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Wstęp

Informacja i świat, w któiym żyjemy, Człowiek w świecie informacji, Infor
macja a u m y s ł- to  tylko przykładowe tytuły publikacji książkowycti, w których 
ujawnia się intrygująca zagadka powiązań informacji ze światem człowieka 
i wpływu na jego życie, na życie całych społeczeństw. Istnieje bogata literatura, 
na łamach której próbowano pod koniec XX wieku i na progu nowego tysiąc
lecia doszukać się znaczenia i istoty pojęcia «społeczeństwo informacyjne» 
(przykładowo: Doktorowicz, 2005; Castells, 2003, Goban-Ю as i Sienkiewicz, 
1999; Kluszczyński, 2001; Krzysztofek i Szczepański, 2005; Polska w drodze..., 
2002; Rewolucja informacyjna..., 1997; W  drodze do społeczeństwa..., 1999; 
Zasępa, 2000). W zależności od przyjmowanej perspektywy (społecznej, 
komunikacyjnej, technologicznej, kulturowej i in.) pojawiają się różnorodne 
propozycje pojmowania tego fragmentu naszej rzeczywistości.

Jakkolwiek postrzegamy rolę i znaczenie informacji w świecie człowieka, 
nie da się zaprzeczyć, że informacja towarzyszyła człowiekowi od zawsze. 
W swej książce Control Revolution (1986) J. Beniger pyta więc: Dlaczego 
informacja ma być differentia speciffica naszej epoki? Przecież informacja jest 
wcześniejsza od człowieka, jako kod DNA, a o informacji społecznej mówimy 
od początku dziejów człowieka^. Z  tego właśnie powodu T.Goban-Ю as kwe
stionuje takie pojęcie jak «społeczeństwo informacyjne» jako niczym szcze
gólnym nieuzasadnione. Jednocześnie jednak badacz ten, parafrazując powie
dzenie Staszica, iż człowiek bez społeczeństwa nawet pomyśleć się nie da, 
stwierdza, że bez informacji człowiek także się nie da „pomyśleć” i uważa, że 
zrozumienie współczesnego świata oraz wyzwań (...) nastąpi wtedy, kiedy zrozu
miemy sferę informacji zmedializowanej, wszędzie dostępnej, docierającej do 
ludzi, atrakcyjnej, komercjalnej (Goban-Юas, 2004, s. 23).

1 W świecie natury informacja ma znaczenie nie tylko na poziomie genetycznym, gdzie orga
nizuje białka, każąc im tworzyć żywe struktury, ale i na poziomie środowiska, gdzie żywe organi
zmy stykają się na co dzień ze wszystkim, co je otacza, a często bywa to kwestia życia i śmierci 
(Levinson, 1999, s. 17).



Sporo kłopotów natury metodologicznej i pojęciowej przynosi także próba 
określenia czym jest lub czym powinno charakteryzować się społeczeństwo 
wiedzy. Zaproponowane w książce podejście charakteryzuje się tym, że to 
„nowe” społeczeństwo oglądane jest przez organizacyjny pryzmat informacji, 
celów i relacji podmiotów ją zdobywających i interpretujących (jej zbiorowych/ 
grupowych użytkowników), tworzących jednocześnie nową wiedzę. W tym 
kontekście starano się naszkicować nowe kompleksowe podejście. Oczywiście, 
zważywszy wielość i różnorodność zagadnień informacyjnych i tu dokonano 
konkretnych wyborów. Tak więc, «społeczeństwo wiedzy» (które do tej pory 
nie ma swojego jednoznacznego i konkretnego desygnatu w rzeczywistości) 
należy traktować w niniejszej publikacji jako pojęcie postulatywne. Z uwagi na 
ścisłe i nierozłączne relacje pomiędzy informacją i wiedzą, co starano się 
pokazać w dalszych rozdziałach pracy, wydaje się, że przyjęta tu informacyjna 
perspektywa jest jedną z najbardziej znaczących i owocnych dla badań w pod
jętym zakresie^.

Niniejsza rozprawa w swym głównym nurcie lokuje się w obszarze badań 
z zakresu nauki o informacji. Nauka o informacji -  jako nauka społeczna -  
rozpoznaje i opisuje zjawiska informacyjne we współczesnych społeczeń
stwach; w ujęciu funkcjonalnym stawia sobie za cel zrozumienie funkcji infor
macji i komunikacji w kontekście społecznym, kulturowym, historycznym. 
Z  tego punktu widzenia wyjaśnia zachowania informacyjne poszczególnych 
ludzi (Cisek, 2002a, s. 112). W pewnym sensie możemy także mówić o „zacho
waniach informacyjnych” organizacji, które przejawiają się przede wszystkim 
w tym fragmencie jej kultury organizacyjnej, który nazywa się kulturą infor
macyjną. Także społeczeństwa informacji i wiedzy mogą być traktowane jako 
określone strumienie zachowań zorganizowanych wokół informacji i wiedzy.

Włączenie problematyki informacji gospodarczej oraz informacji społecz
nej do zakresu nauki o informacji nie budzi wątpliwości. Chociaż poglądy na 
tem at istoty nauki o informacji, jej przedmiotu i pola badawczego są liczne 
i zróżnicowane, można śmiało powiedzieć, że kwestie objęte tematem roz
prawy mieszczą się we wszystkich podstawowych koncepcjach tej dyscypliny^.

2 A. Sitarska (2001) zwraca uwagę, że społeczeństwa wiedzy są raczej struicturą świadomo
ści niż składnikiem naszej rzeczywistości. Paradoksalnie, częściej kojarzymy tę wizję ze sferą 
postępu technologii informacyjnych, niż ze zmianami mentalnymi związanymi z posługiwa
niem się informacją.

3 S. Cisek (2002a) wskazuje następujące koncepcje informacji naukowej: 01 -  Nauka 
o informacji bada pewne obiekty, procesy, zjawiska informacyjne w społeczeństwie; 02 -  Bada
nia informacji naukowej skupiają się wokół komunikowanych w społeczeństwie: wiedzy, infor
macji i znaczenia -  w perspektywie sposobów efektywnego pośredniczenia w ich przekazywaniu; 
03 -  Informacja naukowa rozważa zjawiska i procesy informacyjne w nauce; 04 -- W centrum 
zainteresowań nauki o informacji leży wyszukiwanie informacji; 05 -  Podstawowym przedmio
tem nauki o informacji jest użytkownik informacji, człowiek w świecie informacji, jego kształ
cenie, potrzeby informacyjne, zachowania, uwarunkowania etc.; 06 -  Nauka o informacji zaj
muje się szeroko rozumianymi nośnikami, systemami informacyjnymi, źródłami informacji oraz 
zarządzaniem informacją z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia; 07 -  Informacja 
naukowa bada przede wszystkim informację jako taką; 08 -  W obszarze badawczym nauki 
o informacji znajdują się obiekty reprezentujące światy 1, 2 i 3 K. R. Poppera.



Dodatkowo, rozważana w książce problematyka mieści się na pograniczu 
kilku innych dyscyplin, takich jak: ekonomika informacji, ekologia informacji, 
informatyka gospodarcza, teoria organizacji, nauki o zarządzaniu, socjologia. 
Wchodzenie informacji naukowej w relacje z innymi dyscyplinami stwarza 
interesujące pole do eksploracji nowych, nie podejmowanych dotychczas 
w sposób kompleksowy zagadnień dotyczących funkcjonowania informacji 
w nowoczesnych organizacjach^.

Wyjaśniając, dlaczego tak wiele miejsca w pracy poświęcono organizacjom, 
akceptująco przyjęto tezę, że świat współczesny można postrzegać jako świat 
organizacji (Kaczmarek, 2001, s. 119). Biorąc pod uwagę poziomy rzeczywi
stości społecznej, w której działają organizacje, wyróżnia się m.in. organizacje 
ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne, militarne, naukowe, eduka
cyjne czy religijne. Mając na względzie kryterium obszaru funkcjonowania 
organizacji obserwujemy je na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, 
międzynarodowym, wielonarodowym i globalnym. Wszystkie one, a w szcze
gólności organizacje uczące się i oparte na wiedzy, pozyskują i przetwarzają 
informacje dla własnych celów, chociaż tylko dla niektórych z nich (np. dla 
bibliotek i ośrodków informacji) stanowi to zasadniczy cel ich istnienia.

Funkcjom organizacji przypisywane jest wykorzystywanie informacji i wie
dzy do tworzenia i użytkowania narzędzi, do realizacji procesów i kształtowa
nia produktów (organizacje produkcyjne), do rozwiązywania problemów, do 
tworzenia i rozwoju nowej wiedzy (organizacje adaptacyjne, takie jak np. 
ośrodki naukowe, wyższe uczelnie, placówki kultury), do pełnienia roli kie
rowniczej (organizacje polityczne) oraz podtrzymywania porządku społecz
nego i socjalizacji (np. szkoły, kościoły, opieka zdrowotna). W tym kontekście 
można zgodzić się ze stwierdzeniem, że społeczeństwo wiedzy to nie tylko spo
łeczeństwo, w którym istnieje wielu twórców wiedzy, ale w którym istnieje 
powszechna zdolność do jej wszechstronnej utylizacji (Zacher, 2003, s. 53). I tej 
utylizacji wiedzy możemy się uczyć w organizacjach.

