiedza jawna (ang. explicit kno-
wledge)

Wiedza sformalizowana i uporządko-
wana, zwana też dostępną, która może być 
wyrażona za pomocą słów, liczb, dźwię-
ków. Jest to wiedza istniejąca niezależnie 
od osoby jej twórcy, dająca się jasno sprecy-
zować i systematyzować. Upowszechniana 
i pozyskiwana przez innych głównie przez 
dostęp do odpowiednich dokumentów za-
pisanych w formie papierowej lub elektro-
nicznej. Występuje w postaci dokumentów, 
podręczników, instrukcji, kodeksów postę-ę-
powania, opisów stanowisk itp. Informa- Informa-
cja w nich utrwalona ma na celu przede 
wszystkim wspomożenie podjęcia właści-
wych decyzji w bibliotece.

Zob. też: pracownicy wiedzy, wie-
dza, wiedza organizacyjna, wiedza 
ukryta, zarządzanie wiedzą

MATERSKA, Katarzyna. Informacja w organiza-
cjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2007. ISBN 
978-83-89316-85-1.

PIOTROWSKA, Anna. Wiedza jawna i niejawna 
jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem. 
„Procesy decyzyjne w warunkach niepewności” 
2012, t. 2, s. 79-95. ISSN 1734-4468.

ŚWIGOŃ, Marzena. Zarządzanie wiedzą i infor-
macją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze 
indywidualnym. Olsztyn 2012. ISBN 978-83-7299-
772-2.

B.Ż.-K. 

Wiedza organizacyjna (ang. organi-
zational knowledge)

Wiedza nazywana inaczej pamięcią or-
ganizacyjną, obejmuje informacje i wiedzę 
przetwarzaną przez bibliotekę i określającą 
procesy, za pomocą których jej członkowie 
mogą zdobywać, utrzymywać i przechowy-
wać wiedzę.

Wiedza organizacyjna jest egzemplifi-
kacją wcześniejszych sukcesów i niepowo-
dzeń placówki, co może pomóc w unik-
nięciu powtórzenia już raz popełnionych 
błędów. Pamięć organizacyjna przechowuje 
także zbiór kolektywnych kompetencji, in-
formacji, wiedzy i doświadczenia, w celu 
umożliwienia członkom biblioteki dostępu 
do właściwych zasobów.

Wiedza organizacyjna tworzona jest 
w czynnościach:
•	 pozyskiwania nowej wiedzy,
•	 wykorzystywania wartościowej wiedzy 

ze źródeł zewnętrznych,
•	 wykorzystywania wiedzy w procesach 

decyzyjnych,
•	 wykorzystywania wiedzy i jej lokowania 

w procesach, produktach i usługach,
•	 przedstawiania wiedzy w dokumentach,
•	 ułatwiania rozwoju wiedzy,
•	 przekazywania zasobów wiedzy pomię-

dzy różnymi szczeblami i komórkami 
organizacyjnymi biblioteki,

•	 dokonywania pomiarów zasobów wie-
dzy. 
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Zob. też: pracownicy wiedzy, wie-
dza, wiedza jawna, wiedza ukryta, za-
rządzanie wiedzą

MATERSKA, Katarzyna. Informacja w organiza-
cjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2007. ISBN 
978-83-89316-85-1.

ŚWIGOŃ, Marzena. Zarządzanie wiedzą i infor-
macją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze 
indywidualnym. Olsztyn 2012. ISBN 978-83-7299-
772-2.

B.Ż.-K.

Wiedza ukryta (ang. tacit kno-
wledge)

Wiedza zwana też cichą, niewyrażal-
ną, milczącą, naturalną. Rodzaj wiedzy 
gromadzony przez ludzi głównie na sku-
tek doświadczenia, stanowiąc kompilację 
kwalifikacji, merytorycznych spostrzeżeń, 
umiejętności, wypracowanych sposobów 
postępowania w sytuacjach zawodowych. 
Jest to wiedza trudna do wyartykułowania 
i jakiegokolwiek zapisu. Pracownicy wyko-
rzystują ją w codziennym działaniu, zdają 
sobie sprawę z jej istnienia (choć nie wszy-
scy i nie zawsze do końca), lecz nie potrafią 
w pełni wyjaśnić jej istoty. Wiedza ukryta 
jest częścią kultury organizacyjnej, ponie-
waż obejmuje normy i utrwalone wzory 
zachowań organizacyjnych. Sposobem 
przekazywania wiedzy cichej jest wspól-
na praca, osobiste kontakty, dzielenie się 
doświadczeniem. Powiązania typu mistrz 
– uczeń są najefektywniejszym sposobem 
na dzielenie się wiedzą cichą, zatem najła-
twiej tego dokonać w małych grupach.

Zob. też: pracownicy wiedzy, wie-
dza, wiedza jawna, wiedza ukryta, za-
rządzanie wiedzą

ŚWIGOŃ, Marzena. Zarządzanie wiedzą i infor-
macją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze 
indywidualnym. Olsztyn 2012. ISBN 978-83-7299-
772-2.

MATERSKA, Katarzyna. Informacja w organiza-
cjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2007. ISBN 
978-83-89316-85-1.

PIOTROWSKA, Anna. Wiedza jawna i niejawna 
jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem. 
„Procesy decyzyjne w warunkach niepewności” 
2012, t. 2, s. 79-95. ISSN 1734-4468.

B.Ż.-K.

Więzi organizacyjne (ang. organiza-
tional bonds)

Powiązania między elementami struk-
tury organizacyjnej. Są to relacje, które 
określają rodzaj współdziałania między ko-
mórkami i jednostkami organizacyjnymi. 
Wyróżnia się cztery typy więzi organizacyj-
nych:
•	 służbowa – łączy przełożonego z pod-

władnym, wyraża stosunek nadrzędno-
ści i podrzędności, wyznacza hierarchię 
w organizacji;

•	 funkcjonalna – łączy wykonawcę czyn-
ności z doradcą merytorycznym, który 
udziela porad odnośnie tego jak wyko-
nać zleconą czynność czy zadanie, przy 
czym doradcą może, ale nie musi, być 
bezpośredni przełożony (w bibliote-
kach funkcję doradcy merytorycznego, 
który nie jest bezpośrednim przełożo-
nym pełnią np. pracownicy działów 
instrukcyjno-metodycznych wspierają-
cych bibliotekarzy zatrudnionych w fi-
liach bibliotecznych);

•	 techniczna – łączy wykonawców czyn-
ności na poszczególnych etapach proce-
sów bibliotecznych, wynika z podziału 
większych, bardziej złożonych zadań 
na mniejsze i prostsze czynności, przy-
kładem więzi technicznych w bibliotece 
są powiązania między działami wynika-
jące z tzw. „drogi książki”;

•	 informacyjna – polega na wzajemnym 
przekazywaniu sobie informacji istot-
nych dla wykonania zleconych zadań.
Kombinacje wyżej wymienionych więzi 

organizacyjnych stanowią o cechach struk-
tury organizacyjnej. Ze względu na stoso-
wany rodzaj i układ służbowych i funkcjo-
nalnych więzi organizacyjnych rozróżnia 
się typy struktur organizacyjnych: liniową, 
funkcjonalną oraz kombinacje mieszane.

Zob. też: droga książki, struktura 
funkcjonalna, struktura liniowa, struk-
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tura organizacyjna, struktura liniowo-
-sztabowa

WOŁOSZ, Jan. Organizacja biblioteki i kierowa-
nie jej działalnością. Warszawa 1981. ISBN 83-00-
00149-2.

WOŁOSZ, Jan. Więzi organizacyjne, rozpiętość 
i zasięg kierowania. „Bibliotekarz” 1999, nr 1, s. 33-
34. ISSN 0208-4333.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Wizerunek bibliotekarza (ang. ima-
ge of the librarian)

Obraz pracownika biblioteki ukształto-
wany w świadomości społecznej. Tworzony 
jest zarówno w umysłach odbiorców usług 
bibliotecznych, jak i osób nie związanych 
bezpośrednio z biblioteką. Może się opierać 
na rzeczywistych doświadczeniach – kon-
taktach z personelem biblioteki lub być wy-
kreowany na podstawie wyobrażeń, przy-
puszczeń lub relacji innych osób. Składają 
się na niego zarówno komponenty logicz-
ne, jak i komponenty emocjonalne zwią-
zane z uczuciami. Wizerunek pozytywny 
przyczynia się do budowania silnej marki 
i korzystnej reputacji biblioteki. Wizerunek 
negatywny obniża zainteresowanie ofertą 
biblioteki i zniechęca potencjalnych użyt-
kowników do kontaktu z instytucją. O wi-
zerunku personelu bibliotecznego można 
mówić w kontekście konkretnej placówki 
lub odnosić go do całej grupy zawodowej 
bibliotekarzy. W rozumieniu potocznym 
wizerunek bibliotekarza kojarzony jest 
z atrybutami fizycznymi, tj. wygląd, styl 
ubierania się, atrakcyjność fizyczna, estety-
ka i czystość itp.

Zob. też: stereotyp, wizerunek bi-
blioteki

CZYREK, Joanna, GORNA, Bożena. Wizerunek 
bibliotekarza. Wrocław 2006. ISBN 83-85417-25-7.

GIERSZAL, Zdzisława. Wizerunek bibliotekarza 
– drogi do przełamywania stereotypow. W: Młodzi 
rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI w.: ma-
teriały z III Forum Młodych Bibliotekarzy, Szczecin, 
11-12 września. Szczecin 2008, s. 35-38. ISBN 978-
83-87879-71-6.

JASIAK, Beata, PIRÓG, Anna. Wizerunek biblio-
tekarza – podsumowanie ankiety. „Książka i Czytel-
nik”2008, nr 1, s. 29-31. ISSN 0208-8339.

KWIECIEŃ, Sabina, LANGER, Beata. Międzyna-
rodowy wizerunek bibliotekarza w Google Grafika: 
polski, angielski, niemiecki. „Biuletyn Biblioteki 
Głównej Politechniki Śląskiej” 2014, nr 3, s. 251-
265. ISSN 1689-8206.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Wizerunek biblioteki (ang. library 
image)

Istniejący w świadomości otocze-
nia obraz biblioteki, będący wypadkową 
wszystkich oczekiwań, wiedzy, doświadczeń 
i przypuszczeń dotyczących biblioteki i jej 
oferty. Tworzy go wielowymiarowy obraz 
zachowań placówki i jej pracowników. Ule-
ga zmianie wraz ze zmianą poglądów i upo-
dobań. Każda innowacja czy zmiana zacho-
wań zawodowych może wpłynąć na zmianę 
wyobrażenia o bibliotece i pozyskanie pub-
licznej sympatii. Powstaje i rozwija się nie-
zależnie od chęci i woli tak biblioteki, jak 
i jej otoczenia, nie zawsze też odzwierciedla 
rzeczywistość.

Wyróżnić można dwa podstawowe ro-
dzaje wizerunku: wizerunek wewnętrzny – 
oznaczający sposób postrzegania biblioteki 
przez samą siebie, czyli przez jej kierowni-
ctwo i pracowników, a także to, jak według 
nich jest ona postrzegana przez otoczenie 
zewnętrzne; oraz wizerunek zewnętrzny 
– czyli wizerunek w pozostałych grupach 
otoczenia biblioteki (m.in. wśród użytkow-
ników, dostawców, partnerów, konkuren-
cji).

Zob. też: logo, marka, public rela-
tions, reputacja, tożsamość biblioteki, 
wizerunek bibliotekarza

Elektroniczny wizerunek biblioteki. Red. M. Woj-
ciechowska. Gdańsk 2008. ISBN 978-83-61079-01-9.

KRUSZEWSKI, Tomasz. Wizerunek bibliotekarzy 
w opiniach ich następców po dekadzie – raport z ba-
dań. „Przegląd Biblioteczny” 2016, nr 4, s. 545-556. 
ISSN 0033-202X.
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ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. 
Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8. 

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Beata. Wizerunek biblioteki 
publicznej. Katowice 2006. ISBN 83-226-1533-7.

B.Ż.-K.

Wizja biblioteki (ang. library vision)
Określa pożądany przez kierownictwo 

i  pracowników biblioteki stan funkcjono-
wania placówki, który mają oni nadzieję 
osiągnąć w przyszłości. Stanowi oczekiwa-
ny przyszły wizerunek biblioteki, na który 
składa się m.in. jej rola, miejsce i zadania, 
które będzie pełniła w otoczeniu. Wizja 
może stanowić główny cel działań, któremu 
podporządkowane zostaną: misja, cele stra-
tegiczne oraz strategia biblioteki.

Tworzenie wizji wymaga znajomości 
aktualnego stanu biblioteki, jej możliwości 
rozwojowych oraz otoczenia zewnętrznego. 
Wizja nie powinna być zespołem życzeń, 
o których z góry wiadomo, że ich realizacja 
w przyszłości będzie niemożliwa.

Zob. też: misja biblioteki, strategia 
biblioteki, zarządzanie strategiczne

DERFERT-WOLF, Lidia. Planowanie strategiczne 
w bibliotece akademickiej. W: Zarządzanie strate-
giczne i marketingowe w bibliotekach. Poznań 2004, 
s. 51-70. ISBN 83-7205-202-6.

STABRYŁA, Adam. Zarządzanie strategiczne 
w teorii i praktyce firmy. Warszawa, Kraków 2000. 
ISBN 83-01-13231-0.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

M.W.

Władza ekspercka (ang. expert aut-
hority)

Zdolność wywierania wpływu na inne 
osoby w organizacji na podstawie posia-
danej wiedzy, kompetencji, kwalifikacji lub 
szczególnych umiejętności. Władza eks-
percka jest tym większa, im większe zaso-
by wiedzy i informacji posiada dana osoba 
oraz im bardziej podwładni są przekonani, 
że wiedza ta może zaspokoić ich potrzeby 
lub zwiększyć ich zasób informacji. Im waż-
niejszą informacją dysponuje dana osoba 
przy równoczesnym ograniczeniu do niej 

dostępu dla innych, tym większa jest jego 
władza w organizacji.

Zob. też: rozpiętość kierowania, 
struktura organizacyjna, władza szta-
bowa

ROBBINS, Stephen P., DECENZO, David A. Pod-
stawy zarządzania. Warszawa 2002. ISBN 83-208-
1373-5. 

Podstawy zarządzania: teoria i ćwiczenia. Red. 
A. Zakrzewska-Bielawska. Warszawa 2017. ISBN 
978-83-63391-35-5. 

B.J. 

Władza formalna (ang. formal aut-
hority)

Władza uprawomocniona, władza le-
galna (z mocy prawa); możliwość wywiera-
nia wpływu na zasoby organizacji na pod-
stawie autorytetu formalnego; określona 
przez organizację i przyznana konkretnej 
osobie lub grupie osób zajmujących odpo-
wiednie stanowiska i funkcje. Zakres posia-
danej władzy formalnej zależy od miejsca 
w hierarchii służbowej – im wyżej, tym za-
kres władzy większy. Wszyscy, którzy włą-
czają się do organizacji formalnej, godzą 
się na dystrybucję władzy przez nią, przez 
zwierzchników i przepisy. 

Przeciwieństwem władzy formalnej, jest 
władza i autorytet nieformalny, gdy zachęca 
się do posłuszeństwa oraz egzekwuje wyko-
nawstwo zadań na podstawie właściwej po-
stawy, zaangażowania, charyzmy lub posia-
danej wiedzy i doświadczenia (tzw. władza 
ekspercka).

Zob. też: autorytet formalny, auto-
rytet nieformalny, hierarchia służbo-
wa, teoria władzy Maxa Webera, wła-
dza ekspercka, władza liniowa, władza 
sztabowa

ROBBINS, Stephen P., DECENZO, David A. Pod-
stawy zarządzania. Warszawa 2002. ISBN 83-208-
1373-5. 

Podstawy zarządzania: teoria i ćwiczenia. Red. 
A. Zakrzewska-Bielawska. Warszawa 2017. ISBN 
978-83-63391-35-5. 

B.J. 
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Władza liniowa (ang. line authority)
Wywieranie wpływu na zachowanie 

pracownika zgodnie z hierarchią służbową, 
od szczytu organizacji do jej najniższego 
szczebla, według drogi służbowej. Każdy 
kierownik zarządza podległymi sobie pra-
cownikami i równocześnie podlega swoje-
mu przełożonemu. W liniowym układzie 
władzy każdy pracownik ma tylko jednego 
kierownika. Źródłem władzy liniowej jest 
władza formalna (z mocy prawa).

Władza liniowa, z racji swych ogra-
niczeń (brak elastyczności organizacji 
i szybkiej reakcji na zmiany, centralizacja 
uprawnień, ograniczanie inicjatywy pra-
cowników, ryzyko unieruchomienia proce-
sów w wyniku przerwania drogi służbowej) 
często uzupełniana jest władzą sztabową.

Zob. też: hierarchia służbowa, roz-
piętość kierowania, struktura organi-
zacyjna, teoria władzy Maxa Webera, 
władza formalna, władza sztabowa

ROBBINS, Stephen P., DECENZO, David A. Pod-
stawy zarządzania. Warszawa 2002. ISBN 83-208-
1373-5. 

Podstawy zarządzania: teoria i ćwiczenia. Red. 
A. Zakrzewska-Bielawska. Warszawa 2017. ISBN 
978-83-63391-35-5. 

B.J. 

Władza sztabowa (ang. staff autho-
rity)

Zdolność do wywierania wpływu na de-
cyzje kierowników liniowych przez osoby 
zajmujące stanowiska sztabowe. Władza 
sztabowa opiera się na wspieraniu, poma-
ganiu i doradzaniu tym, którzy pełnią wła-
dzę liniową. Podstawę władzy sztabowej 
stanowi władza ekspercka, a formy pomocy 
i porad ze strony sztabu obejmują wiele róż-
norodnych działań np. zbieranie i przetwa-
rzanie informacji, przygotowywanie eks-
pertyz, opracowywanie wariantów decyzji 
czy sugerowanie wyborów.

Zob. też: rozpiętość kierowania, 
struktura organizacyjna, władza eks-
percka, władza liniowa

ROBBINS, Stephen P., DECENZO, David A. Pod-
stawy zarządzania. Warszawa 2002. ISBN 83-208-
1373-5. 

Podstawy zarządzania: teoria i ćwiczenia. Red. 
A. Zakrzewska-Bielawska. Warszawa 2017. ISBN 
978-83-63391-35-5. 

B.J. 

Wskaźnik funkcjonalności (ang. per-
formance indicator)

Wyrażenie liczbowe, symboliczne lub 
słowne, zaczerpnięte ze statystyki biblio-
tecznej lub z  innych danych, służące do 
charakterystyki funkcjonalności bibliote-
ki. Zawiera zarówno proste obliczenia, jak 
i  relacje między liczbami. Odpowiednio 
opracowane wskaźniki funkcjonalności, 
jako narzędzie planowania i  oceny biblio-
tek, mogą służyć do: oceny usług biblio-
tecznych, zwiększenia efektywności dzia-
łalności biblioteki, zarządzania biblioteką, 
lepszego wykorzystania środków finanso-
wych, lepszego kierowania personelem, 
planowania nowych usług, prognozowania 
przyszłego rozwoju, porównania z  innymi 
bibliotekami. Pojedyncze wskaźniki ilu-
strują efektywność poszczególnych dzia-
łań. Łącznie (odpowiednio dobrane grupy 
wskaźników) dają wyobrażenie o  jakości 
całych procesów, bądź wielu usług. Nie ma 
jednego uniwersalnego zbioru mierników 
oceny jakości, wybór ich ma charakter su-
biektywny i powinien być dostosowany do 
typu biblioteki i  prowadzonej przez nią 
działalności oraz dodatkowo modyfikowa-
ny dla potrzeb konkretnej placówki.

Podstawowym dokumentem o charak-
terze międzynarodowym, który definiuje 
wskaźniki oceny funkcjonalności dla bi-
bliotek wszystkich typów jest norma ISO 
11620:2014: Information and documenta-
tion – Library performance indicators. Pol-
skie tłumaczenie ukazało się w 2017 roku 
pod nazwą normy ISO 11620:2017-11: In-
formacja i dokumentacja. Wskaźniki funk-
cjonalności bibliotek.
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Zob. też: badanie jakości usług biblio-
tecznych, jakość, jakość usług bibliotecz-
nych, norma ISO 11620: 2017-11

BURSKA, Joanna, DERFERT-WOLF, Lidia, GŁO-ŁO-
WACKA, Ewa. Statystyka biblioteczna i badania 
efektywności bibliotek. Projekty krajowe, między-
narodowe i dokumenty normalizacyjne. [Dokument 
elektroniczny]. Warszawa 2013. Tryb dostępu: 
http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efek-
tywnosci-bibliotek.pdf. Stan z dnia 25.06.2017.

GŁOWACKA, Ewa. Nowa edycja ISO 11620:2008: 
Information and Documentation – Library Perfor-
mance Indicators. Analiza przyczyn i źródeł nowe-Analiza przyczyn i źródeł nowe-
lizacji normy. „Przegląd Biblioteczny” 2011, z.1, 
s. 7-20. ISSN 0033-202X.

POLL, Roswitha, BOEKHORST Peter te. Mierze-
nie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomia-
ru wykonania zadań w bibliotekach akademickich. 
Wrocław 2004. ISBN 83-229-2471-2.

PN-ISO 11620:2017-11: Informacja i dokumen-
tacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. 

B.Ż.-K.

Wydajność (ang. efficiency)
Miara wykorzystania zasobów służą-

cych do realizacji danego celu. Działanie 
jest wydajne, jeśli minimalizuje użycie za-
sobów lub, przy wykorzystaniu tych samych 
zasobów, stwarza lepszą funkcjonalność.

Według normy ISO 11620:2017-11 ist-
nieje grupa wskaźników funkcjonalności 
pozwalająca mierzyć wydajność produktów 
i usług, np. koszt wypożyczenia, sesji lub 
pobrania dokumentu elektronicznego; wy-
magany czas na nabycie lub opracowanie 
dokumentów i stopień udzielenia popraw-
nych odpowiedzi.

Zob. też: efektywność, jakość, ja-
kość usług bibliotecznych, niezawod-
ność, wydajność pracy, skuteczność

PN-ISO 11620:2017-11: Informacja i dokumen-
tacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. 

B.Ż.-K.

Wykres (ang. diagram)
Jeden ze sposobów przedstawienia ze-

branego w badaniach materiału empirycz-
nego. Podstawową funkcją wykresów jest 
pokazywanie w sposób obrazowy kształtu 
rozkładu uzyskanych wyników badań. Ist-
nieją różne typy wykresów. Ich budowa 

uzależniona jest od tego, dla jakich cech 
statystycznych są sporządzane. W przypad-
ku cech ilościowych do najczęściej stoso-
wanych form wykresów zalicza się wykresy 
liniowe, histogramy i diagramy. Przy gra-
ficznym przedstawianiu cech jakościowych 
zastosowanie znajdują wykresy słupkowe, 
kołowe, piktogramy i kartogramy.

Zob. też: badanie marketingowe
MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-

niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.
B.Ż.-K.

Wykres Gantta zob. harmonogram 
pracy

Wymiary kultury organizacyjnej 
(ang. dimensions of organizational cul-
ture)

Pogrupowane cechy kultury organi-
zacyjnej, które decydują o odmienności 
jednej kultury od innej. Podstawowe (pier-
wotne) wymiary kultury organizacyjnej bi-
blioteki są następujące:
•	 Dystans władzy (hierarchiczność – rów-

ność) – charakteryzuje kształt zależno-
ści pomiędzy podwładnymi a przełożo-
nym. Orientacja hierarchiczna oznacza 
duży dystans pomiędzy przełożonym 
i podwładnymi, utrzymywanie dyscy-
pliny i wzmacnianie autorytetu władzy. 
Orientacja równościowa to zmniejszo-
ny (i decyzyjny i emocjonalny) dystans 
władzy, większa swoboda i elastyczność 
działania.

•	 Indywidualizm – kolektywizm. Źród-
łem tego wymiaru jest przekonanie, 
że podstawą zachowań i postaw ludz-
kich jest działanie indywidualne lub 
zbiorowe. W kulturze o orientacji indy-
widualistycznej dobro jednostki stawia 
się na pierwszym miejscu, orientacja 
kolektywna priorytetowo traktuje do-
bro ogółu, grupy czy zespołu.

•	 Stopień tolerancji niepewności (wysoka 
– niska tolerancja niepewności) – okre-
śla stopień zagrożenia odczuwany przez 
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członków danej kultury w obliczu sytu-
acji nowych, nieznanych i niepewnych.
Wyróżnić można również inne wymia-

ry kultury organizacyjnej (np. męskość – 
kobiecość; stabilność – elastyczność; orien-
tacja zewnętrzna – orientacja wewnętrzna; 
szybka informacja zwrotna – wolna infor-
macja zwrotna) – są one jednak uważane 
za wtórne, tj. wynikające z wymiarów pier-
wotnych. Na podstawie skrzyżowania wy-
miarów kultury powstają modele i profile 
kultury organizacyjnej.

Zob. też: artefakty, normy i wartości, 
kultura organizacyjna biblioteki, model 
kultury organizacyjnej, podstawowe 
założenia

JASKOWSKA, Bożena. Kultura organizacyj-
na służb informacyjnych bibliotek akademickich: 
na przykładzie uczelni ekonomicznych. Praca dok-
torska. Warszawa 2007 [Dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan 
z dnia 07.02.2017.

Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. 
H. Brzezińska-Stec. Białystok 2008. ISBN 978-83-
7431-159-5.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

B.J. 

Wypalenie zawodowe (ang. job bur-
nout)

Stan wyczerpania jednostki, wynikający 
z nadmiernych wymagań i zadań stawia-
nych jej w pracy. Zjawisko będące następ-
stwem chronicznego zmęczenia pracą za-
wodową oraz wynikającym z niej stresem. 
Pod wpływem negatywnych emocji, odczu-
wanych w miejscu zatrudnienia oraz odno-
szących się do własnego obrazu, pojawia 
się stan fizycznego i psychicznego wyczer-
pania, uniemożliwiający efektywne dzia-
łanie. Wypalenie zawodowe przejawia się 
jako zespół trzech czynników: wyczerpa-
nia emocjonalnego, depersonalizacji oraz 
obniżonego poczucia dokonań osobistych. 
Uważa się, że w grupie osób najbardziej na-
rażonych na niebezpieczeństwo wypalenia 

zawodowego znajdują się ci, którzy pra-
cują z innymi ludźmi i są z nimi w stałym 
kontakcie, niejednokrotnie wymagającym 
znacznego zaangażowania psychicznego 
oraz emocjonalnego.

Zob. też: krzywa szczęścia wg Shel-
dona, stres zawodowy

BEDNARCZYK, Dorota. Od wypalenia do wyci-
szenia, czyli techniki mindfulness w zapobieganiu 
wypaleniu zawodowemu bibliotekarzy. „Biuletyn 
EBIB” [Dokument elektroniczny]. 2012, nr 4. Tryb 
dostępu: http://www.nowyebib.info/images/sto-
ries/numery/131/131_bednarczyk.pdf. Stan z dnia 
15.01.2015. ISSN 1507-7187.

JASKOWSKA, Bożena. Wypalenie zawodowe 
w środowisku bibliotekarskim. „Bibliotheca Nostra” 
2010, nr 1, s. 46–58. ISSN 1734-6576.

J.K.

Wywiad (ang. interview)
Metoda gromadzenia informacji w  ba-

daniach, oparta na procesie wzajemnego 
komunikowania się. Jest szczególnego ro-
dzaju rozmową, której celem jest uzyskanie 
określonego zestawu informacji. W najbar-
dziej klasycznej postaci polega na spotka-
niu ankietera/moderatora z respondentem, 
zadawaniu pytań i  zbieraniu odpowiedzi. 
Narzędziami pomiarowymi są najczęściej 
kwestionariusze, ale również scenariusze 
wywiadu lub dyspozycje do wywiadu. Przy-
gotowanie wywiadu wymaga: ustalenia celu 
wywiadu, opracowanie kwestionariusza lub 
scenariusza wywiadu, przeprowadzenia ba-
dania pilotażowego, ustalenie rodzaju i licz-
by rozmówców, wyboru miejsca i  czasu 
trwania wywiadu, przeprowadzenia wywia-
du. Wyróżnia się wywiady indywidualne, 
grupowe, swobodne i  ustrukturalizowane, 
jawne i ukryte.

Zob. też: badanie marketingowe, 
kwestionariusz, respondent, wywiad 
grupowy, wywiad indywidualny, wy-
wiad jawny, wywiad ukryty

Badania marketingowe. Metody, techniki i ob-
szary aplikacji na współczesnym rynku. Red. K. Ma-
zurek-Łopacińska. Warszawa 2016. ISBN 978-83-
01-18771-2.
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HUCZEK, Marian. Badania marketingowe 
w organizacji non profit. Sosnowiec 2006. ISBN 83-
89275-03-1.

B.Ż.-K.

Wywiad grupowy (ang. group inter-
view)

Metoda bezpośrednich pomiarów son-
dażowych, przeprowadzana w grupach li-
czących od 5 do 25 respondentów. Wywiad 
z określoną grupą ma na celu zdobycie da-
nych dotyczących jednego, ściśle określone-
go tematu, np. opinii uczestników na temat 
kursu realizowanego w bibliotece czy roz-
poznanie potrzeb informacyjnych obec-
nych i potencjalnych użytkowników. Po-
miar polega na wywołaniu i kontrolowaniu 
dyskusji na dany temat między uczestni-
kami grupy. Zaletą grup dyskusyjnych jest 
relatywnie krótki czas zebrania informacji, 
a także możliwość obserwacji dynamiki 
postaw uczestników oraz interakcji pomię-
dzy nimi. Istnieje także niebezpieczeństwo, 
że któryś z badanych zajmie pozycję lide-
ra i narzuci swoją opinię innym lub więk-
sza część uczestników badania zdominuje 
mniejszość o odmiennych poglądach.

Można wskazać różne typy wywiadów 
grupowych:
1. Grupy wydłużone lub rozszerzone – 

trwające ponad 2 godziny.
2. Minigrupy – w których uczestniczy 5-6 

osób, mających więcej czasu na wypo-
wiedź i silniej angażujące się w dyskusję.

3. Metoda delficka – rozmowa prowadzo-
na z ekspertami, specjalistami w danej 
dziedzinie

4. Clash – grupy konfliktowe, w których 
grupa jest dzielona na 2 części o antago-
nistycznych opiniach, które są konfron-
towane. Grupę taką czasami prowadzi 
dwóch moderatorów.

5. Kreatywne – gdzie zadaniem uczestni-
ków jest wykonywanie zadań twórczych 
lub wymyślenie nowego rozwiązania. 
W grupach kreatywnych stosuje się wie-

le technik projekcyjnych, a także meto-
dę burzy mózgów.
Zob. też: wywiad, wywiad indywidu-

alny, wywiad jawny, wywiad ukryty
MAISON, Dominika. Zogniskowane wywiady 

grupowe. Jakościowa metoda badań marketingo-
wych. Warszawa 2001. ISBN 83-01-13336-8.

Metody badań jakościowych. T. 1-2. Red. N.K. Den-
zin, Y.S. Lincoln, K. Podemski. Warszawa 2014. ISBN 
978-83-01-15879-8.

Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad me-
todą. Red. J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz. Łódź 
2007. ISBN 978-83-7525-085-5.

B.Ż.-K. 

Wywiad indywidualny (ang. indivi-
dual interview)

Metoda gromadzenia informacji oparta 
na rozmowie „twarzą w twarz” z respon-
dentem, przeprowadzana na podstawie 
scenariusza lub niestandaryzowanego kwe-
stionariusza wywiadu na z góry określony 
temat. Wywiad indywidualny ma bardziej 
kameralny charakter, jest elastyczny – może 
się odbywać w miejscu i czasie dogodnym 
dla respondentów, a także pozwala respon-
dentowi na dłuższą i pełniejszą wypowiedź. 
Jego celem jest uzyskanie szczegółowych 
opinii i informacji od konkretnych osób, 
spełniających określone przez badacza kry-
teria doboru próby.

W wywiadzie indywidualnym uzyskuje 
się stosunkowo szeroki zestaw informacji 
pod warunkiem prawidłowego przygoto-
wania całego badania. Wadą tej metody jest 
głównie długi czas (przygotowanie, realiza-
cja i kontrola badania), mogą też wystąpić 
trudności z przeprowadzeniem tego typu 
wywiadów.

Zob. też: wywiad, wywiad grupowy, 
wywiad jawny, wywiad ukryty

FLICK, Uwe. Jakość w badaniach jakościowych. 
Warszawa 2011. ISBN 978-83-01-16432-4.

Metody badań jakościowych. T. 1-2. Red. N.K. Den-
zin, Y.S. Lincoln, K. Podemski. Warszawa 2014. ISBN 
978-83-01-15879-8.