Dotychczasowy dorobek nauki o informacji w odniesieniu do oczekiwań 
rozwiązywania problemów informacyjnych w organizacjach jest niewystarcza
jący. Przyjęty w pracy kontekst obliguje do poszerzenia spektrum  wiedzy 
w tym zakresie przez badaczy różnych specjalności, co jest zgodne z ideą inter
dyscyplinarności informacji naukowej (Saracevic, 1991) i ideą interdyscypli
narności nauki w ogóle^. Jak do tej pory, znaczący obszar problemów infor
macji jest traktowany w literaturze naukowej w sposób oderwany od siebie -  
niepełny, fragmentaryczny. I choć rozprawa nie pretenduje do wyczerpania 
prezentowanej tematyki, w zamierzeniu jest próbą w miarę szerokiego i kom 
pleksowego podejścia do zagadnień informacji w organizacjach -  od strony

Jak zauważa P. Drucker zmiany, które najgłębiej wpływają na stan wiedzy w jakiejś dzie
dzinie z reguły nie poctiodzą z tej właśnie dziedziny (Drucker, 1999, s. 53).

5 Znaczenie interdyscyplinarności w nauce i konieczność jej wsparcia w kontekście społe
czeństwa opartego na wiedzy podkreślono w komunikacie konferencji ministrów ds. szkolnic
twa wyższego, która odbyła się w Berlinie 19 września 2003 r. pt. „Realizacja europejskiego 
obszaru szkolnictwa wyższego”.



użytkowników i organizatorów procesów informacyjnycii. Celem publikacji 
jest m.in. sygnalizowanie kwestii dostrzeżonych jako pole do podejmowania 
dalszych badań i dostarczenie porcji wiedzy ułatwiającej teoretykom i prakty
kom życia społeczno-gospodarczego (także menedżerom informacji i wiedzy) 
lepsze poznanie organizacyjnych procesów i zasobów informacyjnych dla pod
niesienia efektywności działalności organizacji.

Głównym przedm iotem  rozważań jest informacja. Informacja jest podsta
wową kategorią wykorzystywaną zarówno w statycznym ujęciu (opisie) rzeczy
wistości, jak również w dynamicznym przekazywaniu treści (komunikowaniu 
się), podejmowaniu decyzji, sterowaniu, kontrolowaniu. Informacja zawiera 
się w kom unikatach przyjmujących różną postać: znakową, dźwiękową 
i obrazu. Z  uwagi na rozległość problematyki przyjęte w książce założenia 
i interpretacje odnoszą się w przeważającej mierze do zapisów graficznych (tj. 
informacji utrwalonej w postaci tekstu i liczb)^, nie wyłączając jednak poza 
nawias rozważań, tam  gdzie jest to potrzebne, informacji przekazywanej drogą 
ustną. Sytuując informację w gospodarce opartej na wiedzy mamy na myśli 
informację, która istnieje w organizacjach uczących się, intensywnie wykorzy
stujących wiedzę, informację, którą zdobywają i przetwarzają pracownicy wie
dzy, istniejącą w relacjach pomiędzy członkami organizacji i pomiędzy organi
zacjami, wymienianą, sprzedaw aną (w funkcji towaru), w roli zasobu 
organizacji, jako źródło innowacyjności i przewagi konkurencyjnej^.

Zakres problemów informacji podejmowanych w rozprawie wyznacza śro
dowisko społeczno-gospodarcze (organizacyjne) oparte na wiedzy. Współcze
śnie uzależnione jest ono niezwykle silnie od umiejętności pozyskiwania, prze
twarzania i wykorzystywania informacji. Największa siła informacji tkwi 
w tym, że jest ona nieodzownym instrumentem odkrywania i budowania wiedzy. 
Kształtuje wiedzę przez to, że coś do niej dodaje lub ją reorganizuje (Machlup, 
1983 -  za: Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 81). Informacja jest udogodnieniem 
mogącym dostarczyć nową wiedzę. Powinniśmy odbierać niesione przez nią 
sygnały (Dretske, 1981 -  za: Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 81).

Informacja w środowisku organizacyjnym nie może być utożsamiana z wie
dzą (chociaż wielu teoretyków i praktyków zarządzania takiego zabiegu doko
nuje). Stąd też szeroko pojmowane zarządzanie informacją nie jest tożsame 
z zarządzaniem wiedzą. W wielu organizacjach intensywnie wykorzystujących 
wiedzę, szczególnie w kulturze zachodniej, ciągle mamy do czynienia bardziej 
z zarządzaniem informacją (wiedzą skodyfikowaną) niż z zarządzaniem nie
m aterialną wiedzą.

6 Infologiczną analizą informacji w postaci graficznej i dźwiękowej zajmował się pod 
iconiec lat dziewięćdziesiątych XX w. w Szkole Głównej Handlowej W. Flakiewicz. Zob. Fla- 
kiewicz (2005).

 ̂W pracy pojawia się pojęcie przewagi konkurencyjnej. Użyto go tu nie ograniczając się 
tylko do organizacji nastawionych na zysk, ale traktując je szerzej -  jako odbicie rywalizacji 
wszelkiego typu organizacji (także bibliotek i ośrodków informacji) działających na pokrywa
jących się polach zasobów i klientów-odbiorców. Ze względu na ich ograniczoność rywalizacja 
taka dotyczy w zasadzie wszystkich organizacji, aczkolwiek w różnym nasileniu.



Zaprezentowany w książce kierunek badawczy zmierza do pokazania coraz 
bardziej widocznych „przesunięć” zainteresowań teoretyków i praktyków w 
ostatnim czasie, tj.: od zasobu informacji do zasobów wiedzy, od systemów 
informacyjnych do systemów wiedzy, od rynku informacji do rynku wiedzy, od 
kultury informacyjnej do kultury wiedzy, od pracowników informacji do pra
cowników wiedzy, od strategii zarządzania informacją do zarządzania wiedzą, 
od sprawności informacyjnej (information literacy) do biegłości w wiedzy 
{knowledge literacy). By sprostać tym wyzwaniom nadal zasadniczym pozostaje 
pytanie, co wiemy o informacji i wiedzy.

Celem głównym przedstawionych rozważań jest reinterpretacja pojęcia 
informacji w kontekście współczesnych organizacji, a więc spojrzenie na p ro
blemy informacji nie przez pryzmat jej indywidualnego odbiorcy, lecz przez 
pryzmat celów grupowych, podejmowania decyzji, sterowania, kontrolowania, 
układów kooperacji i rywalizacji, w których odbiorcy funkcjonują. Jednocze
śnie spojrzenie to wydaje się być określone przez szczególny, moim zdaniem, 
moment w rozwoju społeczeństwa jako najszerszej formy organizacji -  
moment jakościowej zmiany, moment przechodzenia w społeczeństwo wiedzy. 
Wychodząc z tego punktu widzenia starano się naszkicować szczególny model 
tego społeczeństwa: infocentryczny model społeczeństwa wiedzy -  jako pro
pozycję do dalszych rozważań w nauce o informacji.

Osią przewodnią prowadzonych badań i studiów stały się następujące pod
stawowe tezy:

1. Zmienia się skala problematyki i stopień systematyzacji zagadnień infor
macji i wiedzy w nowoczesnych organizacjach różnego typu. Swój wpływ w tym 
zakresie zaznaczają nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.

2. Zasób informacji i wiedzy, aby mógł przekształcać się w innowacje 
i nową wiedzę w organizacjach, musi być jak najracjonalniej wykorzystany. 
W tym celu niezbędna jest świadomość potrzeb informacyjnych oraz um iejęt
ność ich identyfikowania i zaspokajania.

3. Nie istnieje jedna uniwersalna formuła transformacji informacji w wie
dzę w organizacjach -  wynika to z odmiennych potrzeb i kompetencji infor
macyjnych podmiotów intensywnie wykorzystujących wiedzę oraz całego sze
regu składników otoczenia społeczno-gospodarczego organizacji.

4. Jedną z bardziej widocznych tendencji jest stały wzrost tzw. minimum 
informacyjnego, by utrzymać się w środowisku. Dla organizacji intensywnie 
wykorzystujących informację i wiedzę, problematyka jak najbardziej efektyw
nych modeli (form, metod i strategii) pozyskiwania informacji oraz pozosta
łych sprawności informacyjno-komunikacyjnych staje się jedną z kluczowych.

5. Ważna jest świadomość zagrożeń wynikających ze zniekształceń i m ani
pulacji informacją oraz wpływu tych zjawisk na jakość procesów budowania 
wiedzy organizacyjnej (ekologia informacji i wiedzy) oraz konkurowania 
w otoczeniu.



6. Zarządzanie informacją powinno skutecznie wspierać tworzenie nowej, 
innowacyjnej wiedzy. Stawia się więc na nowo pytanie o istotę tego czym i jak 
zarządzamy.

7. W społeczeństwie wiedzy istotny fragment rzeczywistości (aktywności 
społecznej) stanowi wypracowanie globalnycłi (międzyorganizacyjnycti), insty- 
tucjonałnycłi i etycznycli podstaw współpracy w zakresie tworzenia, przekazu, 
wymiany i wykorzystywania informacji oraz wiedzy.

8. Rozw ażanie probłem atyki informacji w kontekście społeczeństwa 
i gospodarki wiedzy wymaga uporządkowania podstaw teoretycznycłi oraz 
ujednolicenia terminologii stosowanej na gruncie różnycli nauk.

9. Rozwój nowycłi koncepcji związanycłi z funkcjonowaniem informacji 
w społeczeństwacłi informacji i wiedzy, w tym w rozwijającym się środowisku 
gospodarczym (GOW ) ma istotne znaczenie dla rozwoju nauki o informacji 
i kształcenia jej profesjonalistów.

Planowo i konsekwentnie zrezygnowano w pracy z opisu modeli, schema
tów, m etod i narzędzi konceptualnego organizowania (porządkowania) infor
macji i wiedzy organizacyjnej (także sieciowej) dla potrzeb jej wyszukiwania. 
Dlatego też pominięto koncepcje i narzędzia zarządzania treścią zasobów 
informacyjnych, jak i systemy organizacji wiedzy, ułatwiające zarządzanie wie
dzą (np. kartoteki haseł wzorcowych, klasyfikacje, kategoryzacje i taksonomie, 
tezaurusy, ontologie). Na gruncie polskiej nauki o informacji kompetentne 
opracowania w tym zakresie stanowią prace B. Sosińskiej-Kalaty (1999, 2001, 
2002a, 2002b, 2004b, 2005, 2006), J.Woźniak (2000), W. Babika (1996) oraz 
W. Glińskiego (2005a, 2005b, 2006).

Dla celów realizacji wymienionych zadań badawczych pracę podzielono na 
pięć zasadniczych rozdziałów. W pierwszym sformułowano postulat poszerze
nia pola badawczego informacji naukowej -  integrującego spojrzenie wielu 
dyscyplin, jako warunku koniecznego dla holistycznego ujęcia istoty informa
cji i zrozumienia jej oddziaływania we współczesnym świecie. Dokonano tu 
przeglądu aparatury pojęciowej dotyczącej informacji i wiedzy, sytuując ją w 
obszarze nauki o informacji, nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. 
W zakres refleksji badawczej włączono ważną dla zaprezentowanych w książce 
modelowych rozwiązań organizacyjnych relację: dane-informacja-wiedza.

W rozdziale drugim, podjęto rozważania na tem at informacji i wiedzy 
w organizacjach. Przygotowaniem do tego jest nakreślenie koncepcji organi
zacji w ujęciu systemowym, prakseologicznym i socjologicznym. W niektórych 
fragmentach tekstu jako zamiennika pojęcia organizacji używa się pojęć: 
«przedsiębiorstwo» oraz «firma». Chociaż przedsiębiorstwo jest szczególnym 
przypadkiem organizacji, to w omawianym kontekście stanowi przykład, 
w którym można dostrzec wszystkie procesy informacyjne zachodzące w orga
nizacjach -  aczkolwiek w różnym nasileniu w stosunku do różnych innych 
organizacji.

Za kluczowy wyznacznik podejścia do zagadnień informacji organizacyjnej 
przyjęto potrzeby informacyjne organizacji. Na tym tle szczególny nacisk poło



żono w pracy na zaprezentowanie różnorodności funkcji informacji -  co ma 
przybliżać do lepszego zrozumienia istoty informacji oraz służyć racjonalizacji 
procesów informacyjnych. Pokazując cechy pożądane informacji zwrócono 
uwagę, że nie można rozpatrywać wymaganej jakości informacji w oderwaniu 
od zmieniających się potrzeb informacyjnych organizacji i indywidualnych 
pracowników wiedzy oraz, że takie pojęcia jak jakość, wartość i użyteczność 
w odniesieniu do informacji nie są tożsame.

W następnej kolejności podjęto próbę omówienia różnych wymiarów wie
dzy oraz zaprezentowania wybranych typologii wiedzy w organizacjach. Z na
jomość tych zagadnień uznać należy za szczególnie potrzebną nie tylko dla 
teoretyków, ale przede wszystkim dla praktyków odpowiedzialnych za organi
zowanie procesów informacyjnych tam, gdzie intensywnie wykorzystuje się 
wiedzę, a więc dla menedżerów informacji i wiedzy, architektów systemów itp. 
Idzie o to, by umiejętnie lokalizować wiedzę już istniejącą, by planować jaka 
wiedza jest potrzebna (jak powiązać jej planowanie z analizą potrzeb organi
zacji), by wiedzieć, którą wiedzą zarządzać.

Odrębną uwagę poświęcono pracownikom wiedzy {knowledge workers), dla 
których informacja i wiedza jest codziennym tworzywem ich pracy. Scharakte
ryzowano ich poprzez prezentowane potrzeby informacyjne (luki poznawcze), 
zachowania informacyjne -  a przede wszystkim zachowania informacyjne 
związane z wyszukiwaniem informacji, które w organizacjach wciąż przysparza 
wielu problemów. Pominięto natomiast indywidualne zachowania inform a
cyjne związane w wykorzystywaniem informacji. Za przyjęciem takiego roz
wiązania przemawia brak wiarygodnych źródeł omawiających kom petentnie 
wykorzystywanie informacji organizacyjnej. Charakterystykę pracowników 
wiedzy dopełniono uwarunkowaniami środowiskowymi oraz emocjonalnymi 
towarzyszącymi wyszukiwaniu informacji. Zwrócono też uwagę na indywidu
alne style poznawcze (szczególnie menedżerów), które nie pozostają bez 
wpływu na uczenie się i pracę z informacjami. Ta część publikacji mieści się w 
tzw. behawioralnym paradygmacie informacji naukowej, gdzie najlepszą 
metodą jest obserwacja zachowań ludzkich w obliczu potencjalnych źródeł 
informacji. Pokazuje też wyraźnie, że w społeczeństwie i gospodarce opartej 
na wiedzy nie da się uciec od tradycji badawczej zorientowanej na użytkow
nika {user-oriented, human driven research tradition).

Charakterystykę różnych obrazów współczesnych organizacji, które p re
tendują do miana organizacji intensywnie wykorzystujących wiedzę, umiesz
czono w ramach tzw. informacyjnego paradygmatu organizacji. W łączono tu 
koncepcję organizacji uczącej się, którą uznano za najbardziej reprezenta
tywną w omawianym zakresie. Uczenie się organizacji i jej członków, wspo
magane coraz częściej nową technologią (e-learning, m-learning), musi być 
procesem permanentnym. W koncepcji organizacji uczącej się i intensywnie 
wykorzystującej wiedzę należy szukać odpowiedzi na pytania: Jaką wagę do 
zdobywania informacji i wiedzy przywiązują środowiska instytucjonalne -  
instytucje gospodarcze, non profit, pozarządowe oraz państwa? Czy zachęcają



do szerokiego i efektywnego wykorzystania dostępnej wiedzy, do transforma
cji informacji w wiedzę? Czy promują pracowników wiedzy, uwzględniają ich 
potrzeby informacyjne? Czy zapewniają/ułatwiają dostęp do dobrej jakości 
edukacji i kształcenia ustawicznego?

W książce zwrócono uwagę, że każda z organizacji jest zarówno twórcą jak 
i użytkownikiem informacji i wiedzy. Każdy jej typ potrzebuje innego podej
ścia do organizowania zasobów informacji i wiedzy w realizacji procesów spo
łeczno-gospodarczych. O perow anie inform acją i wiedzą dokonuje się 
w ramach określonej kultury organizacyjnej, a w szczególności jej fragmentu 
nazywanego kulturą informacyjną.

Kolejny fragment szczególnych zainteresowań nazwano w rozdziale trze
cim „społeczno-gospodarczą przestrzenią informacyjną”. W niej to następuje 
przepływ informacji w celu tworzenia wiedzy niezbędnej do funkcjonowania 
różnych podmiotów. W podrozdziale poświęconym rynkom, akcentując 
komercyjny aspekt tego przepływu, pokazano stopniowe przechodzenie ryn
ków informacji w stronę rynków wiedzy. Na tym gruncie informacja przedsta
wiona została jako kategoria ekonomiczna (np. towar, usługa, wyrób, dobro 
konsumpcyjne, dobro wolne). Zasygnalizowano także oczekiwania w odnie
sieniu do technologii -  traktowanej jako nieodłączny komponent współczesnej 
rzeczywistości służący do generowania, gromadzenia, przetwarzania, przecho
wywania, przekazywania, udostępniania i prezentowania informacji na małą 
i wielką skalę. Chociaż nowe technologie informacyjno-komunikacyjne odgry
wają niebagatelną, a często dominującą rolę w organizowaniu procesów 
współczesnej informacji, świadomie i celowo zrezygnowano w pracy z szer
szego odniesienia do tej kwestii, skupiając się przede wszystkim na uwypule- 
niu aspektów humanistycznych i społecznych. Zamierzeniem kolejnych części 
tego rozdziału (eksplozji informacji, zniekształceń informacji, walki informa
cyjnej i chaosu) jest zwrócenie uwagi na szczególnie skomplikowaną prze
strzeń zjawisk informacyjnych, w której informacja wykorzystywana jest nie 
tylko do „dobrych” celów, lecz także do manipulowania, dezorientowania 
a nawet wykluczania podmiotów społeczno-gospodarczych. Te fragmenty 
książki w zamyśle odnoszą się do zjawisk w skali macro (szeroko pojętego oto
czenia organizacji) i ukazują kompleks zagadnień stanowiących tło rozważań 
dla współczesnych problemów informacji i wiedzy w organizacjach.