B.Ż.-K.
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Wywiad jawny (ang. formal interview)
Rozmowa, w której badany poinformo-

wany jest o celach, charakterze i przedmio-
cie badania. Wywiad ten musi być skatego-
ryzowany, przeprowadzony według ściśle 
określonego kwestionariusza pytań i we-
dług konkretnych zasad (od pytań prostych 
do bardziej złożonych, od pytań ogólnych 
do osobistych itp.).

Wywiad jawny zapewnia dużą ścisłość 
i porównywalność danych. Stwarza warun-
ki do szerokiego omówienia spraw będą-
cych przedmiotem badania, ale też z tego 
powodu odpowiedzi respondenta mogą być 
nieszczere. Powodem może być krępujący 
temat bądź obawa przed ujawnieniem jego 
odpowiedzi.

Zob. też: wywiad, wywiad grupowy, 
wywiad indywidualny, wywiad ukryty

FLICK, Uwe. Jakość w badaniach jakościowych. 
Warszawa 2011. ISBN 978-83-01-16432-4.

Metody badań jakościowych. T. 1-2. Red. N.K. Den-
zin, Y.S. Lincoln, K. Podemski. Warszawa 2014. ISBN 
978-83-01-15879-8. 

B.Ż.-K.

Wywiad ukryty (ang. hidden inter-
view)

Rozmowa, w której badany nie jest poin-
formowany o roli ankietera, celach i przed-
miocie badania. Wywiad ten zazwyczaj jest 
nieskategoryzowany, dając możliwość swo-
body w formułowaniu pytań, zmieniania 
ich kolejności, pogłębiania zagadnień przez 
stawianie pytań dodatkowych. W trakcie 
luźnej rozmowy badający usiłuje przez sto-
sowne jej ukierunkowanie uzyskać intere-
sujące go dane. Wywiady ukryte wymagają 
dużej sprawności pamięciowej i zręcznego 
posługiwania się pytaniami rozpoznaw-
czymi. Przedmiotem rozmowy mogą być 
zagadnienia drażliwe, np. zła jakość obsługi 
użytkownika.

Zob. też: Tajemniczy klient, wywiad 
grupowy, wywiad indywidualny, wy-
wiad jawny

FLICK, Uwe. Jakość w badaniach jakościowych. 
Warszawa 2011. ISBN 978-83-01-16432-4.

KARWOWSKI, Marcin. Tajemniczy klient w bi-
bliotece – nowa metoda na ocenę jakości usług. W: 
Ekologia informacji w e-społeczeństwie. Red. B. Ta-
raszkiewicz. Słupsk 2014, s. 131-144. ISBN 978-
83-88783-20-3.

Metody badań jakościowych. T. 1-2. Red. N.K. Den-
zin, Y.S. Lincoln, K. Podemski. Warszawa 2014. ISBN 
978-83-01-15879-8. 

B.Ż.-K.

– Z –

Zachowania konsumentów (ang. con-con-
sumer behavior, consumer proceeding)

Działania fizyczne i reakcje emocjo-
nalne związane z cyklem nabywania okre-
ślonego dobra lub usługi. Można do nich 
zaliczyć: uświadomienie potrzeby, określe-
nie różnych możliwości jej zaspokojenia, 
ustalenie najkorzystniejszego wyboru oraz 
dokonanie wyboru i skorzystanie z usłu-
gi. W podejściu marketingowym zacho-
wania konsumentów definiowane są jako 
usystematyzowany cykl reakcji na bodźce 
wynikający z działalności marketingowej 
organizacji. W tym kontekście wyróżnia 
się zachowania: zamierzone (świadome) 
i niezamierzone (odruchowe), dobrowol-
ne (wynikające z wewnętrznej potrzeby) 
i przymuszone, racjonalne i irracjonalne 
(nielogiczne). Na zachowania konsumen-
tów duży wpływ mają czynniki zewnętrzne, 
jak np. czynniki kulturowe, społeczne i psy-
chologiczne, szczególnie istotne w proce-
sie świadczenia usług bibliotecznych oraz 
usług oferowanych przez szeroko rozumia-
ne instytucje kultury. W literaturze pre-
zentowanych jest wiele modeli zachowań 
konsumentów (np. Model Markowa, Model 
Howarda-Setha, Model EBK, Model Ni-
cosii), które stanowią schematy mechani-
zmów reakcji, pokazujące różnego rodzaju 
zależności. W bibliotekoznawstwie bada-
nia zachowań użytkowników prowadzone 
są od wielu lat i stanowią bardzo ważny 
czynnik zmian w procesie świadczenia 
usług.
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Zob. też: badania potrzeb i satysfak-
cji użytkowników, badanie marketin-
gowe, badanie rynku, klient, lojalność 
użytkownika

Zachowania konsumentów na rynku dóbr 
i usług. Red. I. Ozimek. Warszawa 2010. ISBN 978-
83-7641-348-8.

RUDNICKI, Leszek. Zachowania konsumentów 
na rynku. Warszawa 2012. ISBN 978-83-208-1981-6.

ŚWITAŁA, Marcin. Zachowania konsumentów 
i marketing na rynku książki. Warszawa 2003. ISBN 
83-89143-05-4.

M.W.

Zadaniowy czas pracy (ang. task-
-based working time)

Forma rozliczania czasu pracy, uwzględ-
niona w Kodeksie pracy, który zakłada 
że w przypadkach uzasadnionych rodza-
jem pracy lub jej organizacją albo miejscem 
wykonywania pracy może być stosowany 
system zadaniowego czasu pracy. Praco-
dawca, po porozumieniu z pracownikiem, 
ustala czas niezbędny do wykonania powie-
rzonych zadań, uwzględniając wymiar cza-
su pracy wynikający z norm.

Zadaniowy czas pracy dotyczy pracow-
ników, w przypadku których ewidencjo-
nowanie i kontrolowanie czasu przezna-
czonego na pracę jest utrudnione lub nie 
ma to znaczenia, w związku z tym, iż liczy 
się wyłącznie wykonanie powierzonego za-
dania. Na tej zasadzie w bibliotekach pracu-
ją np. serwisy sprzątające, które większość 
czynności związanych z realizacją powie-
rzonych im obowiązków wykonują zwykle 
już po zamknięciu placówki. W trybie za-
daniowego czasu pracy może funkcjono-
wać również kadra kierownicza biblioteki.

Zob. też: czas pracy, elastyczny czas 
pracy

M.W.

Zapewnianie Jakości (ang. Quality 
Assurance, QA)

Koncepcja zarządzania jakością, rozu-
miana jako ogół zaplanowanych i systema-
tycznych działań potrzebnych dla zapew-
nienia takiego poziomu obsługi, że produkt 

lub usługa zadowolą użytkownika. Trakto-
wana jest często jako etap pośredni przed 
wdrożeniem zasad Kompleksowego Zarzą-
dzania Jakością, w ramach którego bibliote-
ka powinna określić poziom jakości, który 
należy w danym momencie osiągnąć, opra-
cować plan uzyskania założonego poziomu 
jakości oraz utworzyć system zapewnienia 
utrzymywania tego założonego poziomu 
jakości zwanego systemem Zapewniania 
Jakości.

Stosowanie Zapewniania Jakości umoż-
liwia bibliotece zhierarchizowanie celów jej 
działalności, a w konsekwencji uporządko-
wanie całego systemu bibliotecznego, po-
przez wyodrębnienie procesów mających 
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
placówki i skoncentrowanie wysiłku na lep-
szej ich realizacji.

Zob. też: Total Quality Management, 
zarządzanie jakością

GŁOWACKA, Ewa. Problematyka zapewniania 
jakości (Quality Assurance) w bibliotekoznawstwie 
i informacji naukowej. „Bibliotekarz” 1999, nr 1, 
s. 11-17. ISSN 0208-4333.

GŁOWACKA, Ewa. Wprowadzenie do QA i TQM 
w odniesieniu do instytucji biblioteczno-informa-
cyjnych.„Biuletyn EBIB” [Dokument elektronicz-
ny] 2002 nr 1, tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.
pl/2002/30/glowacka.php. Stan z dnia 15.01.2015. 
ISSN 1507-7187.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece. Warszawa 2006. ISBN 83-89316-
61-7.

B.Ż.-K.

Zarządzanie (ang. management)
Sterowanie wszystkimi składnikami 

organizacji. Często mylnie utożsamiane 
z kierowaniem, które odnosi się do ludzi, 
natomiast zarządzanie jest pojęciem szer-
szym, obejmuje dysponowanie wszystkimi 
pozostałymi zasobami biblioteki. Kierować 
można personelem bibliotecznym, zarzą-
dza się całą biblioteką jako instytucją.

Zob. też: metody zarządzania, szko-
ły zarządzania, zarządzanie finansami, 
zarządzanie informacjami, zarządza-
nie innowacyjne, zarządzanie jakością, 
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zarządzanie konfliktami, zarządzanie 
na czas, zarządzanie przez cele, za-
rządzanie relacjami z klientami, za-
rządzanie strategiczne, zarządzanie 
wyszczuplające, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, zasoby biblioteki

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarzą-
dzanie w bibliotekach. Warszawa, Kraków 1997. 
ISBN 83-01-12432-6.

J.K.

Zarządzanie czasem (ang. time-ba-
sed management)

Metoda zarządzania czasem, w  któ-
rej czas uznawany jest za główny czynnik 
wpływający na skuteczność i  efektywność 
działalności biblioteki. Opiera się na zało-
żeniu iż lepsze wykorzystanie czasu pracy 
ludzi, urządzeń, eksploatacji sprzętów i po-
mieszczeń powoduje usprawnienie proce-
sów i skrócenie oczekiwania na usługi oraz 
podniesienie ich jakości.

Time-based management polega na 
uelastycznieniu pracy biblioteki, tak by 
wszystkie zachodzące w  niej procesy były 
realizowane w  jak najkrótszym czasie, za-
pewniając szybką realizację usług. Charak-
terystycznymi cechami zarządzania czasem 
jest jak najlepsze wykorzystanie przez pra-
cowników dnia pracy, zoptymalizowanie 
procesów, usprawnienie komunikacji po-
przez wykorzystanie nowoczesnych tech-
nologii informatycznych, praca zespołowa 
oraz elastyczność działania. Metoda ta, 
poza usprawnieniem obsługi użytkowni-
ków, powoduje szereg zmian wewnątrz 
organizacyjnych związanych z  lepszą or-
ganizacją pracy i  wykorzystaniem czasu 
pracy pracowników, wykorzystaniem urzą-
dzeń, sprzętów i  pomieszczeń. Efektywne 
zarządzanie czasem jest szczególnie ważne 
w bibliotekach i ośrodkach informacji, któ-
re zajmują się szybko dezaktualizującą się 
informacją, taką jak informacja biznesowa, 
prawnicza, informatyczna itp. Zarządzanie 

czasem jest metodą zbliżoną do zarządza-
nia na czas (just in time).

Zob. też: zarządzanie na czas
ZIMNIEWICZ, Kazimierz. Współczesne koncep-

cje i metody zarządzania. Warszawa 2003. ISBN 83-
208-1439-1.

M.W.

Zarządzanie finansami (ang. finan-
cial management)

Zespół działań mających na celu zdoby-
wanie środków finansowych, regulowanie 
ich przepływu oraz ich alokację.

Do głównych elementów zarządzania 
finansami w bibliotece należy poszukiwa-
nie źródeł finansowania oraz wybór inwe-
stycji i sposoby wykorzystania dostępnych 
środków. Zarządzanie finansami jest waż-
nym elementem zarządzania strategicznego 
i taktycznego.

Zob. też: zarządzanie strategiczne, 
zasoby biblioteki

LEAHIGH, David J. Zarządzanie finansami. War-
szawa 1999. ISBN 83-208-1226-7.

RUTKOWSKI, Andrzej. Zarządzanie finansami. 
Warszawa 2007. ISBN 83-208-1663-7.

M.W.

Zarządzanie informacjami (ang. in-
formation resorce management)

Zespół działań związanych z planowa-
niem, koordynacją i kontrolą gromadzenia, 
przetwarzania i przekazywania informacji 
w bibliotece.

Zarządzanie informacjami obejmu-
je m.in. metody pozyskiwania i opraco-
wywania informacji i danych, planowanie 
przepływu informacji w bibliotece, decyzje 
o sposobach ich archiwizacji (tj. miejscach 
archiwizowania, nośnikach archiwizacji, 
technologiach archiwizowania, częstotli-
wości archiwizacji, systemach zabezpie-
czeń kopii danych itp.), określenie dostępu 
do różnych grup informacji odpowiednim 
grupom pracowników itp.

Zob. też: zarządzanie wiedzą
DZIENISIEWICZ, Lidia. Zarządzanie informa-

cją jako jedna z funkcji nowoczesnej organizacji. W: 
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Wspomaganie decyzji – integracja systemów. Byd-
goszcz 2002.ISBN 83-908599-9-8.

Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją 
w perspektywie bibliologii i informatologii. Red. Sabi-
na Cisek. Kraków 2016. ISBN 978-83-943816-4-6.

Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. 
Red. Andrzej Michalski. Gliwice 2001. ISBN 83-
88000-33-0.

M.W.

Zarządzanie innowacyjne (ang. in-
novation management)

Metoda zarządzania, której celem jest 
stworzenie systemu wspierającego powsta-
wanie innowacji, nowych pomysłów i roz-
wiązań.

Zadaniem zarządzania innowacyjnego 
jest stworzenie mechanizmów powodu-
jących regularne i systematyczne powsta-
wanie innowacji, nie zaś sporadycznych 
i okazjonalnych zmian. Wprowadzanie in-
nowacji w bibliotece ma być odpowiedzią 
na zmiany zachodzące w jej otoczeniu oraz 
na pojawiające się nowe potrzeby użyt-
kowników. Biblioteki mogą wprowadzać 
innowacje w zakresie oferowanych usług, 
innowacje dotyczące modelu zarządzania 
biblioteką, innowacje w organizacji bi-
blioteki, innowacje w zakresie współpra-
cy z innymi organizacjami i konsorcjami, 
innowacje marketingowe oraz innowacje 
strategiczne.

Zob. też: zarządzanie zmianami
POMYKALSKI, Andrzej. Zarządzanie innowacja-

mi. Warszawa 2001. ISBN 83-01-13480-1.
WOJCIECHOWSKA, Maja. Metody pokonywania 

oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych 
w bibliotekach. „Biuletyn EBIB” [Dokument elektro-
niczny] 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.
info/2006/74/wojciechowska.php. Stan z dnia 
18.01.2015. ISSN 1507-7187.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Zarządzanie jakością (ang. quality 
management)

Koncepcja zarządzania obejmująca sko-
ordynowane działania dotyczące władania 
biblioteką i jej nadzorowania w odniesieniu 

do jakości. W procesie zarządzania jakością 
wyróżnia się trzy fazy, które mają charakter 
powtarzalny: fazę formułowania celów, ste-
rowania działaniami podejmowanymi dla 
osiągnięcia wytyczonych celów oraz fazę 
kontroli i oceny realizacji zamierzeń. Klu-
czowym elementem zarządzania jakością 
jest doskonalenie, którego zadaniem jest 
umożliwienie stałego rozwoju oferty biblio-
tecznej i całej biblioteki.

Zarządzanie jakością w bibliotece po-
winno obejmować następujące czynności:
•	 określenie misji biblioteki i identyfika-

cję podstawowej grupy użytkowników,
•	 rozpoznanie wyrażanych i ukrytych po-

trzeb użytkowników,
•	 ustalenie celów dalekosiężnych i przej-

ściowych (zadań),
•	 zaprojektowanie odpowiednich usług,
•	 wyniesienie tych usług na najwyższy 

możliwy poziom,
•	 pomiar wyników, ich porównywanie 

z celami,
•	 wdrożenie mechanizmów ustawicznego 

doskonalenia działań,
•	 tworzenie klimatu orientacji na użyt-

kownika i dbałość o jakość usług biblio-
tecznych.
Zob. też: jakość, jakość usług biblio-

tecznych, pomiar jakości usług biblio-
tecznych

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz 
usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 2015. ISBN 
978-83-231-3501-2.

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblioteko-
znawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. ISBN 
83-231-1160-X.

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie in-
formacyjnym. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. 
Warszawa 2009. ISBN978-83-61464-16-7.

Zarządzanie jakością w bibliotece. Red. M. Wojcie-
chowska. Warszawa 2017. ISBN 978-64203-85-5.