W kolejnych podpunktach pracy skupiono się na omówieniu kontekstów 
funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy (GOW ). „Nowa gospodarka” -  
jak określa się niekiedy GOW  -  scharakteryzowana została przez pryzmat 
takich pojęć, jak: gospodarka elektroniczna, sieciowa, informacyjna, zasobów 
niematerialnych, ucząca się i innowacyjna.

Aby organizacje mogły efektywnie wykorzystywać zasoby potrzebnej infor
macji i wiedzy w wielu organizacjach podejmuje się próby realizacji koncepcji 
zarządzania informacją i zarządzania wiedzą. Kolejny, czwarty rozdział publi
kacji poświęcono pokazaniu idei tych koncepcji i temu jak stopniowo prze
chodzić można od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą, tam, gdzie



jest to potrzebne. Wywód w tym kierunku poprowadzono ze szczególnym 
uwypukleniem ujęcia procesowego oraz z uwzględnieniem tzw. ekologicznego 
zarządzania informacją. Dokonano przeglądu celów, modeli, strategii, metod, 
narzędzi i spodziewanych korzyści. Jednym z podejść umożliwiających lepsze 
rozpoznanie i identyfikację wartości informacji i wiedzy jest rozpatrywanie ich 
w funkcji zasobu organizacyjnego {organizational resource), czy też aktywów 
lub dóbr niematerialnych (intangible assets). Wyjaśniono czym jest zasób oraz 
pokazano rozwój koncepcji zarządzania zasobami informacyjnymi -  począt
kowo traktowanymi jako dobra materialne, a potem  (wraz z powstaniem 
szkoły zasobowej i popularyzacją idei zarządzania wiedzą) jako aktywa nie
materialne. Scharakteryzowano informację i wiedzę w funkcji zasobu organi
zacji (w opozycji do zasobów klasycznej ekonomii) oraz poruszono różne 
aspekty zarządzania tymi specyficznymi zasobami. Zarządzanie informacją 
i wiedzą pokazano nie jako narzędzie zarządzania, ale jako nową dziedzinę 
aktywności zawodowej profesjonalistów do spraw informacji i wiedzy.

Skomplikowana natura „oswajania” i przyswajania informacji w organiza
cjach nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie społeczeństw, i odwrotnie, 
co znalazło swój wyraz w rozdziale piątym. Obok tendencji integrujących, 
w rozprawie spróbowano także pokazać aspekt eksponujący informację jako 
źródło powiększających się przeciwieństw i kontrastów społecznych. Elita 
informacyjna i proletariat, porządek i chaos, ład i kryzys, różnicowanie i inte
gracja, prawo do informacji i jednocześnie prawo do ciszy -  to spojrzenia 
zaprezentowane w niniejszym opracowaniu.

W szkicowaniu informacyjnej problematyki społeczeństwa wiedzy i aktyw
nych pracowników wiedzy nowoczesnych organizacji nie mogło zabraknąć 
rozdziału poświęconego edukacji -  rozumianej jako klucz do wiedzy. Ambicją 
tego fragmentu pracy jest podkreślenie faktu, że edukacja, a w szczególności 
ustawiczne uczenie się, jest obecnie najważniejszym procesem społecznym 
i gospodarczym.

W uczeniu się jak się uczyć, jak zdobywać informacje i efektywnie je wyko
rzystywać nadal niezbędna jest fachowa pomoc specjalistów do spraw infor
macji i wiedzy. W kolejnej części pracy starano się pokazać ich profesjonalne 
kompetencje, wymagane na polu szeroko pojmowanego zarządzania inform a
cją i wiedzą.

Zgodnie z przyjętym postulatywnym definiowaniem społeczeństw informacji 
i wiedzy wzięto pod uwagę przede wszystkim wzorce zachowań elity informa
cyjnej wchodzącej w interaktywne relacje z informacją, modele porządku i ładu 
informacyjnego, a także koncepcje i narzędzia najbardziej efektywnych metod 
zarządzania informacją i wiedzą. Komponenty tych wzorców składają się na 
zaproponowany w rozprawie infocentryczny model społeczeństwa wiedzy.

Przedstawiony w książce krąg zagadnień pokazuje możliwe/potencjalne 
kierunki rozwoju nauki o informacji w kontekście organizacji opartych na wie
dzy oraz szerzej -  w kontekście przechodzenia do społeczeństwa wiedzy. Roz
szerzenie obserwacji informacji o obszar społeczeństwa i gospodarki oraz jej



relacji z wiedzą znacznie wzbogaca nasze pojmowanie cech, własności i funk
cji informacji. Dodatkowo, zaletą podejmowanych tutaj badań jest porządko
wanie terminologii i pojęć, dokonanie przeglądu różnych koncepcji i idei -  nie 
narzędzi (w sensie softwaru i hardwaru) -  służących skuteczniejszej transfor
macji informacji w wiedzę. Jest to szczególnie ważne dla specjalistów odpo
wiedzialnych w organizacjach za kreowanie środowiska informacji, innowacji 
i wiedzy, do których praca jest kierowana. Ich wiedza, umiejętności kompe
tencje mają bardziej przybliżać nas do trafniejszej oceny współczesnych zja
wisk związanych z informacją.



1, Informacja i wiedza

Celem tego rozdziału jest przybliżenie fenom enu inform acji i wiedzy 
oraz ich wzajemnych relacji -  z pozycji różnych nauk -  pokazanie jak  n ie
jednorodnie inform acja jest interpretow ana i jakie trudności to za sobą 
pociąga. D okonując przeglądu i uporządkowania aparatury  pojęciowej 
sformułowano postulat poszerzenia pola badawczego informacji naukowej -  
integrującego spojrzenie wielu dyscyplin, jako w arunku koniecznego dla 
holistycznego ujęcia istoty informacji i zrozum ienia jej roli we współcze
snym świecie.

1.1. Informacja -  kłopoty z różnorodnością

w  literaturze różnych dziedzin można zaobserwować co najmniej trzy 
różne podejścia do definiowania pojęcia informacji:

1. Niektórzy badacze (np. R. M. Losee, 1997; J. W ojciechowski, 1998; 
Saracevic, 1999) przyjmują, że informacja (podobnie np. jak  czas, energia 
czy grawitacja w fizyce, życie w biologii) jest pojęciem pierwotnym i z tego 
względu nie wymaga definicji czy interpretacji^. Odnosi się to np. do ilościo
wej teorii informacji C. E. Shannona (sformułowanej w 1948 r.), w której 
autor nie opisuje pojęcia informacji^, lecz ilość pewnego czynnika zm niej
szającego entropię, który został określony term inem  «informacja». Zwolen-

 ̂ (...) pojęcie infonnacji to jest prapojęcie, pojęcie elementarne, wyjściowe, służące między 
innymi do definiowania innych pojęć, dlatego samo definiuje się źle (Wojciechowski, 1998, s. 2).

 ̂ Shannon, nadając swojej teorii nazwę «matematyczna teoria icomuniicacji» wyraźnie 
określił, że zadaniem komunikacji jest odtwarzać w pewnym miejscu komunikat, który 
w innym miejscu został wybrany do przekazania, i zastrzegł się, że jego teoria nie dotyczy tre
ści komunikatów. Dlatego też tzw. teoria informacji ma nazwę mylącą -  jest to bowiem ilo
ściowa teoria informacji, w której podstawowym pojęciem jest «ilość informacji», a nie infor
macja.



nicy tego podejścia zakładają intuicyjne rozumienie znaczenie pojęcia infor- 
macji^O.

2. Term in ten, definiowany na gruncie danej dziedziny badawczej, odwo
łuje się i dostosowywany jest do potrzeb danej dyscypliny, do innych znanycli 
w tej dziedzinie pojęć i celów. (Egzemplifikacją tej tezy jest materiał prezen
towany poniżej w rozdz. poświęconych informacji w nauce o informacji, 
w naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu.)

3. Opis i interpretacja pojęcia «informacja» wynika z branych pod uwagę 
jego cech, własności oraz funkcji (np. B. Stefanowicz, 2004b; W stęp do infor
matyki..., 2004 rozdz. 3).

Badanie informacji prowadzone jest w dwóch odrębnych perspektywach.
Podejście infologiczne -  związane jest z traktowaniem informacji jako zna

czenia (kontekstu) danych z uwzględnieniem czynników psychologicznych 
i językowych. Znaczenie informacji (jej sens, istota) jest tu ściśle związane 
z osobą twórcy lub odbiorcy informacji, z czego można wyprowadzić wniosek, 
że informacja sama w sobie nie ma żadnej wartości, jej wartość jest wartością 
nadaną jej przez użytkownika -  zależnie od jego wiedzy i sytuacji^^.

Interpretacja infologiczna, zaproponowana przez dwóch szwedzkich spe
cjalistów Bo Sundgrena (1973) i Bo Langeforsa (1980) nawiązuje do badań 
nad użytkownikiem prowadzonych w ramach nauki o informacji (information 
science) od samego jej początku i jest użyteczna przy analizie różnorodnych 
cech i n f o r m a c j i ^ ^ .  W  szczególności pozwala dokładniej zbadać i  wyjaśnić 
pewne zagadnienia dotyczące jej jakości i „istotności” (zob. Stefanowicz, 1987, 
2004a, 2004b; Flakiewicz, 1992, 2002; Babik, 1998).

Podejście datalogiczne -  zakłada „odpersonifikowanie” informacji, tj, 
uniezależnienie jej od umysłu odbiorcy. Za jej źródło uznaje się dane ustruk- 
turalizowane w taki sposób, że zawierają informacje o samych sobie. Przy tym 
podejściu rozważane są głównie tzw. własności informacji -  tj. cechy stałe, 
które nie zmieniają swoich wartości, gdyż są niezależne od obserwatora (użyt
kownika) (zob. rozdz. 1.1.5 Własności informacji).

W rozważaniach o informacji stosuje się zróżnicowane podejścia badaw
cze: ilościowe, jakościowe, systemowe, filozoficzne, historyczne, psycholo
giczne, socjologiczne, komunikacyjne, infologiczne, funkcjonalne, procesowe.

Praktycznie każda dziedzina wiedzy charakteryzuje się przyjęciem różnych 
perspektyw i stanowisk teoretycznych w odniesieniu do informacji, przyczy

no Nieprecyzyjnymi definicjami pojęcia informacji zadowalali się również twórcy cyberne- 
tyiti, np. N.Wiener traictowal informację jako nazwę oznaczającą treść zaczerpniętą ze świata 
zewnętrznego w procesie naszego dostosowywania się do niego i przystosowania się do niego 
naszych zmysłów. W Małym słowniku cybernetycznym pod red. M. Kempisty (1973) podaje się, 
że informacja jako pojęcie elementarne nie jest w peini definiowalna.

Dobrą ilustracją tego podejścia jest stwierdzenie, że dopiero człowiek może tchnąć zna
czenie i energię w martwą informację (Choo, 1998).

12 Obszar zainteresowania infologii można określić jako: wyjaśnianie znaczenia informacji 
w aspekcie użytkowym, badanie i wyjaśnianie różnorodnych cech informacji, analizę żądań 
użytkownika kierowanych pod adresem informacji, poszukiwanie metod i sposobów zapew
nienia przez informację żądań, które formułuje użytkownik (Stefanowicz, 1987).



niając się do lepszego rozpoznania, opisu i stanu wiedzy o informacji. N iejed
noznaczność pojęcia «informacja» podicreśla jej złożoność i wieloaspekto- 
wość. J. Ratajewski (1992) powołuje się na pracę Zhanga YueXiao z 1988 r., 
w której jest mowa o 400 definicjach pojęcia informacji.

Za cel tego rozdziału wyznaczono skupienie się przede wszystkim na trzecli 
wybranycli obszaracłi: nauki o informacji, nauk ekonomicznych i nauk
0 zarządzaniu.

Poza przyjęte ramy wykracza szersza analiza pojęcia informacji na gruncie 
nauk o komunikowaniu. Jednak wydaje się, że wspólnym kontekstem  więk
szości podejść jest właśnie komunikowanie, rozumiane jako przenoszenie 
informacji od nadawcy do o d b i o r c y l 3 .  Dlatego też naszkicowano w tym miej
scu wieloaspektowe studium pojęcia informacji w ujęciu komunikacyjnym 
zaproponowane przez C. Bermana (1991). Badacz ten rozpatruje informację 
w czterech znaczeniach: jako rzecz, wielkość mierzalną, potencjał oraz zmianę.

Informacja w znaczeniu rzeczy jest produktem  określonego procesu, m ają
cym wykonawcę (źródło informacji) oraz użytkownika (jest przeznaczona dla 
kogoś, czyli ma odbiorcę -  rzeczywistego lub potencjalnego, indywidualnego 
lub zbiorowego). Informacja jako rzecz może być poddawana rozmaitym ope
racjom, takim jak wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, przetwarzanie, 
wymiana, kupno, sprzedaż itp. Można jej przypisać różne właściwości, a więc 
treść, formę, wielkość, wartość, użyteczność i wiele innych. Ponieważ infor
macja jest „czymś” ma własną postać i strukturę fizyczną. To, jakie tworzywo^^
1 jakie procesy zostały wykorzystane do wytworzenia informacji, nie ma w tym 
przypadku znaczenia. Chodzi o to, aby nadać informacji postać umożliwiającą 
jej identyfikację i odpowiednią interpretację, postać zdolną do oddziaływania 
na adresata. Informacja, bez względu na jej postać fizyczną, ma swoje odnie
sienie do określonego stanu rzeczy, tj. przedmiotów, faktów, zdarzeń, zjawisk, 
związków między nimi, a także stanów duszy i ciała, a więc odwzorowuje 
wszystko to, co jest przedmiotem komunikacji -  jest więc (dla Berm ana) nad
rzędna w stosunku do komunikacji^^.

Znaczenie informacji jako wielkości mierzalnej wynika z potrzeby ilościo
wej charakterystyki wiadomości, niezbędnej w ocenie skuteczności procesu 
komunikacji. Występują bowiem sytuacje i konteksty, w których przekazana 
wiadomość zawiera za mało lub za dużo informacji. Stąd też jednym z proble-

'3 Nośnikami informacji są tu teksty medialne.
Tworzywem informacji mogą być np. papier, płyta kompaktowa, sekwencja drgań powie

trza wzbudzanych strunami głosowymi.
Odmienne stanowisko na płaszczyźnie przedsiębiorstwa przyjmuje wybitna specjalistka 

francuska A. Bartoli (1991). W jej koncepcji komunikowanie jest pojęciem nadrzędnym w sto
sunku do informowania i może być postrzegane jako podstawowa funkcja kierowania. Bartoli 
twierdzi, że „komunikacja jest zarazem aktem, przedmiotem i środkiem upowszecłiniania 
i przekazywania informacji” (podaję za: Elementy...., 1997, s. 5). Tak rozumiana komunikacja 
stanowi „efekt informacji”, jak też jest ogółem czynności związanych z upowszechnianiem lub 
przekazywaniem informacji. Obejmuje ona informację operacyjną, systemy informacji trady
cyjnej lub skomputeryzowanej, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz nieformalną 
wymianę informacji.



mów podejmowanych na gruncie ilościowej teorii informacji jest poszukiwa
nie optimum informacji w procesach komunikowania.

Z  powyższym znaczeniem koresponduje ujęcie informacji jako potencjału, 
które Berman wiąże z ilościowym aspektem informacji zawartym w wiadomo
ści i utożsamia ze zdolnością informacji do określonej zmiany stanu rzeczy, 
która polega na zmniejszeniu lub eliminacji niepewności odbiorcy w odniesieniu 
do rozważanych przez niego stanów, wybranych ze zbioru stanów możliwych 
(Berman, 1991, s. 428). Takie podejście do informacji odgrywa szczególną rolę 
w procesie podejmowania decyzji.

Ostatnie z rozważanych przez Bermana znaczeń (zmiana) odnosi się do 
roli informacji w kształtowaniu postaw i zachowań. Zm iana stanu odbiorcy 
przez informację dokonuje się w różny sposób: bezpośrednio -  w postaci zale
cenia, instrukcji, ostrzeżenia itp. (jak ma to miejsce w procesach kierowania) 
oraz pośrednio -  poprzez jej odniesienie do stanu rzeczy będącego przedmio
tem poznawania czy opisu, co wiąże się z podnoszeniem poziomu wiedzy 
i tworzeniem podstaw do racjonalnego działania. Tak więc, informacja jako 
czynnik zmniejszający nieokreśloność, wpływa na zachowanie się systemu oraz 
realizację różnych jego funkcji. Informacja ma więc związek z komunikacją, 
którą można traktować jako szczególny przypadek informowania, zorientowa
nego na wywołanie określonej zmiany.

1.1.1. Informacja w nauce o informacji

Byłoby uproszczeniem sprowadzenie nauki o informacji (information 
science) ]&dyn\& do studiowania zagadnień selekcji, gromadzenia, organizowa
nia zasobów, wyszukiwania i udostępniania informacji^^. Istnieje sporo waż
nych, nie wyartykułowanych do końca problemów, które M.J.Bates (1999) 
nazywa below the water line, a które istotnie wpływają na przebieg wymienio
nych wyżej procesów. Prawdopodobnie dlatego, mimo że konceptualizacja 
pojęcia «informacja» zajmuje centralne miejsce w nauce o informacji, T. Sara- 
cevic, jeden z najbardziej znanych obecnie amerykańskich badaczy nauki 
o informacji, na pytanie o to, czym jest informacja w tejże nauce odpowiada: 
Z  naukowego punktu  widzenia, odpowiedź brzmi: Nie wiemy (Saracevic, 1999, 
p. 1054). Przez lata czyniono starania, by szeroka dyskusja nad zakresem poję
cia «informacja» przyczyniała się do rozwoju dyscypliny (m.in.: Belkin, N.J. & 
Robertson, s. E. (1976), Belkin, N.J. (1978), Brookes, В. С. (1980), Buckland, 
М.К. (1991), Derr, R.L. (1985), Dervin, В. (1999), Losee, R. M. (1997), Mad
den, A.D. (2004), Meadow, C. T. & Yuan, W. (1997), Pratt, A. D. (1977).