B.Ż.-K.
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Zarządzanie karierą zob. zarządzanie 
rozwojem zawodowym pracowników

Zarządzanie kompetencjami (ang. 
competence management)

Polityka personalna, której celem jest 
stworzenie systemu zapewniającego obsa-
dzanie stanowisk pracy i realizację proce-
sów przez pracowników o jak najlepszych 
kompetencjach zawodowych. Jest to moż-
liwe dzięki wartościowaniu stanowisk pra-
cy i określeniu profilu kwalifikacyjnego 
pracownika, który powinien pracować 
na danym stanowisku, stworzeniu systemu 
rekrutacji pracowników, systemu identyfi-
kacji kompetencji pracowników, systemu 
ocen okresowych pracowników, systemu 
wynagradzania i systemu rozwoju kadr.

Zarządzanie kompetencjami opiera się 
na założeniu, iż każdy pracownik posiada 
zbiór kompetencji, tj. wiedzy, uzdolnień, 
umiejętności, cech osobowościowych i in-
nych, które predestynują go do zajmowania 
określonych stanowisk i pozwalają na obra-
nie określonej ścieżki kariery. Z kolei każde 
stanowisko pracy wymaga osób o określo-
nym zespole kompetencji zawodowych. 
Dobór odpowiedniego pracownika na od-
powiednie stanowisko prowadzi do realiza-
cji pożądanych celów biblioteki.

Zob. też: zarządzanie zasobami 
ludzkimi

OLEKSYN, Tadeusz. Zarządzanie kompetencja-
mi. Kraków 2006. ISBN 83-7484-006-4.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie rozwo-
jem kompetencji zawodowych kadry bibliotek. W: 
Bibliotekarz: zawód czy powołanie. Red. M. Geryk. 
Gdańsk, 2010, s. 27-40. ISBN 978-83-926884-4-0.

Zarządzanie kompetencjami w organizacji. 
Red. E. Masłyk-Musiał. Warszawa 2005. ISBN 83-
87919-36-5.

M.W.

Zarządzanie konfliktami (ang. con-
flict management)

Metoda zarządzania, w której wyko-
rzystywanie konfliktów (ich wzbudzanie 
i rozwiązywanie) służy podwyższaniu sku-
teczności pracowników i realizacji celów 
biblioteki.

Zarządzanie konfliktami bazuje na zało-
żeniu, że stagnacja i rutyna powoduje wśród 
pracowników spadek motywacji do działa-
nia, zaś nawet sztuczne wywołanie konflik-
tu ożywia pracowników, wzmacnia chęć 
rywalizacji i działania, pobudza i moty-
wuje. Metoda ta wymaga jednak wysokich 
umiejętności menedżerów, którzy ją wpro-
wadzają oraz dużej wiedzy psychologicznej, 
aby sztucznie sprowokowany konflikt nie 
przerodził się w niekontrolowaną wojnę 
mogącą zagrozić bibliotece. Zarządzanie 
konfliktami składa się z trzech podstawo-
wych etapów: wywołania konfliktu, jego 
ograniczenia, a następnie rozwiązania.

Zob. też: konflikt
GUT, Jerzy, HAMAN, Wojciech. Docenić konflikt: 

od walki i manipulacji do współpracy. Warszawa 
2001. ISBN 83-85924-05-1.

SIKORA, Jan. Zarządzanie konfliktem w zakła-
dzie pracy. Bydgoszcz 1998. ISBN 83-87636-22-3.

M.W.

Zarządzanie naukowe zob. szkoła 
naukowego zarządzania 

Zarządzanie na czas (ang. just in time)
Metoda zarządzania, oparta na systemie 

elastycznej produkcji ukierunkowanym 
na czas, w którym przywiązuje się dużą 
wagę do zorganizowania dostaw materia-
łowych, podzespołów itp., według potrzeb 
czasowych, ilościowych i jakościowych na-
bywcy.

Zarządzanie na czas pozwala zwiększyć 
elastyczność funkcjonowania biblioteki, tj. 
zapobiega przestojom w dostarczaniu in-
formacji, a w konsekwencji jej dezaktuali-
zacji podczas pozyskiwania i dystrybucji 
do użytkowników. Metoda ta pozwala bi-
bliotece na szybką reakcję na zmiany w jej 
otoczeniu, dostosowywanie się do potrzeb 
użytkowników, rezygnację z gromadzenia 
obszernych zbiorów na rzecz pozyskiwania 
poszukiwanych przez użytkowników infor-
macji, skrócenie drogi książki i informacji 
na drodze dostawca –użytkownik, zmianę 
organizacji pracy biblioteki oraz ciągłe do-
skonalenie jej pracy.
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Zob. też: zarządzanie jakością
CISEK, Sabina, Barbara, ŻMUDZKA-KOSAŁA, 

Małgorzata. Zasada just-in-time w pracy Oddziału 
Informacji Biznesowej w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Krakowie. W: Wdrażanie nowoczes-
nych technik zarządzania w instytucjach non-profit 
na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. 
Kraków 1998, s. 25-35. ISBN 83-910428-0-4.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

B.Ż.-K.

Zarządzanie partycypacyjne (ang. 
participating management)

Zarządzanie partnerskie, uczestniczące, 
którego celem jest stworzenie pracownikom 
możliwości wysuwania własnych inicjatyw, 
pomysłów, realizacji projektów. Powodu-
je ich dowartościowanie oraz zwiększenie 
zaangażowania, aktywności i poczucia, 
że mają wpływ na losy biblioteki. Od kie-
rownictwa wymaga zaufania do pracowni-
ków, popierania postaw twórczych i rozwo-
ju osobistego oraz delegowania uprawnień, 
zaś od pracowników kreatywności.

Zob. też: delegowanie uprawnień 
kierowniczych, partycypacja pracowni-
cza

WITEK, Stefan. Partnerskie sprawowanie wła-
dzy (zarządzanie uczestniczące – profesjonalizm – 
sukces). Kraków 2005. ISBN 83-89812-15-0.

M.W.

Zarządzanie przez cele (ang. mana-
gement by objectives)

Metoda zarządzania nastawiona na osią-
ganie wyników, polegająca na wyznaczaniu 
wszystkim jednostkom organizacyjnym 
biblioteki, tj. zespołom pracowniczym i in-
dywidualnym osobom, konkretnych celów, 
które mają być zrealizowane w określonym 
czasie przy minimalnej ingerencji przełożo-
nych. Realizacja celów kończy się krytyczną 
analizą i wyciągnięciem wniosków z prze-
prowadzonych działań, a następnie wyzna-
czeniem nowych celów.

Zarządzanie przez cele powoduje sku-
pienie się na celach i skutkach działania, nie 
zaś na wykonywaniu czynności. Zwiększa 

kreatywność, motywację i samodzielność 
pracowników oraz umacnia więzi w zespo-
łach. Stopień realizacji założonych celów 
może stanowić podstawę do oceniania i na-
gradzania pracowników.

W zarządzaniu przez cele dąży się 
do zgodności celów wewnątrz organizacji, 
tzn. cele szczegółowe mają przyczyniać się 
do realizacji celów głównych, tj. głównych 
celów funkcjonowania biblioteki.

Zob. też: cele organizacyjne, hierar-
chia celów

MUNK, Lene, TANDRUP, Steen, HAVE, Erling. 
Zarządzanie przez cele. Warszawa 1998. ISBN 83-
86313-65-X.

ZAŁĘSKI, Wiesław. Zarządzanie przez cele 
przedsiębiorstwem. Bydgoszcz 1993. ISBN 83-
85731-10-5.

M.W.

Zarządzanie przez komunikację 
(ang. communications management)

Metoda zarządzania polegająca na 
zwiększeniu zaangażowania, motywacji 
i  zaufania wśród pracowników, dzięki ot-
wartej komunikacji między kierownictwem 
a pracownikami. Kierownictwo informując 
swoich podwładnych o  głównych celach 
działalności, planach, zagrożeniach i prob-
lemach biblioteki zyskuje ich przychylność, 
powoduje dowartościowanie oraz chęć 
współpracy i pomocy.

Zob. też: komunikacja
M.W.

Zarządzanie relacjami z klientami 
(ang. customer relationship manage-
ment, CRM)

Dziedzina teorii zarządzania zakłada-
jąca indywidualne traktowanie każdego 
użytkownika oraz utrzymywanie z nim 
kontaktu poprzez prowadzenie dialogu 
oraz budowanie relacji. Do podstawowych 
zadań biblioteki funkcjonującej na zasa-
dach CRM należy analizowanie działalno-
ści wszystkich działów placówki z punktu 
widzenia tworzenia korzyści zapewnianych 
użytkownikowi, projektowanie i doskona-
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lenie procedur, struktur organizacyjnych, 
instrumentów i kwalifikacji pracowników. 
Celem jest poprawa i utrzymanie korzyst-
nych stosunków z użytkownikami, których 
potrzeby i zainteresowania stara się biblio-
teka dokładnie identyfikować i utrzymać 
wysoki poziom ich lojalności.

Elementami filozofii CRM będą zatem:
•	 określenie rynku, na którym biblioteka 

chce funkcjonować,
•	 zbudowanie bazy danych potencjalnych 

użytkowników,
•	 poinformowanie potencjalnych użyt-

kowników o ofercie bibliotecznej oraz 
poradnictwo,

•	 świadczenie usług bibliotecznych wyso-
kiej jakości i na czas,

•	 utrzymywanie kontaktu z użytkownika-
mi,

•	 pomiar satysfakcji i nowych potrzeb 
użytkowników.
Zob. też: lojalność użytkownika, re-

lacje, satysfakcja użytkownika
BIELAWSKA, Sylwia. Zarządzanie relacjami 

z klientem (CRM) w bibliotece akademickiej. Zadania 
oraz wymagania wobec personelu bibliotecznego. 
„Zarządzanie Biblioteką” 2011, nr 1, s. 9-19. ISSN 
2081-1004.

ŻOŁĘDOWSKA, Beata. Customer Relationship 
Management (CRM) jako metoda zarządzania wie-
dzą biblioteki naukowej. W: Rola biblioteki naukowej 
w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Red. Z. Dacko-
-Rikiewicz, M. Chmielarska. Dąbrowa Górnicza 
2005, s. 147-154. ISBN 83-88936-23-9.

B.Ż.-K.

Zarządzanie rozwojem zawodowym 
pracowników (ang. development mana-
gement)

Zespół działań zmierzających do ziden-
tyfikowania potrzeb kadrowych biblioteki, 
a następnie określenia możliwości rozwojo-
wych pracowników i zaplanowaniu ich do-
kształcania oraz rozwoju pod kątem wcześ-
niej określonych potrzeb kadrowych.

Zarządzanie karierą wymaga zaanga-
żowania zarówno ze strony pracownika jak 
i pracodawcy. Jest korzystne zarówno dla 
biblioteki, która może zaplanować obsadze-

nie stanowisk sprawdzonymi już pracow-
nikami o podwyższonych kwalifikacjach 
zawodowych oraz dla samych biblioteka-
rzy, którzy mogą ukierunkować swój roz-
wój pod kątem realnych potrzeb biblioteki, 
mając gwarancję np. objęcia wyższego sta-
nowiska, przeniesienia do innego działu, 
objęcia nowej funkcji lub podjęcia nowych, 
bardziej ambitnych lub interesujących za-
dań.

Zob. też: zarządzanie kompetencja-
mi, zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie karierą. Warszawa 2006. ISBN 83-
88931-92-X.

MIŚ, Alicja. Zarządzanie karierą w organiza-
cji opartej na wiedzy. Od kompetencji w karierze 
po kapitał karier. „Zarządzanie Zasobami Ludzki-
mi” 2005, nr 2, s. 43-56. ISSN 1641-0874.

STOLARSKA, Maria. Zarządzanie karierą zawo-
dową. Przegląd dotychczasowych badań w Polsce. 
„Współczesne Zarządzanie” 2002, nr 2, s. 38-52. 
ISSN 1643-5494.

M.W.

Zarządzanie ryzykiem (ang. risk 
management)

Proces realizowany zarówno przez kie-
rownictwo biblioteki, jak i jej pracowników, 
uwzględniony w strategii działania i doty-
czący całej jednostki, polegający na zarzą-
dzaniu zdarzeniami (ryzykami), które mogą 
utrudnić lub uniemożliwić realizację celów 
biblioteki. Stanowi jeden z pięciu standar-
dów kontroli zarządczej w bibliotece. Ry-
zyko to prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia, które będzie miało negatyw-
ny wpływ na realizację założonych celów 
(efekt niepewności w odniesieniu do celów 
jednostki). Ryzyka mogą mieć swoje źródła 
wewnątrz, jak również w otoczeniu orga-
nizacji. Celem zarządzania ryzykiem jest 
identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które 
mogą wywrzeć wpływ na bibliotekę i rea-
lizację jej celów, utrzymanie ryzyka w usta-
lonych granicach oraz rozsądne, a więc nie 
dające 100% gwarancji, zapewnienie reali-
zacji celów organizacji.

Proces zarządzania ryzykiem składa się 
z następujących etapów:
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•	 identyfikacja ryzyka (np. na podstawie 
negatywnych zdarzeń występujących 
w przeszłości, drogą burzy mózgu, 
kwestionariuszy), powinna uwzględ-
niać czynniki zewnętrzne i wewnętrz-
ne organizacji oraz dotyczyć zdarzeń, 
które odnoszą się do celów i zadań 
organizacji;

•	 analiza i pomiar ryzyka – opis ryzyka 
obejmujący przyczynę oddziaływa-
nia oraz jego wpływ na cel organizacji; 
oszacowanie istotności ryzyka poprzez 
określenie prawdopodobieństwa wy-
stąpienia i możliwych jego skutków; 
ocena punktowa prawdopodobieństwa 
i oddziaływania ryzyka, uszeregowanie 
ryzyk;

•	 sterowanie ryzykiem – podjęcie działań 
w celu zmniejszenia ryzyka; zapewnie-
nie skuteczności funkcjonujących me-
chanizmów kontrolnych;

•	 monitorowania i kontroli ryzyka – ob-
serwacja czy ryzyko uległo zmianie; 
sprawdzenie, czy punktowa ocena ryzy-
ka jest wciąż odpowiednia; zapewnienie 
skuteczności dotychczasowych mecha-
nizmów kontrolnych; monitorowanie 
rozwoju uzgodnionych działań w zakre-
sie zarządzania ryzykiem.
Wdrożony i odpowiednio utrzymywany 

system zarządzania ryzykiem w bibliotece 
wpływa na osiąganie celów, doskonali me-
chanizmy kontroli, pozwala na skuteczne 
alokowanie i wykorzystywanie zasobów, 
przeciwdziała stratom, stwarza solidne 
podstawy dla podejmowania decyzji i pla-
nowania oraz wzmacnia zaufanie interesa-
riuszy do organizacji.

Zob. też: kontrola zarządcza, ocena 
ryzyka zawodowego

PIESTRZYŃSKI, Tomasz. Kontrola zarządcza 
i zarządzanie ryzykiem w bibliotece akademickiej: 
na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. 
„Forum Bibliotek Medycznych” 2013, r. 6, nr 1. 
s. 225-237. ISSN 1899-5829. 

DOMAŃSKI, Jarosław. Zarządzanie ryzykiem 
w organizacjach non profit. Warszawa 2014. ISBN 
978-83-264-3255-2. 

Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym: 
podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ry-
zykiem w administracji publicznej w Polsce. War-
szawa, 2011. [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.mf.gov.pl/c/document_li-
brary/get_file?uuid=cfefce1e-fd95-4d0b-b794-
207070172a67&groupId=764034. Stan z dnia 
16.06.2017. 

B.J.

Zarządzanie strategiczne (ang. stra-
tegic management)

Metoda długoterminowego kierowania 
rozwojem biblioteki opierająca się na pro-
cesie podejmowania decyzji, planowania, 
realizacji zadań i ich kontroli. Stanowi 
próbę kształtowania przyszłości biblioteki, 
będącego przeciwieństwem biernego pod-
porządkowywania się zmianom. Związana 
jest z ciągłym monitorowaniem otoczenia 
biblioteki, generowanych przez niego szans 
i zagrożeń, zmian i tendencji w nim zacho-
dzących oraz wnętrza biblioteki, jej zaso-
bów, możliwości itp.

Zarządzanie strategiczne, w odróżnie-
niu od zarządzania operacyjnego i taktycz-
nego, obejmuje okres powyżej pięciu lat. 
Zarządzanie taktyczne, nazywane inaczej 
średnio okresowym, obejmuje czas od roku 
do pięciu lat, zaś zarządzanie operacyjne – 
tzw. krótkookresowe polega na planowaniu 
rocznym. Tak więc zarządzanie strategiczne 
skoncentrowane jest na dalszej przyszłości. 
Wszelkie działania w jego ramach prze-
prowadzane są w perspektywie przyszłych 
zysków i strat, jakie mogą przynieść biblio-
tece. Stosowanie metody zarządzania stra-
tegicznego wymaga od bibliotekarzy krea-
tywnego podejścia do przyszłego kształtu 
biblioteki i zaangażowania się w jego budo-
wanie.