Pole badawcze nauki о informacji ciągle się zmienia. Niezwykle cenne wyniki pokazu
jące współczesne podejście do fundamentalnych pojęć danych, informacji i wiedzy, najważ
niejszych koncepcji informacji naukowej oraz schematów klasyfikacyjnych dyscypliny sformu
łowanych przez najbardziej liczących się w niej naukowców, prezentują badania prowadzone 
w latach 2003-2005 pt. Knowledge Map o f Information Science (zob. Zins 2006, Zins, 2007a, 
2007b, 2007c, 2007d).



z  prac zbiorowych warto wymienić chociażby dwie następujące: Machlup, 
F. & Mansfield, U. (Eds.) (1983), Vakkari, P. & Cronin, B. (Eds.) (1992), 
a z ostatnich prac przeglądowych: Cornelius, I. (2002), Capurro, R. & Hj0rland, 
B. (2003). Nadal jednak istnieje w tym względzie sporo różnych interpretacji 
teoretycznych i praktycznych. Wskazuje się między innymi na odmienności 
związane ze stopniem złożoności pojęcia, tak więc mówi się o informacji 
w sensie wąskim, szerszym oraz najszerszym (Saracevic, 1999). W wielu dzie
dzinach, w tym w nauce o informacji, pojmowanie informacji w wąskim zna
czeniu zbliżone jest do wiadomości. Informacja rozważana jest w kategoriach 
sygnału lub wiadomości do podjęcia decyzji, z czym nie wiąże się wcale, lub 
w znikomym stopniu, kognitywne przetwarzanie informacji. Najczęściej prze
twarzanie informacji może tu być wyrażone w postaci algorytmów lub praw
dopodobieństwa. Informacja jest w tym przypadku traktowana jako pewna 
własność wiadomości, która może zostać oszacowana jakimś praw dopodo
bieństwem. W artość informacji jest tu oceniana jako różnica pomiędzy uży
tecznością decyzji podjętej na bazie konkretnej informacji, a możliwą decyzją 
podjętą bez tej informacji. Oczywiście, największy problem stanowi zmierze
nie owej relacji.

W sensie szerszym informacja jest tym, co wpływa na/lub zmienia stan 
naszego umysłu, stąd też obejmuje kognitywne przetwarzanie i zrozumienie. 
Jest rezultatem interakcji dwóch kognitywnych struktur, a mianowicie umysłu 
oraz szeroko pojętego „tekstu”. W przypadku usług informacyjnych, gdzie 
informacja jest często przenoszona przez medium tekstu, dokum entu czy też 
rekordu, informację stanowi to, co czytelnik może zrozumieć z tekstu czy 
dokumentu. Informacja istnieje w pewnej relacji (transakcji) pomiędzy czytel
nikiem a tekstem, pomiędzy rekordem  a użytkownikiem. W tym przypadku 
informacja jest ściśle powiązana z procesami konceptualizacji, interpretacji 
i zrozumienia przez człowieka.

W najszerszym ujęciu informacja jest rozpatrywana w kontekście. Tak więc 
informacja pociąga za sobą nie tylko mówienie o wiadomościach (wąski sens), 
które są poddane procesom kognitywnego przetwarzania (sens szerszy), ale 
także o kontekście -  sytuacji, zadaniu, bieżącym problemie itp., dla potrzeb 
których informacja jest wykorzystywana. Nie bez znaczenia są tu motywacje i 
intencje oraz kompetencje korzystających z informacji. Wszystko to tworzy 
społeczny kontekst, w którym informacja pełni określone role. Kontekst ów 
wpływa na oczekiwania użytkownika co do treści, formy, nośnika, czasu 
dostarczenia, stopnia aktualności, stopnia przetworzenia, oceny kom pletno
ści, relewancji informacji itd.

Interesujące wydają się próby wskazania bardziej szczegółowych kryteriów, 
które by decydowały o odpowiedniości pojęcia informacji z punktu widzenia 
zakresu zainteresowań badawczych nauki o informacji. W edług N.J. Belkina 
(1978) pojęcie takie powinno uwzględniać następujące więzi:

1. Z  systemem komunikacji poznawczej człowieka.
2. Z  relacjami między informacją i jej nadawcą.



3. z  relacjami między informacją i jej odbiorcą -  użytkownikiem.
4. Z  ideą informacji oczekiwanej (pożądanej).
5. Z  efektywnością samej informacji, jak też efektywnością przekazu infor

macyjnego (Belkin, 1978, s. 58).
Jakkolwiek postulaty te pozostają nadal ważne, kolejne lata rozwoju dys

cypliny oraz pojawienie się nowoczesnych technologii informacyjno-komuni- 
kacyjnych znacznie rozszerzyły ten punkt widzenia, rozwinął się np. nurt 
refleksji dotyczący nowych form (postaci) prezentacji informacji, metod 
i narzędzi organizacji i przeszukiwania zasobów informacyjnych, dokumental
nych produktów działań informacyjnych, edukacyjnych aspektów procesów 
informacyjnych, kształtowania wiedzy, pełnienia przez informację funkcji 
zasobu, dobra ogólnospołecznego, związku informacji z działaniami ludzkimi, 
wartości informacji i wiele innych.

W dyskusji dotyczącej pojęcia informacji prowadzonej na gruncie ontolo- 
gicznym, stawia się pytania o to, czy informacja jest rzeczą, zdarzeniem czy też 
procesem. Duży wpływ na toczącą się w tym zakresie dyskusję wywarła -  czę
sto cytowana przez innych autorów -  praca M. K.Bucklanda pt. Information as 
Thing (1991) opublikowana w „Journal of the American Society for Informa
tion Science”. Buckland zauważa, że większość definicji stosowanych na polu 
informacji naukowej denotuje informację jako wiedzę, proces bądź rzecz 
(information-as-knowledge, information-as-process, information-as-thing). 
Także S. Cisek (2002a), szukając odpowiedzi na pytania; Czy informacja ist
nieje? Jak istnieje? Czym jest? Jakie są jej atrybuty? -  pokazuje, że badacze 
i praktycy informacji naukowej zajęli niemal wszystkie możliwe stanowiska.

Różnorodność w podejściu do fenomenu informacji ujawnia się także 
w polskich publikacjach z zakresu informacji naukowej. Przykładowo, infor
macja stała się obiektem  szerszych dociekań naukowych A. Sitarskiej (1984) -  
pokazując pojęcie informacji w nauce o informacji; W. Babika (1998) -  w kon
tekście zależności pomiędzy informacją a podejmowaniem decyzji; A.Sitar- 
skiej (2001) -  na tle problemów przekształcania informacji w wiedzę;
A. Radwańskiego (2001) na tem at psychologicznych i socjologicznych aspek
tów prezentacji informacji i wiedzy; S. Cisek (2002a) -  w odniesieniu do 
zagadnień filozoficznych; S. Kurek-Kokocińskiej (2004) -  w kontekście zagad
nień teoretycznych i uwarunkowań prawnych działalności informacyjnej, Woj
ciechowskiego (2004) na tle procesów komunikacji.

A. S itarska (1984) dokonując przeglądu pojęć inform acji obecnych 
w nauce o informacji (informacji naukowej) wskazała na następujące: ogólna 
kategoria ontologiczna (podobnie jak m ateria), cecha materii, dane o okre
ślonej wartości w procesie decyzyjnym, prawdopodobieństwo zdarzeń, rodzaj 
redukcji poziomu niepewności wiedzy, struktura lub organizacja wiedzy, wia
domość ogólna, naukowa lub inna, która jest komunikowana, zdarzenie wystę
pujące w odbiorze tekstu.



Aspekty informacji
Niedotykalne (intangible) D otykalne (tangible)

Rzecz, całość (entity) Informacja jako w i e d z a :
-  wiedza poszczególnych ludzi 

(świat 2 Poppera)
-  wiedza obiektywna 

(infersubiektywna) utrwalona w 
dokumentach (świat 3 Poppera)

Informacja jako r z e c z :
Dane, dokumenty, zapisana wiedza 

(recorded knowledge)

Proces (process) Informacja jako p r o c e s :  
Bycie, stawanie się 

poinformowanym (becoming 
informed)

Przetwarzanie infomiacji (information 
processing):

Przetwarzanie danych, przetwarzanie 
dokumentów, inżynieria wiedzy 
(knowledge engineering)

Źródto: Cisek, 2002a, s. 100.

Ontologia itnformacji
Tabela 2

Czy informacja istnieje? 
Czy temin „informacja” 
ma rzeczywiste 
desygnaty?

•  Tak (realizm). Tego zdania jest większość autorów [Belkin 1978, BI; 
Ingwersen 1995, BI oraz wielu innych],

•  Nie (instrumentalizm, konwencjonalizm, nominalizm). „Słowo ‘informacja’ 
nic jest niczym więcej, jak  językow ą konwencją, która chroni ludzi przed 
kłopotem myślenia o czyni mówią. [...] Możemy uniknąć słowa ‘informacja’ 
i powiedzieć, co mamy naprawdę na myśli” [Yerkey 1991, s. 758, BI].

Jak istnieje informacja? • Obiektywnie, niezależnie od podmiotu (realizm) [Brookes 1980a; 1980b; 
1980c; 1981, BI; do pewnego stopnia -  Hjerland; Albrechtsen 1995, BI]

• Subiektywnie, zależnie od podmiotu (idealizm subiektywny) (ujęcie 
kognitywne)

Czym jest informacja? 
(1)

• Bytem materialnym (information-as-thing w' terminologii Bucklanda [ 1991, 
BI], tzn. jest tożsama z obiektami informatywnymi (dokumenty, systemy 
etc.)