W ramach zarządzania strategicznego 
tworzone są lub redefiniowane:
•	 misja biblioteki,
•	 wizja biblioteki,
•	 cele strategiczne biblioteki,
•	 strategia biblioteki,
•	 plan strategiczny biblioteki,
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•	 analizy wnętrza biblioteki i jej otocze-
nia,

•	 zespół uwarunkowań umożliwiających 
realizację planu strategicznego.
Zob. też: strategia biblioteki
KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie strategiczne 

biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. 
Warszawa 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-
95-2.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Metoda zarządzania 
strategicznego. Propozycja standardu dla polskich 
bibliotek szkół wyższych. W: Standardyw bibliote-
kach naukowych. Red. T. U. Szmigielska. Warszawa 
2007, s. 147-162. ISBN 978-83-89437-69-3.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

M.W.

Zarządzanie talentami (ang. talent 
management)

Nurt w naukach organizacji i zarządza-
nia zapoczątkowany w latach dziewięćdzie-
siątych XX wieku. Światowy rozgłos zyskało 
pojęcie „wojny o talenty”, które pojawiło się 
po raz pierwszy w raporcie Hudson Institu-
te w 1986 roku w odniesieniu do progno-
zowanych braków wykwalifikowanych pra-
cowników, zostało jednak wypromowane 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w., 
kiedy konsultanci McKinsey Group opub-
likowali wyniki badań wskazujące na prob-
lemy amerykańskich organizacji w pozyski-
waniu pracowników.

Zarządzanie talentami odnosi się do sfe-
ry zasobów ludzkich organizacji, ma cha-
rakter procesowy i obejmuje identyfikację, 
pozyskanie, rozwój i zatrzymanie talentów 
potrzebnych dla efektywnego działania or-
ganizacji. Niestety kłopoty z definiowaniem 
talentu powodują różnorodność podejść 
do tej koncepcji. Postrzeganie zarządzania 
talentami jako zestawu praktyk i działań 
typowych dla zarządzania kadrami (a więc 
obejmujących rekrutację, selekcję i rozwój 
pracowników) to jeden z trzech głównych 
nurtów obserwowanych w tej koncepcji, 
którego zwolennicy uważają, że w przyszło-
ści „zarządzanie talentami” będzie tożsame 

lub zastąpi „zarządzanie kadrami”. Drugie 
podejście koncentruje się na tworzeniu za-
sobów talentów (tzw. talent pools), poprzez 
analizowanie i kontrolowanie napływu 
uzdolnionych pracowników, a następnie 
przypisywanie ich do odpowiednich stano-
wisk przez planowanie przepływów kadro-
wych i ścieżek kariery. Trzeci obserwowany 
nurt w zarządzaniu talentami to skupienie 
się na samym talencie rozumianym elitar-
nie (tylko wybrane jednostki o najwyższym 
potencjale) albo egalitarnie (talent to każdy 
pracownik, którym należy pokierować tak, 
aby osiągał jak najlepsze wyniki). Odnie-
sienie do talentu, osobistych zdolności czy 
kreatywności odnajdujemy w większości 
koncepcji zarządzania wiedzą czy organiza-
cją uczącą się.

Zob. też: organizacja ucząca się, za-
rządzanie wiedzą, zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi

ANDRUSZKO, Hanna. „Hymn o perle”, czyli za-
rządzanie talentami w bibliotece. W: Kultura organi-
zacyjna w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec. Bia-
łystok 2008, s. 163-185. ISBN 978-83-7431-159-5.

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie talentami jako 
metoda wzbogacania zasobów niematerialnych bi-
blioteki. W: Zarządzanie zasobami niematerialnymi 
bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Red. M. Wojcie-
chowska. Warszawa 2016, s.80-89. ISBN 978-83-
64203-64-0.

SADOWSKA, Jadwiga. Na marginesie zarządza-
nia – zarządzanie talentami. „Bibliotekarz” 2010, 
nr 3, s. 10-13. ISSN 0208-4333.

J.K.

Zarządzanie uczestniczące zob. za-
rządzanie partycypacyjne

Zarządzanie wiedzą (ang. kno-
wledge management)

Pojęcie definiowane odmiennie z punk-
tu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi 
niż z perspektywy systemów informacyj-
nych. Jako koncepcja tworzenia kapitału in-
telektualnego biblioteki obejmuje wszelkie 
procesy i czynności związane z tworzeniem, 
nabywaniem, wyodrębnianiem, wymianą 
i wykorzystywaniem wiedzy w celu zwięk-
szenia sprawności, skuteczności i zdolno-
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ści uczenia się biblioteki jako organizacji. 
Jest to proces związany z poszukiwaniem, 
wykorzystywaniem i upowszechnianiem 
wiedzy (jawnej i ukrytej), wykorzystujący 
odpowiednie technologie i środowisko kul-
turowe, którego celem jest wzrost kapitału 
intelektualnego oraz sprawności organiza-
cji. Zarządzanie wiedzą integruje wszystkie 
procesy z zakresu innowacyjności, wiedzy 
o użytkownikach, stosowania najlepszych 
praktyk oraz uczenia się i rozwijania umie-
jętności z nowymi technologiami informa-
cyjnymi. W koncepcji tej kładzie się nacisk 
na intelektualne, oparte na wiedzy zasoby 
biblioteki, rozumiane jako wiedza jej pra-
cowników oraz informacje wywodzące się 
z realizowanych w niej procesów, wiedza 
posiadana przez bibliotekę tytułem włas-
ności intelektualnej (np. licencji), a także 
wiedza pochodząca ze struktur i systemów 
organizacyjnych oraz technologicznych 
(np. bazy i banki danych, zawartość intra-
netu, powiązania z otoczeniem). W prak-
tyce zarządzanie wiedzą oznacza potrzebę 
nadzorowania zasobów wiedzy w celu uła-
twienia dostępu i ponownego jej wykorzy-
stywania.

Zob. też: kapitał intelektualny, orga-
nizacja ucząca się, pracownicy wiedzy, 
wiedza, wiedza jawna, wiedza organi-
zacyjna, wiedza ukryta

GŁOWACKA, Ewa. Kultura organizacyjna a pro-
ces zarządzania wiedzą w instytucjach. „Przegląd 
Biblioteczny” 2006, nr 1, s. 50-59. ISSN 0033-202X.

GŁOWACKA, Ewa. Związki zarządzania jakością 
z zarządzaniem wiedzą i ich wpływ na role bibliote-
karzy. „Przegląd Biblioteczny” 2005, nr 1, s. 30-39. 
ISSN 0033-202X.

JASHAPARA, Ashok. Zarządzanie wiedzą. War-
szawa 2006. ISBN 83-208-1631-9.

ŚWIGOŃ, Marzena. Zarządzanie wiedzą i infor-
macją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze 
indywidualnym. Olsztyn 2012. ISBN 978-83-7299-
772-2.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

J.K.

Zarządzanie wyszczuplające (ang. 
lean management)

Metoda zarządzania polegająca na ogra-
niczaniu wykorzystywania zasobów do 
sprawnego funkcjonowania biblioteki i re-
alizowania jej statutowych zadań, poprzez 
optymalizację, racjonalizację oraz zwięk-
szenie wydajności pracy, przy zachowaniu 
dotychczasowej jakości usług.

Zarządzanie wyszczuplające opiera się 
na oszczędności i racjonalnym wykorzy-
staniu zasobów biblioteki takich jak: środ-
ki finansowe, personel, czas, materiały bi-
blioteczne, budynki i pomieszczenia oraz 
sprzęt. W praktyce zarządzanie wyszczu-
plające wiąże się najczęściej z oferowaniem 
usług bibliotecznych odpowiadających ści-
słym potrzebom użytkowników, w czasie 
kiedy występuje na nie zapotrzebowanie.

Zob. też: efektywność, optymaliza-
cja decyzji, racjonalizacja pracy biblio-
tecznej, wydajność

ASIŃSKI, Piotr, CIARKA, Piotr, GRUDZEWSKI, 
Wiesław. Lean management w zarządzaniu. „Ekono-
mika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 4, 
s. 3-6. ISSN 0860-6846.

SÓJKA, Jan. Szczupłe [?] zarządzanie (Lean 
Management – LM) dla bibliotek. „Acta Universitatis 
Nicolai Copernici. Bibliologia” 1998, z. 2/3, s. 553-
570. ISSN 1505-3040.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ang. 
human resource management, HRM)

1) Ogólna filozofia organizacji doty-
cząca potencjału społecznego, która z kolei 
konkretyzuje się w postaci strategii perso-
nalnej. W węższym znaczeniu zarządzanie 
zasobami ludzkimi odpowiada funkcjom 
i działaniom określonego działu instytu-
cji, którego domeną jest dobór i szkolenie 
kadr. W szerszym znaczeniu obejmuje ono 
całą organizację i odnosi się do proce-
su zarządzania, którego celem winno być 
stworzenie warunków sprzyjających pod-
noszeniu wkładu pracowników w osiąga-
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nie celów organizacji. 2) Zapoczątkowany 
w nurcie amerykańskiej nauki o organiza-
cji i  zarządzaniu w latach sześćdziesiątych 
nowy kierunek w zarządzaniu personelem, 
w którym poza dostrzeganym już wcześ-
niej czynnikiem emocjonalnym, akcentu-
je się także czynnik intelektualny, stosując 
pojęcia takie jak: samorealizacja, samo-
kierowanie i samokontrola, partycypacja 
w formułowaniu celów, autonomia jednost-
ki i zespołu, motywacja poznawcza, rozwój 
pracownika, zasoby ludzkie organizacji, ka-
pitał ludzki, organizacja ucząca się. Proble-
matyka badawcza i działania praktyczne tak 
rozumianego zarządzania zasobami ludz-
kimi zmierzają do pobudzenia twórczości 
ludzi. Do nowo wypracowanych technik 
tej koncepcji zaliczyć można: rozwój orga-
nizacyjny (Organizational Development), 
nowe metody doboru ludzi do pracy wy-
korzystujące testy psychologiczne, badania 
grafologiczne, planowanie ścieżek awansu 
zawodowego, nowe techniki oceny pracow-
ników. Wśród przewidywanych kierunków 
dalszego rozwoju koncepcji zarządzania 
zasobami ludzkimi wskazuje się także m.in. 
zarządzanie talentami.

Zob. też: zasoby ludzkie, kapitał in-
telektualny biblioteki, zarządzanie ta-
lentami, zarządzanie wiedzą

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarstwo. Red. 
A.  Tokarska. Warszawa 2013, s. 619-639. ISBN 
978-83-61464-95-2.

OLEKSYN, Tadeusz. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w organizacji. Warszawa 2014. ISBN 978-
83-264-4515-6.

Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Ka-
mińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-61464-41-9.

J.K.

Zarządzanie zmianami (ang. change 
management)

Celowe i świadome działania zmierza-
jące do wprowadzania zmian w takim cza-
sie, w takiej ilości oraz takiego rodzaju aby 
maksymalnie podnosić skuteczność i efek-
tywność pracy biblioteki.

Zarządzanie zmianami w bibliotece 
opiera się na ciągłej obserwacji jej oto-
czenia i reagowaniu na zmiany w nim za-
chodzące, co pozwala na dostosowanie się 
do aktualnych potrzeb i oczekiwań użyt-
kowników. W zależności od szybkości re-
akcji na zmiany pojawiające w otoczeniu, 
biblioteka może wybrać jedną trzech moż-
liwych strategii zarządzania zmianami: 
strategię opóźnionego dostosowywania się 
do zmian powstających w otoczeniu, stra-
tegię wyprzedzania zmian, czyli próbę ich 
przewidzenia i zaprojektowania kilku moż-
liwych scenariuszy działań oraz strategię 
kreowania zmian, czyli próby wykształce-
nia w otoczeniu konkretnych potrzeb, któ-
re może zaspokoić biblioteka. Procesowi 
wprowadzania zmian, w niekorzystnych 
warunkach, może towarzyszyć tzw. stres in-
nowacyjny, a nawet opór wobec zmian.

Zob. też: dynamizm innowacyjny, 
opór wobec zmian, stres innowacyjny, 
zmiana

WOJCIECHOWSKA, Maja. Metody pokonywania 
oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych 
w bibliotekach.„Biuletyn EBIB” [Dokument elektro-
niczny] 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.
info/2006/74/wojciechowska.php. Stan z dnia 
18.01.2015. ISSN 1507-7187.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

ZYBERT, Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bi-
bliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote-
ką. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.

M.W.

Zasada Pareto (ang. Pareto principle)
Zasada opisująca wiele zjawisk z ob-

szaru zarządzania i ekonomii, zwana też 
zasadą 80/20, zgodnie z którą rozkład 
wielu cech przyjmuje stosunek 80 do 20, 
np. 80% przychodów przedsiębiorstwa ge-
nerowanych jest przez 20% jego klientów, 
20% zadań dostarcza 80% efektu, lub 80% 
użytkowników korzysta z 20% zasobów bi-
bliotecznych. Oznacza to np. że prioryteto-
we zadanie może dostarczyć czterokrotnie 
więcej korzyści niż działania mniej ważne. 
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Albo że niewielka liczba osób lub przyczyn 
odpowiada za większość występujących zja-
wisk. Nazwa zasady pochodzi od nazwiska 
włoskiego ekonomisty i socjologa Vilfredo 
Pareto, a jej założenia rozwinął w 1951 r. 
amerykański teoretyk zarządzania Joseph 
M. Juran.

W zarządzaniu zasada Pareto pozwala 
ustalać priorytety, identyfikować miejsca, 
w których zanika produktywność i efektyw-
ność, ułatwia zarządzanie procesami, zarzą-
dzanie zespołem oraz organizację czasu.

W zarządzaniu jakością do analizy zja-
wisk wykorzystuje się tzw. diagram Pareto-
-Lorenza – wykres, zawierający zarówno 
słupki, jak i wykres liniowy. Słupki pokazu-
ją wartości w porządku malejącym, a wy-
kres liniowy pokazuje skumulowane sumy 
każdej kategorii od lewej do prawej. Etapy 
sporządzania diagramu są następujące:
•	 Zebranie (np. za pomocą burzy móz-

gów) danych o badanym problemie;
•	 Uporządkowanie przyczyn problemu 

wg częstotliwości występowania;
•	 Przedstawienie skumulowanych warto-

ści na wykresie słupkowym (na osi pio-
nowej (Y), oznaczenie wartości przy-
czyn oraz udziałów procentowych; 
na osi poziomej (X) oznaczenie przy-
czyny od największej do najmniej-
szej wartości idąc od lewej do prawej; 
narysowanie wykresów słupkowych dla 
każdej przyczyny – tzw. wykres Pareto);

•	 Dodanie linii obrazującej skumulowany 
procentowy udział wynikający z doda-
wania kolejnych kategorii;

•	 Oznaczenie punktów odpowiadającym 
wartościom skumulowanym i połącze-
nie je linią (tzw. linia Lorenza).
Diagram Pareto-Lorenza ukazuje ob-

szary, w których należy podjąć działania 
naprawcze, by uzyskać maksymalny efekt, 
a także to, na czym nie należy się zbytnio 
koncentrować, gdyż nie ma to wielkiego 
wpływu na jakość organizacji.

Zob. też: Kompleksowe Zarządzanie 
Jakością, zarządzanie jakością

GŁOWACKA, Ewa. Studium zastosowania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-
tekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000. 
ISBN 83-231-1160-X.

SZCZEPAŃSKA, Katarzyna. Metody i techniki 
TQM. Warszawa 2009. ISBN 978-83-7207-816-2.

URBANIAK, Maciej. Zarządzanie jakością: teoria 
i praktyka. Warszawa 2004. ISBN 83-7251-469-0.

B.J.

Zasada skalarna (ang. scalar prin-
ciple)

Jedna z dwóch składowych hierarchii 
podporządkowania, obok zasady rozkazo-
dawstwa (jedna osoba podporządkowana 
jednemu szefowi). Zasada skalarna mówi, 
że od najniższego do najwyższego stano-
wiska powinna przebiegać wyraźna i nie-
przerwana linia władzy. Zawsze jakaś osoba 
w organizacji musi ponosić ostateczną od-
powiedzialność za każdą decyzję.

Za twórcę zasady skalarnej uznaje się 
Henri Fayola, który opracował czternaście 
zasad zarządzania obecnych w klasycznej 
szkole zarządzania.

Zob. też: hierarchia służbowa, roz-
piętość kierowania, szkoła klasyczna

GRIFFIN, Ricky W. Podstawy zarządzania or-
ganizacjami. Warszawa 2012. ISBN 978-83-01-
16471-3.

B.J. 

Zasady naukowe Taylora (ang. Tay-
lorism)

Podejście do zarządzania autorstwa 
Fryderyka Winslowa Taylora zmierzające 
do naukowego ustalenia najlepszej metody 
wykonywania dowolnego zadania oraz do-
boru, szkolenia i motywowania pracowni-
ków, leżące u podstaw tzw. szkoły naukowe-
go zarządzania. Taylor oparł swoją filozofię 
na kilku podstawowych zasadach: 
•	 przesunięcie odpowiedzialności za or-

ganizację pracy z robotnika na kierow-
nika (robotnik nie miał prawa podej-
mować żadnych decyzji o organizacji 
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pracy, miał być posłuszny zwierzchni-
kowi), 

•	 opracowanie i wprowadzenie metod 
naukowych dla każdego zadania (każ-
da czynność powinna być opracowana 
do najdrobniejszego ruchu i opisana 
w procedurze),

•	 dobieranie najlepszych pracowników 
do wykonania tak zaplanowanej pracy,

•	 permanentna kontrola robotni-
ków (by nie pracowali opieszale oraz 
by sprawdzać czy postępują zgodnie 
z procedurą oraz osiągają odpowiednie 
wyniki),

•	 stałe edukowanie i dokształcanie pra-
cowników (by wydajnie wykonywali 
swoją pracę). 
Taylor zalecał, aby przy stosowaniu tych 

zasad posługiwać się metodą badań cza-
su i ruchów jako sposobem analizowania 
i normowania czynności przy wykonywa-
niu pracy. Wykazywał tym samym, że w or-
ganizowaniu działalności ludzkiej można 
i należy posługiwać się metodami nauko-
wymi opartymi na obserwacji, pomiarach 
i eksperymentach. Taylor opracował rów-
nież system różnicowych stawek, który 
przyznawał większą płacę pracownikom 
o wyższej wydajności pracy.

Za najbardziej szkodliwy element tay-
lorowskiej koncepcji zarządzania uważa 
się zasadę oddzielenia planowania i projek-
towania pracy od jej wykonania. Krytyce 
podlega również stopień, w jakim usiłował 
on zmechanizować ludzi i pracę oraz brak 
pogłębionej analizy aspektów psychospo-
łecznych i ergonomicznych organizacji 
pracy. Bez względu jednak na krytykę, sy-
stem organizacji pracy Taylora oparty na: 
podziale procesu produkcji na proste czyn-
ności, standaryzacji maszyn i narzędzi, spe-
cjalizacji oraz normowaniu pracy na pod-
stawie badania czasu pracy niezbędnego 
do wykonania poszczególnych czynności, 
stanowił doniosłą innowację w zakresie 
organizacji pracy. Jego elementy odnaleźć 

dziś można m.in. w przedsiębiorstwach wy-
twórczych (linia montażowa), handlu deta-
licznym i w biurach. 

Zob. też: Metoda Franka i Lilian Gil-
breth, szkoła klasyczna, szkoła nauko-
wego zarządzania

MARTYNIAK, Zbigniew. Prekursorzy nauki or-
ganizacji i zarządzania. Warszawa 1989. ISBN 83-
208-0709-3.

MORGAN, Gareth. Obrazy organizacji. Warsza-
wa 1997. ISBN 83-01-12235-8.

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward, 
GILBERT, Daniel R. Kierowanie. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-208-1942-7.

B.J.

Zasięg reklamy (ang. advertising re-
ach)

Wskaźnik procentowy udziału osób 
z grupy docelowej, które miały choć jedną 
szansę zetknięcia się z konkretnym środ-
kiem reklamy bibliotecznej w określonym 
czasie. Parametr ten może pokazać również, 
jaki odsetek odbiorców reklamy zetknął się 
z przekazem z założoną przez bibliotekę 
częstotliwością, która umożliwia zapamię-
tanie reklamy. Zasięg 25. procentowy cza-
sopisma „Przegląd Biblioteczny” oznacza, 
że ¼ członków grupy docelowej może mieć 
kontakt z daną reklamą zamieszczoną w pe-
riodyku.

Zob. też: kampania reklamowa, re-
klama

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, 
konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2007. 
ISBN 978-83-61079-002.

POPADIAK-KULIGOWSKA, Tatiana. Wskaźnik 
skuteczności telewizyjnego przekazu reklamowego. 
W: Współczesna psychologia mediów: nowe prob-
lemy i perspektywy badawcze. Red. A. Ogonowska, 
G. Ptaszek. Kraków 2017, s.141-161. ISBN 978-83-
8095-210-2.

B.Ż.-K.

Zasoby biblioteki (ang. library reso-
urces)

Elementy biblioteki, których użytkowa-
nie kształtuje jej konkurencyjność i możli-
wości rozwoju. Efektywność wykorzystania 
zasobów zależy od zdolności ludzi, którzy 



278 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

zarządzają biblioteką oraz od kultury orga-
nizacyjnej. Wyróżnić można cztery podsta-
wowe kategorie zasobów biblioteki:
•	 rzeczowe – baza materialna (budynek, 

wyposażenie, sprzęt) wyznaczająca sto-
pień nowoczesności placówki,

•	 ludzkie – obejmujące uzdolnienia kie-
rownicze i potencjał pracowników,

•	 finansowe – środki wykorzystywane 
przez bibliotekę do finansowania dzia-
łalności bieżącej i rozwoju,

•	 informacyjne – dane pochodzące z oto-
czenia wewnętrznego lub zewnętrznego 
biblioteki, stanowiące podstawę podej-
mowania decyzji (przepisy prawne, wy-
niki badań, np. potrzeb czy satysfakcji 
użytkowników, sprawozdania).
Zob. też: alokacja, otoczenie biblio-

teki, zasoby ludzkie biblioteki
GRIFFIN, Ricky W. Podstawy zarządzania or-

ganizacjami. Warszawa 2012. ISBN 978-83-01-
16471-3.

WOJCIECHOWSKA, Maja. Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami organizacyjnymi biblio-
tek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

B.Ż.-K.

Zasoby ludzkie biblioteki (ang. hu-
man resources)

Zdolność fizyczna i umysłowa ludzi 
zatrudnionych w bibliotece, ich kwalifi-
kacje, postawy i motywacje nakierowane 
na osiąganie celów biblioteki. Zasoby ludz-
kie są cechą biblioteki jako organizacji, 
a nie ludzi w niej zatrudnionych. Nie każda 
wiedza lub umiejętność, jaką posiadają lu-
dzie, stanowi zasób instytucji. Do zasobów 
ludzkich biblioteki należy tylko ta część 
wiedzy, umiejętności lub energii pracowni-
ków, którą biblioteka jako organizacja jest 
zdolna pobrać i wykorzystać do osiągnięcia 
własnych celów.

Zob. też: kapitał intelektualny, zaso-
by biblioteki, zarządzanie wiedzą, za-
rządzanie zasobami ludzkimi

KAMIŃSKA, Joanna. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarstwo. Red. 

A.  Tokarska. Warszawa 2013, s. 619-639. ISBN 
978-83-61464-95-2.

OLEKSYN, Tadeusz. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w organizacji. Warszawa 2014. ISBN 978-
83-264-4515-6.

Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Ka-
mińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2011. 
ISBN 978-83-61464-41-9.

J.K.

Zbiorowość statystyczna (ang. stati-
stic community)

Ogół osób, rzeczy, przedmiotów, zjawisk, 
zdarzeń poddanych badaniom statystycz-
nym, jednoznacznie określony i wyodrębnio-
ny od pozostałych elementów. Zbiorowość 
statystyczna może być skończona lub nie-
skończenie liczna, statyczna (gdy obserwo-
wane elementy są w danym momencie czasu) 
lub dynamiczna (w  określonym przedziale 
czasowym), jednowymiarowa (gdy elementy 
poddaje się badaniu ze względu na jedną ce-
chę) lub wielowymiarowa (w przypadku roz-
patrywania wielu cech).

Poszczególne jednostki wchodzące 
w  skład badanej zbiorowości charaktery-
zują się pewną cechą statystyczną wspólną, 
ale jednocześnie różnią się innymi cecha-
mi, które podlegają badaniu. Badana zbio-
rowość statystyczna powinna być szczegó-
łowo określona pod względem rzeczowym 
– co i  kogo badamy, terytorialnym – na 
jakim terenie przeprowadzane jest badanie 
i  czasowym – moment, termin lub okres 
badania.

Zob. też: cecha statystyczna, jed-
nostka statystyczna, statystyka biblio-
teczna

MAJ, Jerzy. Statystyka w bibliotece i jej otocze-
niu. Warszawa 2007. ISBN 978-83-89316-74-5.

B.Ż.-K.

Zespołowa organizacja pracy zob. 
metoda pracy zespołowej 

Zespół pracowniczy (ang. team)
Zorganizowana w sposób formalny gru-

pa osób, które mają wspólny cel i których 
umiejętności wzajemnie się uzupełniają. 
W swoich działaniach członkowie zespołu 
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opierają się nie tylko na indywidualnej, ale 
i na zbiorowej odpowiedzialności wszyst-
kich uczestników. Poza wspólnym celem, 
który jest dla członków zespołu ważniejszy 
niż ich cele indywidualne, zespół posiada 
wewnętrzną strukturę, poczucie odrębno-
ści w stosunku do innych oraz podzielane 
przez wszystkich uczestników normy i za-
sady postępowania. Zespoły są tworzone 
w celu realizacji istotnych i wymagających 
zadań, noszą wówczas nazwę zespołów za-
daniowych lub projektowych.

Zob. też: synergia organizacyjna
PIOTEREK, Paweł. Budowanie efektywnego ze-

społu w bibliotece. Warszawa 2008. ISBN 978-83-
61464-02-0.

J.K.

Zmiana (ang. change)
Samorzutny lub celowy proces zacho-

dzący w bibliotece lub jej otoczeniu, w wy-
niku którego dochodzi do modyfikacji bi-
blioteki lub jej części.

Zmiany zachodzące w bibliotece można 
podzielić według wielu kryteriów, do któ-
rych należą m.in.: wielkość zmian, zasięg 
zmian, przedmiot zmian, sposób prze-
prowadzenia zmian, źródła zmian, efekty 
zmian, koszty zmian itp.

Zob. też. innowacja, zarządzanie 
zmianami

WOJCIECHOWSKA, Maja. Zarządzanie zmiana-
mi w bibliotece a skuteczność jej działalności. War-
szawa 2006. ISBN 83-89316-61-7.

M.W.

Znak marki (ang. brand mark)
Oznaczenie graficzne (symbol lub kom-

pozycja symboli) umożliwiająca szybkie 
rozpoznanie marki.

Marki mają charakter wielopłaszczyzno-
wy – składają się zarówno z elementów ma-
terialnych, jak i niematerialnych. Najłatwiej 
dostrzegane są ich oznaki wizualne, (jak 
np. znak logo, logotyp, kolorystyka), i języ-
kowe (– nazwa lub hasło). Znak marki jest 
jednym z elementów materialnych marki. 
Aby spowodował zainteresowanie otocze-

nia biblioteki, musi cechować się pewnymi 
właściwościami. I tak np. może budzić zdzi-że budzić zdzi-e budzić zdzi-
wienie, stanowić symbol lub odwoływać 
się do pewnych wartości. W bibliotekach 
do często używanych symboli graficznych 
należą: otwarta książka (symbol oczytania), 
sowa (symbol mądrości) oraz latarnia mor-
ska symbolizująca wiedzę rzucającą światło.

Zob. też: marka, branding
WHEELER, Alina. Kreowanie marki. Przewodnik 

dla menedżerów marki. Warszawa 2010. ISBN 978-
83-01-16240-5.

M.W.

Zobowiązania (ang. liabilities)
Obowiązki wykonania świadczenia (fi-

nansowego, materialnego itp.) o określonej 
wartości wynikające z wcześniejszych usta-
leń dłużnika i wierzyciela. Zobowiązania 
te stanowią kategorię pasywów i są przeci-
wieństwem należności. Do zobowiązania 
dochodzi wówczas, gdy powstaje rozbież-
ność w czasie pomiędzy pojawieniem się 
obowiązku zapłaty a jego wykonaniem.

Zobowiązania mogą pojawiać się za-
równo po stronie czytelników (głównie 
kary biblioteczne), samej biblioteki (np. zo-
bowiązania publiczno-prawne, a więc nie-
zapłacone podatki, składki ubezpieczeń 
itp.; zobowiązania wobec pracowników, jak 
np. niewypłacone wynagrodzenia) oraz jej 
partnerów.

Zob. też: należności
BRZOZOWSKI Adam, SAFJAN Marek, SKO-

WROŃSKA-BOCIAN Elżbieta (oprac.). Zobowiąza-
nia: zarys wykładu. Warszawa 2015. ISBN 978-83-
7620-196-2.

M.W.

Zrównoważona karta wyników (ang. 
Balanced Scorecard)

Narzędzie opracowane w 1990 r. przez 
Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona 
mające na celu pomiar i przedstawianie 
wyników organizacji z perspektywy we-
wnętrznej. Koncentruje się na analizie 
materialnych i niematerialnych aktywów 
w czterech wymiarach: perspektywie klien-
tów, perspektywie finansowej, perspektywie 
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nauki i rozwoju oraz perspektywie proce-
sów wewnętrznych. Do każdego wymiaru 
autorzy opracowali zestaw narzędzi pomia-
rowych, cele i mapę wzajemnych zależno-
ści – tzw. mapę strategii, która ma ujawniać 
związki przyczynowo-skutkowe zachodzą-
ce pomiędzy poszczególnymi celami i przy-
pisanymi im zadaniami w ramach przyjętej 
strategii, co umożliwia przełożenie strategii 
na wszystkie obszary i szczeble organizacji.

Zrównoważona karta wyników sto-
sowana jest również w bibliotekarstwie 
w celu dokonania oceny zasobów biblioteki 
i stworzenia wizji jej rozwoju. Proponowa-
ne przez Kaplana i Nortona cztery wymiary 
w niektórych modelach zostały zastąpione 
przez: perspektywę użytkownika, perspek-
tywę finansową, perspektywę procesów we-
wnętrznych oraz perspektywę rozwoju.

Perspektywa finansowa

Jak w kontekście finansowym będziemy 
postrzegani przez akcjonariuszy:

- cele ogólne
- mierniki 

- cele szczegółowe 
- inicjatywy

Perspektywa rozwoju i nauki

Jak zachować zdolność do zmian 
i rozwoju, aby zrealizować wizję:

- cele ogólne
- mierniki 

- cele szczegółowe 
- inicjatywy

Wizja
i strategia

Perspektywa klientów

Jak zrealizujemy naszą wizję 
postrzegania nas przez klientów:

- cele ogólne
- mierniki 

- cele szczegółowe 
- inicjatywy

Perspektywa wewnętrznych procesów 
gospodarczych

Jak udoskonalić procesy biznesowe, 
aby zadowolić klientów i akcjonariuszy:

- cele ogólne
- mierniki 

- cele szczegółowe 
- inicjatywy

Rys. Zrównoważona karta wyników R. S. Kaplana 
i D. P. Nortona

Źródło: R. S. KAPLAN, D. P. NORTON. Using the 
Balanced Scorecard as a Strategic Management Sys-
tem. “Harvard Business Review” 1996, vol. 1, s. 76.

Tab. Zrównoważona karta wyników 
opracowana na potrzeby biblioteki uniwer-
syteckiej
Perspektywa użytkownika Perspektywa finansowa

Jak możemy wypełnić oczekiwania 
użytkowników?
•	Badanie rynku
•	Poziom satysfakcji użytkow-
ników
•	Czas realizacji zamówień 
użytkowników

Jak możemy zabezpieczyć 
niezbędne zasoby i efektywnie 
je wykorzystywać?
•	Koszty różnych transakcji 
bibliotecznych
•	Koszty zakupionych materiałów
•	Finansowanie ze środków 
państwowych, prywatnych

Perspektywa procesów wewnętrz-
nych Perspektywa rozwoju

Jak powinniśmy organizować 
procesy wewnętrzne, aby sprostać 
potrzebom i oczekiwaniom 
użytkowników?
•	Całkowity czas przygotowania 
do udostępnienia nowych materia-
łów bibliotecznych
•	Czas odpowiedzi na pytanie lub 
realizacji zamówień wewnętrznych

Jak możemy zabezpieczyć zdolność 
świadczenia usług w przyszłości?
•	Rezultaty szkolenia pracowników
•	Rekrutacja i zatrudnianie 
najlepszych
•	Wymiana sprzętu i aktualizacja 
oprogramowań

Źródło: M. SIDOR. Strategiczna karta wyników 
jako system zarządzania jakością w bibliotekach. W: 
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Red. 
M. Kocójowa. Kraków 2004, s. 232.