•  Bytem psychicznym i świadomościowym (kognitywności)
•  Bytem idealnym [Brookes 1980a, 1980b, 1980c, 1981, BI]

Czym jest informacja? 
(2)

•  Relacją, cechą (relacja jednoargumentowa), własnością
-  dokumentu, nośnika, systemu informacyjnego, tekstu [Houser 1986, BI]
-  odbiorcy [Yerkey 1991, BI]
-p ro ce su  (jakiegokolwiek) [Losee 1997, BI]
-  rzeczywistości w ogóle, przyrody, wszechświata [Stonier 1997, BI]
-  sytuacji (system -  dokument -  użytkownik -  czas -  miejsce -  kontekst 

społeczny) [Brier 1996b, BI; Rudd 1983, BI]
•  Procesem (information-as-process) [Buckland 1991, BI]
•  Kzeczei^(information-as-thing) [[Buckland 1991, BI; oraz -  potocznie]

Jaka może być 
informacja?

• Aktualna i potencjalna
• Dynamiczna, zmienna w czasie (paradygmat kognitywny) oraz statyczna 

(paradygmat fizykalny)
•  Prawdziwa bądź fałszywa; według jednych kategoria prawdziwości w ogóle 

nie dotyczy informacji, według innych -  można jej używać [Fricke 1997, BI]
•  Syntaktyczna i semantyczna

Zródto: Cisek, 2002a, s. 100.

Chociaż wszystkie z wymienionych znaczeń są obecne w rozważaniach 
nauki o informacji do dziś, W. Babik podkreśla, że dotychczasowe próby okre
ślania informacji ukazały jedynie wybrane aspekty tego pojęcia, przede wszyst
kim takie jak:



• treść zaczerpnięta ze świata zewnętrznego w procesie dostosowywania się 
do niego,

• wiadomości zawarte w danym komunikacie językowym, będące obiektem 
przekazywania, przechowywania i przetwarzania,

• usunięta niepewność,
• specyficzne dane służące realizacji przez człowieka celowego działania 

(w określonym działaniu informacja ma charakter relatywny i potencjalny),
• informacja to znaczenie (treść), jakie przypisuje się danym za pomocą 

odpowiednich konwencji (Babik, 1998, s. 16-17).
W arto w tym miejscu uwypuklić stanowisko J.Wojciechowkiego (2004), 

który domaga się kategorycznego odrzucenia na gruncie informatologii non
sensownej -  jego zdaniem -  praktyki uznawania za informację wszystkiego^^. 
Proponuje za informację uznać tu wyłącznie powiadomienie o faktach: oso
bach, zdarzeniach, procesach, przedmiotach, stanach rzeczy, oraz ich efek
tach. Powiadomienia te mogą być intencjonalne bądź nie (odbiorca może sam 
„wydobywać” wiadomości ze źródła), mogą też istnieć w stanie potencjalnym.

Różnorodność prezentowanych stanowisk upoważnia do konstatacji, iż nie 
ma -  jak dotąd -  wystarczająco dobrej definicji informacji, ani dobrych teorii 
informacji i wiedzy (Wojciechowski, 1998; Saracevic, 1999; Radwański, 2001).

Z  perspektywy informacji naukowej szczególnie cenna wydaje się ta szcze
gólna „własność” informacji, która umożliwia procesy „przetwarzania” -  
streszczania, kondensow ania, kom pilowania, uaktualniania, filtrowania 
(selekcjonowania), interpretowania, uwiarygodniania (akredytacji), a także 
to, że istnieje możliwość przenoszenia informacji w czasie i przestrzeni, 
poprzez utrwalenie jej na różnorodnych nośnikach.

Coraz częściej w operacjach informacyjnych wspomaga człowieka nowo
czesna technologia -  stwarza niespotykane dotąd możliwości zapisu, szybkości 
powstawania, gromadzenia, przetwarzania i przekazu, rzetelności na poziomie 
szczegółów, eksploracji gigantycznych zasobów -  według najróżniejszych klu
czy wyszukiwawczych. Wiele nadziei wiąże się z rozwojem automatycznie 
generowanej wiedzy, czyli systemami ekspertowymi i sztuczną inteligencją. 
Trzeba mieć jednak świadomość, że nowe inteligentne i «dyskretne» (zeroje
dynkowe) źródła -  informacja elektroniczna (e-informacja), zdygitalizowana, 
mobilna, informacja w sieci, w systemach rozproszonych -  to także nowe ocze
kiwania użytkowników i ich zachowania (w tym wymagane kompetencje) 
informacyjne, którym trzeba sprostać.

W nowych warunkach życia społecznego określanych przez niektórych 
badaczy (np. Rifkin, 2003) „wiekiem dostępu” nadal pozostaje aktualny 
dotychczasowy główny problem  badawczy, przed którym od początku stała

Nazywanie „informacją” impulsu neurologicznego w psychologii lub binarnego sygnału 
w elektronice jest nieporozumieniem, jeżeli nie nadużyciem (Wojciechowski, 2004, s. 58). Tenże 
autor uważa również, że nieporozumieniem jest nazywanie komunikacji artystycznej (estetycz
nej) i literackiej -  „informacyjną”, z uwagi na to, że charakteryzuje ją kreatywność odbioru. 
Ten typ komunikacji nazywa „nieinformacyjną”.



nauka о informacji, tj. zapewnienie efektywnego dostępu do utrwalonej na 
różnych nośnikach informacji w warunkach gwałtownego i niekontrolowanego 
rozrostu jej zasobów (zob. Sosińska-Kalata, 2004a). Na progu społeczeństwa 
wiedzy nie mogą pozostać na marginesie rozważań dwa inne zasadnicze pro
blemy informacji naukowej wskazane przez A.Sitarską: (1) przekształcanie 
informacji w wiedzę oraz (2) społeczne uwarunkowania i konsekwencje kom u
nikowania się, w tym również poprzez rozległe sieci kom puterowe (Sitarska, 
2001, s. 202).

Integrowanie informacji z dotychczasową wiedzą -  tak w wymiarze jed 
nostkowym, jak i zbiorowym (instytucjonalnym, organizacyjnym) zakłada 
zarówno dbanie o wysoką jakość zasobów i procesów informacyjnych ze strony 
nadawców, organizatorów i gestorów informacji, ale także odpowiednie przy
gotowanie informacyjne użytkowników {information literacy -  zob. rozdz. 
5.5.3.).

Próba podsumowania przeglądu rozważań o pojęciu informacji w inform a
cji naukowej {information science) prowadzi do konstatacji, że każda definicja 
może być hipotezą -  stawianą różnorodnie w zależności od sposobu ujmowa
nia rzeczywistości, każda zwraca uwagę jedynie na wybrane aspekty feno
menu, jakim jest informacja. Aby jednak wypełnić zadanie dostępu do infor
macji, jakie stawia przed sobą informacja naukowa, pod uwagę brana jest 
informacja zapisana i utrwalona {recorded), która powinna dotrzeć do real
nego lub potencjalnego użytkownika. W tym sensie dyscyplina ta  wykorzystuje 
przede wszystkim podejście do badań informacji związane z jej użytkowni
kiem, co później zostało nazwane podejściem infologicznym.

1.1.2. Informacja w naukach ekonomicznych

w  gospodarce informacja jest zjawiskiem zarówno społecznym (służy do 
społecznego komunikowania), ekonomicznym, jak i technicznym. Zrozum ie
nie istoty informacji, procesów informacyjnych i systemów informacyjnych 
w gospodarce wymaga łącznego widzenia tych trzech aspektów.

Ze specyfiki funkcji informacji w gospodarce wynika, że zjawiska inform a
cyjne można badać i objaśniać wykorzystując podstawowe „klasyczne” kate
gorie makroekonomiczne, takie jak: zasób ekonomiczny, dobro wolne, czyn
nik produkcji, produkt, wyrób, usługa, towar, dobro konsumpcyjne, elem ent 
infrastruktury gospodarki (Oleński, 1997, 2000)1^. Informacja niełatwo daje 
się ująć w dotychczasowe schematy ekonomiczne. Inform acja jest nie
uchwytna, potencjalnie może być wszędzie, podczas gdy obiekt fizyczny (m ate
rialny) może być tylko w jednym miejscu naraz. Ta sama informacja może 
mieć różną wartość w zależności od kontekstu, nabierać znacznie na wartości

Więcej informacji na ten temat czytelnik znajdzie w rozdz. 3.1. poświęconym rynkowi 
informacji i wiedzy.



w połączeniu z innymi informacjami, co znakomicie utrudnia liczenie i staty
styczne porównania, ujmowanie jej w bilansach itp.

Istnieje spory wachlarz poglądów na tem at istoty informacji ekonomicz- 
nejl9. Przy jej charakteryzowaniu i interpretacji najczęściej uwypukla się jej 
zadania lub procesy powstawania. Specyficzny dla informacji ekonomicznej 
jest zespół ustawicznie zmieniających się danych charakteryzujących katego
rie ekonomiczne towarzyszące opisowi procesów gospodarczych, takich jak 
cena, koszt, wartość, zysk, dochód, wielkość produkcji itp. Specjaliści przypi
sują informacjom ekonomicznym różne role, a w szczególności rolę: instru
m entu zarządzania przedsiębiorstwem, elem entu kontroli, elem entu plano
w ania gospodarczego, źródła systematycznej analizy ekonomicznej 
w przedsiębiorstwie oraz podstawy do rozliczeń finansowych (Stefanowicz, 
2004b).