Zob. też: analiza
BIAŁOŃ, Lidia. Mapa strategii rozwoju biblioteki 

wyższej szkoły. W: Zarządzanie strategiczne i mar-
ketingowe w bibliotekach. Poznań 2004, s. 43-49. 
ISBN 83-7205-202-6.

SIDOR, Maria. Strategiczna karta wyników jako 
system zarządzania jakością w bibliotekach. W: 
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Red. 
M. Kocójowa. Kraków 2004, s. 229-235. ISBN 83-
233-1927-8.

SIDOR, Maria. Zastosowanie strategicznej karty 
wyników jako narzędzia pomiaru efektywności i ja-
kości w zarządzaniu biblioteką. W: Standardy w bi-
bliotekach naukowych. Red. T. U. Szmigielska. War-
szawa 2007, s. 43-57. ISBN 978-83-89437-69-3.

M.W.

Zwolnienia monitorowane (ang. out-
placement)

Program wsparcia dla osób w  okresie 
zmiany zawodowej, będący elementem 
procesów derekrutacji. Obejmuje działania 
wspierające odchodzących pracowników 
tak, aby zminimalizować niekorzystne skut-
ki takiej sytuacji, zarówno dla pracownika, 
jak i dla pracodawcy. Każdy pracownik 
zwolniony z pracy, niezależnie od przyczyn 
zwolnienia przeżywa negatywne emocje, 
które kieruje na pracodawcę. W zależności 
od potrzeb i możliwości zwolnienia moni-
torowane mogą obejmować m.in. działania 
informacyjne (gdzie osoba zwalniana może 
uzyskać porady zawodowe z zakresu po-
szukiwania pracy), wystawianie referencji, 
odprawy, wsparcie psychologiczne, pomoc 
w poszukiwaniu ofert pracy, a nawet pomoc 
w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych 
czy współpracę z Urzędem Pracy.

Zob. też: derekrutacja, fluktuacja 
kadr
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MAŁACHOWSKI, Witold. Outplacement jako na-
rzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa 
2006. ISBN 978-83-86929-95-5.

MARCINIAK, Jarosław. Optymalizacja zatrud-
nienia: zwolnienia, outsourcing, outplacement. Kra-
ków 2009. ISBN 978-83-7526-685-6.

J.K.

Zwrot z inwestycji (ang. Return on 
Investment, ROI)

Wskaźnik rentowności zwrotu z inwe-
stycji w biblioteki obliczany według wzoru: 
koszt alternatywnych rozwiązań (szacun-
kowe wydatki, jakie trzeba ponieść za takie 
same usługi, jakie świadczy biblioteka, lecz 
na wolnym rynku) plus utrata usług i infor-
macji (szacunkowa wartość dla użytkow-
ników informacji i usług informacyjnych, 
których nie można uzyskać gdzie indziej) 
plus bezpośrednie wydatki lokalne (straty, 
jakie poniosą lokalne firmy w przypadku li-
kwidacji biblioteki, czyli firmy prowadzące 
działalność gospodarczą na terenie biblio-
teki oraz usługodawców biblioteki np. firmy 
dostarczające zasoby informacyjne, konser-
watorów sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń) plus kompensacja strat dla personelu 
(wydatki z budżetu z tytułu zwolnień i po-
większania bezrobocia) plus utracone zyski 
innych firm (straty przedsiębiorstw z oto-
czenia biblioteki, z których usług korzystają 
użytkownicy w drodze do niej np. restaura-
cje, sklepy) podzielone przez zainwestowa-
ne środki.

Zob. analiza efektywności koszto-
wej, analiza kosztów i korzyści

GŁOWACKA, Ewa. Badania społecznego i eko-
nomicznego oddziaływania bibliotek akademickich. 
Obszary, projekty, metody. W: Zarządzanie jakością 
w bibliotece. Red. M. Wojciechowska. Warszawa 
2017, s. 23-35. ISBN 978-64203-85-5.

GŁOWACKA, Ewa. Badania wartości ekonomicz-
nej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu 
na otoczenie. „Biblioteka” 2011, s. 217-230. ISSN 
0551-6579.

GŁOWACKA, Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. 
Obszary, modele i metody badań jakości zasobów 
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 
2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

GRYGROWSKI, Dariusz. Zwrot nakładu z in-
westowania w bibliotekę. „Przegląd Biblioteczny” 
2014, nr 2, s. 165-188. ISSN 0033-202X.

J.K.

Zysk (ang. profit)
Dodatni wynik – korzyść wynikająca 

z działalności biblioteki.
Zysk w tradycyjnym ujęciu ekonomicz-

nym dotyczy wyników finansowych orga-
nizacji. W przypadku instytucji non profit, 
a zwłaszcza instytucji kultury, rozpatrywa-
ny jest w kategoriach pożytku, tj. oznacza 
korzyści, które niesie swoim użytkowników 
(i społeczeństwu w ogóle) działalność usłu-
gowa biblioteki. Najogólniej przyjmuje się, 
że zysk dla biblioteki stanowią usatysfak-
cjonowani użytkownicy, którzy zrealizowa-
li swoje potrzeby o charakterze kulturalno-
-informacyjnym. Zysk może być różnie 
pojmowany w zależności od typu biblioteki, 
a więc rodzaju jej misji i celów strategicz-
nych.

Zob. też: misja biblioteki
M.W.

Źródło informacji (ang. information-o informacji (ang. information-
source)

Miejsce, skąd pochodzą informacje do-
tyczące zjawisk i procesów. Źródła informa-
cji do badań marketingowych są dwojakiego 
rodzaju: teoretyczne, tj. takie, które umożli-teoretyczne, tj. takie, które umożli-
wiają pomiar, ocenę i interpretację zebra-
nych danych (m.in. normy, wzory, schema-
ty postępowania, modele) oraz empiryczne, 
czyli zbiory danych, stanowiące właściwą 
podstawę badań.

Informacje empiryczne, gromadzone 
w toku badań marketingowych, pocho-
dzą ze źródeł wtórnych i pierwotnych. 
Źródła wtórne to informacje, które już 
istnieją, zostały wcześniej zgromadzone, 
przetworzone i zabezpieczone. Informacje 
wtórne są zawarte we wszelkich publika-
cjach naukowych i statystycznych, z któ-
rych można wybrać te, które są potrzeb-
ne. Pozwalają analizować badane zjawisko 
i procesy w określonych przekrojach cza-
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sowych, przestrzennych i przedmiotowo-
-podmiotowych. Źródła pierwotne, który-Źródła pierwotne, który-który-
mi są określone rzeczy, osoby lub zdarzenia 
znajdujące się w otoczeniu wewnętrznym 
lub zewnętrznym biblioteki, dostarczają 
informacji, pozyskiwanych przez biblio-
tekę w celu rozwiązania danego problemu 
w trakcie specjalnie zaprojektowanych 
badań. Przykładem wykorzystania źródeł 
pierwotnych są m.in. wywiady z pracowni- są m.in. wywiady z pracowni-wywiady z pracowni-
kami biblioteki czy pomiar satysfakcji użyt-
kowników.

Zob. też: badanie marketingowe

Badania marketingowe. Metody, techniki i ob-
szary aplikacji na współczesnym rynku. Red. K. Ma-
zurek-Łopacińska. Warszawa 2016. ISBN 978-83-
01-18771-2.

HUCZEK, Marian. Badania marketingowe 
w organizacji non profit. Sosnowiec 2006. ISBN 83-
89275-03-1.

B.Ż.-K.
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INDEKS ANGIELSKO-POLSKI
ABC method – metoda ABC 
absenteeism at work – absencja w pracy
absorption of uncertainty – absorpcja nie-

pewności
accumulation of management – spiętrzenie 

kierowania
actual style of management – rzeczywisty 

styl kierowania
Adams equity theory of motivation – teoria 

sprawiedliwości Adamsa
added promotion – promocja dodatkowa
added value – wartość dodana
adhocracy – adhokracja
administrative management – administro-

wanie
advertising – reklama
advertising addressee – odbiorca reklamy
advertising campaign – kampania reklamo-

wa
advertising gadgets – gadżety reklamowe
advertising media – nośniki reklamy
advertising plan – plan reklamy
advertising reach – zasięg reklamy
agency – filia
allocation – alokacja
ALPEN method – metoda ALPEN 
amortization – amortyzacja
analysis – analiza
analysis of key success factors – analiza klu-

czowych czynników sukcesu
Ansoff Matrix – macierz Ansoffa
Argyris’ maturity theory – teoria dojrzało-

ści – niedojrzałości
arithmetic mean – średnia arytmetyczna
artifacts – artefakty
assessement center, AC – ośrodek oceny
assets – majątek,
assets – aktywa
association – stowarzyszenie
attitude – postawa
attractiveness of segment – atrakcyjność 

segmentu
audit – audyt
augmented reality – rozszerzona rzeczywi-

stość

authority – autorytet
autocrat – autokrata
autocratic style of management/leadership 

– autokratyczny styl kierowania
automation – automatyzacja
autonomy – autonomia
avatar – awatar
awareness of the service – świadomość 

usługi
back office personnel – personel pomocni-

czy
balance sheet – bilans
Balanced Scorecard – zrównoważona karta 

wyników
barter – barter
base pay – płaca zasadnicza
basic assumptions – podstawowe założenia
behavioral management theory – szkoła be-

hawioralna
benchmarking – benchmarking
book cycle – droga książki
brain storming – burza mózgów
branch – filia
brand – marka
brand loyalty – lojalność wobec marki
brand repositioning – repozycjonowanie 

marki
branding – branding
budget – budżet
bureaucracy – biurokratyzm
bureaucratic organization – organizacja 

biurokratyczna
business plan – biznesplan
bystander effect – dyfuzja odpowiedzialno-

ści
carding technique – technika kartowania
career – kariera
career path – ścieżka kariery
career planning proces – planowanie karie-

ry
centralization – centralizacja
certificate – certyfikat
certificate of employment – świadectwo 

pracy
change – zmiana
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changes management – zarządzanie zmia-
nami

characteristics of managers – cechy kierow-
nicze

classical management theory – szkoła kla-
syczna

climate for innovation – klimat innowacyj-
ny

cluster – klaster
coach – coach
coaching – coaching
coalition – koalicja
cocooning – cocooning
communication – komunikacja
communication channels – kanały komuni-

kacyjne
communications management – zarządza-

nie przez komunikację
competence management – zarządzanie 

kompetencjami
competences – kompetencje
competitive advantage – przewaga konku-

rencyjna
competitive environment – otoczenie kon-

kurencyjne
competitors – konkurenci
conflict – konflikt
conflict management strategies – metody 

rozwiązywania konfliktów
conflict management – zarządzanie kon-

fliktami
conformity – konformizm
conservative culture – kultura zachowaw-

cza
consortium – konsorcjum
consulting – doradztwo
consumer behavior – zachowania konsu-

mentów
consumer proceeding – zachowania konsu-

mentów
content management system, CMS – sy-

stem zarządzania treścią
content marketing – marketing treści
contingency management theory – podej-

ście sytuacyjne w zarządzaniu
contract – umowa
controlling – kontrolowanie

Cost-Benefit Analysis, CBA – analiza kosz-
tów i korzyści

Cost-Effeciveness Analysis, CEA – analiza 
efektywności kosztowej

creativity – kreatywność
Critical Incident Technique – Technika 

Krytycznych Przypadków
crowdsourcing – crowdsourcing
crucial innovations – innowacje przełomo-

we
cultural property – dobra kultury
culture manager – menedżer kultury
current assets – środki obrotowe
curve of happiness by Sheldon – krzywa 

szczęścia wg Sheldona
customer – klient
customer proposition – oferta dla klienta
customer relationship management, CRM 

– zarządzanie relacjami z klientami 
customer service – obsługa klienta
data – dane
decentralization – decentralizacja
decision making – podejmowanie decyzji
decision optimization – optymalizacja de-

cyzji
delegation of authority – delegowanie 

uprawnień kierowniczych
Delphic method – metoda Delficka
demand – popyt
demarketing – demarketing
Deming’s the fourteen points on quality 

management – Deminga czternaście za-
sad zarządzania przez jakość

democratic style of management/leader-
ship – demokratyczny styl kierowania

departamentalization – departamentyzacja
development center, DC – ośrodek rozwoju
development management – zarządzanie 

rozwojem zawodowym pracowników
diagram – wykres
diffusion of responsibility – dyfuzja odpo-

wiedzialności
digital library – biblioteka cyfrowa
dimensions of organizational culture – wy-

miary kultury organizacyjnej
direct mail – reklama pocztowa
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direct marketing – marketing bezpośredni
director – dyrektor
directing people – kierowanie
directional objectives – cele kierunkowe
discipline at work – dyscyplina pracy
disorganization – dezorganizacja
display advertising – reklama banerowa
disposalty – dyspozycyjność
diversification – dywersyfikacja
division of labour – podział pracy
document workflow – obieg dokumentów
domain of action – domena działania
donation – darowizna
donator – donator
duty assignment card – karta przydziału 

czynności
dynamic management – podejście dyna-

miczne w zarządzaniu
effectiveness – efektywność
efficiency – wydajność
efficiency of action – skuteczność działania, 

sprawność działania
egalitarian culture – kultura egalitarna
e-mail marketing – e-mail marketing
emotional intelligence – inteligencja emo-

cjonalna
employee – pracownik
employee appraisal – ocena pracowników
employee benefits – świadczenia pracowni-

cze
employee demotion – degradacja
employee duties – obowiązki pracownika
employee personality – osobowość pracow-

nika
employee promotion – awans
employee self-evaluation – samoocena pra-

cownika
employee training – szkolenie pracowni-

ków
employee turnover – fluktuacja kadr
employer – pracodawca
employer’s liability – obowiązki pracodaw-

cy
employment downsizing – derekrutacja
employment reduction – derekrutacja
ERG theory – teoria ERG

ergonomics – ergonomia
ethical code – kodeks etyki
ethnography of organization – etnografia 

organizacji
evaluation – ocenianie
exhibition advertising – reklama wysta-

wiennicza
expert authority – władza ekspercka
explicit knowledge – wiedza jawna
extrovert culture – kultura ekstrawertyczna
federation – federacja
federalism – federalizm
feedback – sprzężenie zwrotne
feminine culture – kultura żeńska
Fiedler’s contingency model – sytuacyjny 

model przywództwa wg Freda Fiedlera
field theory – teoria pola
financial management – zarządzanie finan-

sami
flash mob – flash mob
flat organizational structure – struktura 

płaska
flexibility of organizational structure – ela-

styczność struktury organizacyjnej
flexible working time – elastyczny czas pra-

cy
formal authority – władza formalna
formal communication – komunikacja for-

malna
formal interview – wywiad jawny
formal organization – organizacja formalna
foundation – fundacja
funcionality – funkcjonalność
functional manager – kierownik funkcjo-

nalny
functional organizational structure – struk-

tura funkcjonalna
functions of management – funkcje kie-

rownicze
fundraising – fundraising
gamification – grywalizacja
general manager – kierownik liniowy
Getting Things Done methodology – tech-

nika GTD
global village – globalna wioska
globalization – globalizacja
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glocalization – glokalizacja
grant – grant
group interview – wywiad grupowy
guerrilla marketing – marketing partyzan-

cki
halo effect – efekt halo
harmonization of work – harmonizacja 

pracy
Hawthorne effect – efekt Hawthorne
Hernon-Altman method – metoda Herno-

na i Altmana
Herzberg’s two-factor theory – dwuczynni-

kowa teoria Herzberga
heuristic methods – metody heurystyczne
heuristics – heurystyka
hidden interview – wywiad ukryty
hierarchical culture – kultura elitarna
hierarchy of goals – hierarchia celów
histogram – histogram
horizontal communication – komunikacja 

pozioma
horizontal specialization – specjalizacja po-

zioma 
human capital of library – kapitał ludzki bi-

blioteki
human resource management, HRM – za-

rządzanie zasobami ludzkimi
human resource management strategy – 

strategia personalna
human resources – zasoby ludzkie
humanization of work – humanizacja pracy
hybrid organizational structure – struktura 

hybrydowa
hypothesis – hipoteza
image gap – luka wizerunkowa
image of the librarian – wizerunek biblio-

tekarza
indirect surveys – badania pośrednie
individual interview – wywiad indywidu-

alny
inertness of habits – inercja przyzwyczajeń
informal authority – autorytet nieformalny
informal communication – komunikacja 

nieformalna
informal organization – organizacja niefor-

malna

information barriers – bariery informacyj-
ne

information broker – broker informacji
information for management – informacja 

w zarządzaniu
information resource management – zarzą-

dzanie informacjami
information society – społeczeństwo infor-

macyjne
information source – źródło informacji
information system – system informacji
innovation – innowacja
innovation competence – podatność na in-

nowacje
innovation management – zarządzanie in-

nowacyjne
innovation stimulation – pobudzanie inno-

wacji
innovative culture – kultura innowacyjna
innovative dynamism – dynamizm inno-

wacyjny
intellectual capital of library – kapitał inte-

lektualny biblioteki
intelligence – inteligencja
internal communication – komunikacja 

wewnętrzna
internal customer – klient wewnętrzny
internal marketing – marketing wewnętrzny
ISO 11620:2017 standard – norma ISO 

11620:2017-11 ISO 9000 standards – 
normy ISO 9000 

ISO, International Organization for Stan-
dardization – Międzynarodowa Orga-
nizacja Normalizacyjna

internet marketing – marketing interneto-
wy

interview – wywiad
interviewer – ankieter
introvert culture – kultura introwertyczna
investment in human capital – inwestycje 

w kapitał ludzki
irregular action – akcyjność działania
Ishikawa diagram – diagram Ishikawy
job burnout – wypalenie zawodowe
job description – opis stanowiska pracy
job evaluation – kwalifikowanie pracy
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job grouping – grupowanie stanowisk pracy
job rotation – rotacja pracowników
just in time – zarządzanie na czas
Kaizen – Kaizen
key success factors – kluczowe czynniki 

sukcesu
knowledge management – zarządzanie wie-

dzą
knowledge map – mapa wiedzy
knowledge – wiedza
knowledge workers – pracownicy wiedzy
leader – lider
leadership – przywództwo
leadership level – szczebel kierownictwa
lean management – zarządzanie wyszczu-

plające
learning organization – organizacja ucząca 

się
levels of organizational culture – poziomy 

kultury organizacyjnej biblioteki
liabilities – zobowiązania
liberal management style – liberalny styl 

kierowania
LibQual+ – LibQual+
library 2.0 – biblioteka 2.0
library anxiety – lęk przed biblioteką
library as a system – biblioteka jako system
library blog – blog biblioteczny
library council – rada biblioteczna
library identity – tożsamość biblioteki
library image – wizerunek biblioteki
library mission – misja biblioteki
library mission statement – deklaracja misji 

biblioteki
library network – sieć biblioteczna
library promotion – promocja biblioteczna
library reputation – reputacja biblioteki
library resources – zasoby biblioteki
library statistics – statystyka biblioteczna
library statute – statut biblioteki 
library strategy – strategia biblioteki
library vision – wizja biblioteki
library website – strona www biblioteki
library work rationalization – racjonaliza-

cja pracy bibliotecznej
library environment – otoczenie biblioteki

licence – licencja
licence fee – opłata licencyjna
licence tax – opłata licencyjna
Likert scale – skala Likerta
Likert theory of management – style kiero-

wania Likerta 
limits and barriers in libraries – bariery bi-

blioteczne
line authority – władza liniowa
linear organizational structure – struktura 

liniowa
linear-staff organizational structure – struktu-

ra liniowo-sztabowa
lip dub – lipdub
lobbing – lobbing
lobby – grupa nacisku
logo – logo
management – zarządzanie
management by objectives – zarządzanie 

przez cele
management control system – kontrola za-

rządcza
management culture – kultura kierowania
management ethics – etyka zarządzania
management information system – infor-

macyjny system zarządzania
management methods – metody zarządza-

nia
management procedures – procedury sy-

stemu zarządzania
manager – kierownik, menedżer
manager personality – osobowość kierow-

nika
managerial grid – siatka kierownicza
managerial roles – role kierownicze
managing people – kierowanie
market – rynek
market information – informacje rynkowe
market niche – nisza rynkowa
market research – badanie rynku
market segment – segment rynku
market segmentation – segmentacja rynku
marketing – marketing
marketing audit – audyt marketingowy
marketing budget – budżet marketingowy
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marketing information – informacje mar-
ketingowe

marketing information system – system in-
formacji marketingowej

marketing instruments – instrumenty mar-
ketingu

marketing orientation – orientacja marke-
tingowa

marketing research – badanie marketingo-
we

masculine culture – kultura męska
Maslow’s hierarchy of needs – hierarchia 

potrzeb Maslowa
matrix organizational structure – struktura 

macierzowa 
McClelland’s achievement motivation theo-

ry – teoria potrzeby osiągnięć McClel-
landa

McGregor’s Theory – teoria X i teoria Y 
McGregora

measure of site – miara położenia
measuring work – mierzenie pracy
mechanistic organization – organizacja me-

chanistyczna
median – mediana
mentor – mentor
mentoring – mentoring
merchandising – merchandising
merit increase – dodatek motywacyjny
minimum wage – płaca minimalna
mismanagement – niegospodarność
mission of library – misja biblioteki
mobbing – mobbing
mode – dominanta
monopoly – monopol
motivating – motywowanie
motivation – motywacja
motivation theories – teorie motywacyjne
motivational means – środki motywujące
motivational system – system motywacyjny
mystery shopping – tajemniczy klient
need – potrzeba 
negative culture – kultura negatywna
negotiation styles – style negocjacyjne
negotiations – negocjace

network organizational structure – struktu-
ra sieciowa

new service diffusion – dyfuzja nowej usługi
newspaper advertising – reklama prasowa
next generation library system – system bi-

blioteczny nowej generacji
non-random sampling – dobór nielosowy 

próby
non-current assets – środki trwałe
non-governmental organization, NGO – 

organizacja pozarządowa
non-profit organization – organizacja nie-

dochodowa
non-verbal communication – komunikacja 

niewerbalna
objective – cel
observation – obserwacja
occupational health and safety – bezpie-

czeństwo i higiena pracy
official hierarchy – hierarchia służbowa
opinion leader – lider opinii
organic organization – organizacja orga-

niczna
organization – organizacja
organization as a system – organizacja jako 

system
organization documents – dokumenty or-

ganizacyjne biblioteki
organization objectives – cele organizacyj-

ne
organization of work – organizacja pracy
organization philosophy – filozofia organi-

zacji
organizational bonds – więzi organizacyjne
organizational chart of library – schemat 

organizacyjny biblioteki
organizational culture model by Schein – 

model kultury organizacyjnej Scheina
organizational culture of library – kultura 

organizacyjna biblioteki
organizational cycle – cykl organizacyjny
organizational division – podział organiza-

cyjny
organizational ethnography – etnografia 

organizacji
organizational game – gra organizacyjna
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organizational hierarchy of the library – 
hierarchia organizacyjna biblioteki

organizational inertness – inercja organiza-
cyjna

organizational integration – integracja or-
ganizacyjna

organizational knowledge – wiedza organi-
zacyjna

organizational life cycle – cykl życia orga-
nizacji

organizational metaphors – metafory orga-
nizacji

organizational pathologies – patologie or-
ganizacyjne

organizational psychology – psychologia 
organizacji

organizational role – rola organizacyjna
organizational structure of library – struk-

tura organizacyjna biblioteki
organizational synergy – synergia organi-

zacyjna
organizational unit – jednostka organiza-

cyjna
organizational dub-units – komórki orga-

nizacyjne
organizing – organizowanie
organizing techniques – techniki organiza-

torskie
orgnization as a system – organizacja jako 

system
outdoor advertising – reklama zewnętrzna
outplacement – zwolnienia monitorowane
outsourcing – outsourcing
Pareto principle – zasada Pareta
Parkinson’s law – prawo Parkinsona
participating management – zarządzanie 

partycypacyjne
partners – partnerzy
PDCA Cycle – cykl PDCA
performance appraisal system – system 

ocen okresowych pracowników
performance indicator – wskaźnik funkcjo-

nalności
performance profile – profil semantyczny
person culture – kultura osoby
personal data – dane osobowe

personal data processing – przetwarzanie 
danych osobowych

personal promotion – promocja osobista
personnel fluctuation – fluktuacja kadr
personnel management – fukcje personalne
personnel policies – polityka kadrowa
personnel strategy – strategia personalna
PEST analysis – analiza PEST
physiology of work – fizjologia pracy
place – dystrybucja
plan – plan
planning – planowanie
population – populacja
Porter’s five forces analysis – analiza pięciu 

sił Portera
portfolio analysis – analiza portfelowa
position allowance – dodatek funkcyjny
positioning – pozycjonowanie
positive culture – kultura pozytywna
potential – potencjał
potential style of management – potencjal-

ny styl kierowania
power culture – kultura władzy
power of attorney – pełnomocnictwo
price – cena
price list – cennik
primary data – dane pierwotne
print advertising – reklama wydawnicza
procedure – procedura
process approach – podejście procesowe
process – proces
procrastination – prokrastynacja 
product – produkt
product lifecycle – cykl życia produktu
professional adaptation – adaptacja zawo-

dowa
professional career – kariera zawodowa
professional development – doskonalenie 

zawodowe
professional ethics – etyka zawodowa
professional maturity – dojrzałość zawodo-

wa
professional mobility – mobilność zawodo-

wa
professional qualifications – kwalifikacje 

zawodowe



290 |    LEKSYKON ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE

professional stress – stress zawodowy
profit – zysk
project – projekt
project manager – menedżer projektu
prospective customer – klient potencjalny
prosumer – prosument
protection of personal data – ochrona da-

nych osobowych
provider – dostawca
psychology of advertising – psychologia re-

klamy
psychological contract – kontrakt psycho-

logiczny
psychometric tests – testy psychometryczne
psychometry – psychometria
public goods – dobra publiczne
public organization – jednostka budżetowa
public relations – public relations
publicity – publicity 
qualification profile – profil kwalifikacyjny
qualitative labour division – jakościowy po-

dział pracy
qualitative researches – badania jakościowe
quality – jakość
Quality Assurance, QA – Zapewnianie Ja-

kości
quality awards – nagrody jakości
quality circles – koła jakości
Quality Function Deployment, QFD – 

Quality Function Deployment
quality management – zarządzanie jakością
Quality Manual – Księga Jakości
quality of library services – jakość usług bi-

bliotecznych
quality of working life – jakość życia zawo-

dowego
quality policy – polityka jakości
quantitative division of labour – ilościowy 

podział pracy
quantitative and systems school manage-

ment – szkoła ilościowo-systemowa
quantity researches – badania ilościowe
questionnaire – kwestionariusz
radio advertising – reklama radiowa
random sampling – dobór losowy próby
random error – błąd przypadkowy

rating scale – skala ocen
rebranding – rebranding
receivables – należności
recruitment – rekrutacja
reengineering – reengineering 
regulations – regulamin
reinforcement theory – teoria wzmocnień
relations – relacje
relationship marketing – marketing relacji
reliability – niezawodność
reorganization – reorganizacja
reporting – sprawozdawczość
requirement – potrzeba
research – badanie naukowe
research technique – technika badawcza
resistance to change – opór wobec zmian
respondent – respondent
restructuring – restrukturyzacja
Return on Investment, ROI – zwrot z inwe-

stycji
revenue models – modele dochodowe
risk assessment – ocena ryzyka zawodowe-

go
risk management – zarządzanie ryzykiem
role culture – kultura roli
rungs of loyalty – szczeble lojalności
sample – próba badawcza 
sampling – dobór próby
sampling errors – błędy doboru próby
satisfaction survey –pomiar satysfakcji
scalar principle – zasada skalarna
scenario method – metoda scenariuszowa
scientific school of management – szkoła 

naukowego zarządzania
Schein’s model of organizational culture – 

model kultury organizacyjnej Scheina
schools of management – szkoły zarządza-

nia
scientific management – zarządzanie na-

ukowe
scientific method – metoda naukowa
Search Engine Marketing, SEM – marke-

ting w wyszukiwarkach
secondary data – dane wtórne
sector – sektor
segment – segment
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selection – selekcja
selection interview – rozmowa kwalifika-

cyjna
self-realization – samorealizacja
seniority allowance – dodatek stażowy
service – usługa
service life cycle – cykl życia usługi
service quality assessment in the library –

pomiar jakości usług bibliotecznych
Servqual – Servqual
shift work – praca zmianowa
social capital – kapitał społeczny
social group – grupa społeczna
social hierarchy – hierarchia społeczna
social inclusion – inkluzja społeczna
social integration – integracja społeczna
social marketing – marketing społeczny
social media marketing – marketing spo-

łecznościowy
sociology of work – socjologia pracy
sociometry – socjometria
span of control – rozpiętość kierowania
sponsorship – sponsoring
staff authority – władza sztabowa
staff satisfaction – satysfakcja pracownika
stakeholders – interesariusze
standard – norma
standardisation – standaryzacja
standards and values – normy i wartości
statistic community – zbiorowość staty-

styczna
statistic estimate – szacunek statystyczny
statistic feature – cecha statystyczna
statistic range – szereg statystyczny
statistic table – tablica statystyczna
statistical unit – jednostka statystyczna
statute of library – statut biblioteki
stereotype – stereotyp
strategic analysis – analiza strategiczna bi-

blioteki
strategic analysis of deficits – strategiczna 

analiza luki
strategic control – kontrola strategiczna
strategic decision – decyzja strategiczna
strategic gap – luka strategiczna

strategic information – informacja strate-
giczna

strategic management – zarządzanie strate-
giczne

strategic option – opcja strategiczna
strategic planning – planowanie strategicz-

ne
strategic planning unit – jednostka plano-

wania strategicznego
Strategic Quality Management – Strategic 

Quality Management
strategy map – mapa strategii
strategy of library – strategia biblioteki
stress as a result of innovation – stress in-

nowacyjny
stress factors – czynniki stresotwórcze
strongculture – kultura silna
structural capital of library – kapitał struk-

turalny biblioteki
style of management – styl kierowania
subsidy – dotacja
supply – podaż
support staff – personel pomocniczy
survey – ankieta, sondaż
SWOT analysis – analiza SWOT
system – system
system analysis – analiza systemowa
system certification – certyfikacja
systematic error – błąd systematyczny
tacit knowledge – wiedza ukryta
talent management – zarządzanie talentami
tall organizational structure – struktura 

smukła
target group – grupa docelowa
task culture – kultura zadania
task-based working time – zadaniowy czas 

pracy
Taylorism – tayloryzm, zasady naukowe 

Taylora
team – zespół pracowniczy
team work method – metoda pracy zespo-

łowej
television advertising – reklama telewizyjna
the 60/40 rule – reguła 60/40
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The Performance Analysis for Polish Libra-
ries – Analiza Funkcjonowania Biblio-
tek

the psychology of advertising – psychologia 
reklamy

the way of book from the writer to readers 
– droga książki

theory X and theory Y – teoria X i Y
third place – trzecie miejsce
time and motion study – Meteda Franka 

i Lilian Gilbreth
Time Based Management – Time Based 

Management
time-based management – zarządzanie cza-

sem
time management methods – metody za-

rządzania czasem
Total Quality Management, TQM – Kom-

pleksowe Zarządzanie Jakością
tree of decisions – drzewo decyzyjne
trend extrapolation – ekstrapolacja tren-

dów
turbulent environment – otoczenie turbu-

lentne
user loyalty – lojalność użytkownika
user needs research – badania potrzeb i sa-

tysfakcji użytkowników
user satisfaction – satysfakcja użytkownika
user satisfaction survey – badania potrzeb 

i satysfakcji użytkowników 
verbal communication – komunikacja wer-

balna

vertical communication – komunikacja 
pionowa

vertical specialization – specjalizacja pio-
nowa 

video marketing – wideo marketing
viral marketing – marketing wirusowy
virtual library – biblioteka wirtualna
Vroom’s expectancy theory – teoria oczeki-

wań Vrooma
wages – płaca
weak culture – kultura słaba
wealth – majątek
Weber’s theory of authority – teoria władzy 

Maxa Webera
welfare – dobrobyt
word of mouth marketing, WOM marke-

ting – marketing szeptany
work fatigue – uciążliwość pracy
work psychology – psychologia pracy
work schedule – harmonogram pracy
work specialization – specjalizacja pracy
work standard – norma pracy
work time – czas pracy
worker – pracownik
worker participation – partycypacja pra-

cownicza
working conditions – warunki pracy
workload – obciążenie pracą
work-overload – przeciążenie pracą
workplace – stanowisko pracy
workplace stress – stres zawodowy