Z  ekonomicznego punktu widzenia informacja uznawana jest za czynnik 
wytwórczy. Istotną cechą informacji w tej kategorii jest to, że może zamieniać 
inne czynniki wytwórcze, np. kapitał czy pracę, a także umożliwia efektyw
niejsze wykorzystanie innych czynników produkcyjnych. Na przykład, niewy
korzystane gospodarczo obszary pustynne mogą (teoretycznie) stać się cen
nymi terenam i, jeżeli tylko zostanie wygenerowana i dostarczona odpowiednia 
informacja o ich zagospodarowywaniu (Dziuba, 2005).

Na gruncie ekonomicznym pojęcie informacji jest nierozerwalnie związane 
z pojęciem systemu społeczno-gospodarczego. Badanie informacji „jako 
takiej” -  w oderwaniu od systemu -  jest według J. Oleńskiego (1997) błędem 
metodologicznym popełnianym nader często także w nauce, np. w niektórych 
pracach socjologicznych, politologicznych, a także ekonomicznych, i w prak
tyce. Aby można było prawidłowo interpretować informację należy widzieć ją 
w kontekście trzech systemów:

1. Systemu, do którego się odnosi (który lub którego część informacja opi
suje, odwzorowuje, o którym „mówi”).

2. Systemu, w którym informacja istnieje (krąży) -  powstaje, jest organizo
wana, odwzorowywana w materialnych nośnikach, gromadzona, przekazy
wana, przetwarzana, przechowywana.

3. Systemu, w którym informacja jest wyrażana, czyli kodu lub języka. Na 
gruncie systemów gospodarczych ten ostatni problem został opisany obszernie 
przez Oleńskiego (1997) oraz Bendkowskiego (1993), dlatego też w niniejszej 
rozprawie jest jedynie wspomniany.

Systemami, które stanowią punkt odniesienia dla problemów informacji 
w niniejszej książce są: społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy -  
a w szczególności ich podsystemy: system edukacyjny, gospodarka oparta na 
wiedzy (system makro) oraz organizacja -  np. podmiot gospodarczy (system 
mikro). Na ich tle trzeba widzieć takie podstawowe (zdaniem Bendkowskiego, 
1993) aspekty pojęcia informacji, jak:

Interesujący przegląd rozmaitych podejść do informacji ekonomicznej znaleźć można 
np. w pracach Dziuby (2000, 2005), Oleńskiego (2001) i Stefanowicza (2004a).



1. Informacja jako odwzorowanie rzeczywistości.
2. Informacja jako miara złożoności i różnorodności.
3. Informacja jako czynnik sprawczy, sterujący.
W charakteryzowaniu społeczeństwa informacyjnego od strony problemów 

ekonomii akcentuje się fakt, że informacja staje się podstawowym zasobem 
ekonomicznym, środkiem wzrostu i akumulacji dochodu, a także konkuren
cyjności. Informacja, która w coraz większym stopniu jest czynnikiem życia 
społecznego i ekonomicznego sprawia, że ludzie pochłaniają coraz więcej 
informacji jako konsumenci (ale także jako obywatele korzystający ze swoich 
praw). Z  kolei, ponieważ jednostki i organizacje różnego typu zużywają coraz 
więcej informacji, wymusza to rozrost sektora środków i usług informacyjno- 
komunikacyjnych. Z  dnia na dzień powstają tysiące nowych podmiotów 
gospodarczych w szeroko pojętym sektorze informacyjno-komunikacyjnym, 
zapewniając źródło utrzymania dla coraz większej liczby mieszkańców 
naszego globu.

W tzw. przemysłach informacji i wiedzy największe koszty to koszty inte
lektualne. Najważniejszą własnością nie jest ziemia czy maszyny, lecz wiedza 
i informacja, czyli własność intelektualna. Cechę informacji/wiedzy stanowi to, 
że koszt jej wytworzenia jest znaczny, natomiast minimalny jest koszt jej 
powielenia, reprodukcji. Dobrze ilustruje tę sytuację fakt, że skopiowanie 
encyklopedii multimedialnej, nad którą zespół specjalistów pracuje kilka lat, 
jest kwestią ceny nośnika, np. taniej płyty CDR.

W historii już nieraz zmieniały się mierniki bogactwa jednostek i społe
czeństw: w społeczeństwie rolniczym najważniejsza była wielkość areału na 
jednostkę, w przemysłowym -  zużycie energii elektrycznej na jednostkę, 
w informacyjnym -  konsumpcja bitów per capita, którą być może w przyszłości 
zacznie się mierzyć za pomocą odpowiedniego licznika. Tak jak w poprzed
nich epokach człowiek oszczędzał na ziemię czy maszyny, tak dziś oszczędza 
na edukację i wiedzę, która jest „osobistym środkiem produkcji” (Krzysztofek 
i Szczepański, 2005).

Przy rozpatrywaniu informacji jako kategorii ekonomicznej konieczne jest 
odwołanie się do pragmatycznej teorii informacji. Na jej gruncie operuje się 
pojęciem tzw. informacji pragmatycznej^^, wiążąc ją z określoną sytuacją decy
zyjną, użytecznością dla odbiorcy, efektywnością wykorzystania i kosztem uzy
skania lub wytworzenia informacji. Informacją pragmatyczną jest tylko ta 
informacja, która jednoznacznie odwzorowuje rzeczywistość (relacja: infor
macja -  obiekt rzeczywisty), zabezpiecza potrzeby użytkownika (relacja: infor
macja -  wiedza) i umożliwia podejmowanie efektywnych działań (relacja: 
informacja -  działanie) (Oleński 1997, s. 132).

20 K. Szaniawski (1994) Informacja a decyzja W: Tenże; O nauce... Warszawa, 1994, s. 253- 
266; K. Szaniawski (1994) Dwa pojęcia informacji W; Tenże: O nauce..., s. 366-378; O warto
ści informacji w grach. W: Tenże: O nauce..., s. 379-389.



W prowadzone przez Szaniawskiego (1971) pojęcie pragmatycznej wartości 
informacji^i pozwala na objaśnienie ważnych zjawisk informacyjnych w gospo
darce, zwłaszcza związanych z informacją jako produktem  procesów informa
cyjnych oraz informacją jako towarem na rynku.

Informacja pragmatyczna [...] stanowi rezultat procesów informacyjnych, 
a co za tym idzie jej otrzymanie wymaga poniesienia określonego kosztu (wytwo
rzenia lub uzyskania informacji). Jako produkt określonego procesu informacyj
nego może być również przedmiotem wymiany towarowej. Zasadnicze znaczenie 
przy ocenie informacji jako produktu czy towaru rynkowego ma jej użyteczność 
i koszt, a rozwinięcie tej kwestii wymaga z  kolei odwołania się do teorii systemów 
informacyjnych, w szczególności zaś uwzględnienia jakościowego aspektu infor
macji. Sformułowane przez nią rozstrzygnięcia są z  reguły podstawą do określa
nia właściwości, jakie winna spełniać informacja, aby stała się przydatna w pro
cesie zarządzania (Czekaj, 2000, s. 42).

Oprócz wspomnianych wyżej kosztów informacja, jak każdy zasób ekono
miczny, reprezentuje określoną wartość, wpływając również na wartość wyro
bów i usług, których składnikiem jest coraz częściej.

Współczesnej gospodarki nie da się objaśnić i kształtować bez uwzględnie
nia w teorii ekonomii czynnika informacji. Procesów ekonomicznych, zacho
wania się podmiotów w gospodarce nie da się objaśnić ani przewidywać bez 
uwzględnienia roli, jaką we współczesnych systemach ekonomiczno-społecz
nych odgrywają zasoby, procesy, systemy i technologie informacyjne. Ich bada
niem zajmuje się ekonomika informacji. Ekonomika informacji, jako ekono
mika szczegółowa, dostarcza naukowych podstaw, metod i narzędzi do 
badania, modelowania i tworzenia informacji, zasobów, procesów i systemów 
informacyjnych. W aspekcie mikroekonomicznym wypracowuje metody i bada 
zachowanie się podmiotów społecznych i gospodarczych jako uczestników pro
cesów i systemów informacyjnych. W aspekcie makroekonomicznym poszukuje 
prawidłowości pozwalających na zidentyfikowanie specyfiki informacji jako 
kategorii makroekonomicznej, rynku informacyjnego i sektora informacyjnego 
w gospodarce narodowej w skali g l o b a l n e j 2 2  (Oleński, 2000, s. 47-48).

1.1.3. Informacja w naukach o zarządzaniu

w  rozumieniu nauki o zarządzaniu informacja oznacza wiedzę potrzebną 
do osiągnięcia celów organizacji (Penc, 1999). Informacja zawsze towarzyszyła 
procesom zarządzania przedsiębiorstwem, jednak nigdy nie była tak ceniona

21 Więcej zob. rozdz. 4.4. na temat wartości informacji i wiedzy organizacyjnej.
22 Ekonomika informacji, podobnie jak wszystkie ekonomiki szczegółowe, w szerokim 

zakresie korzysta z metod badawczych wypracowanych przez inne dziedziny nauki i techniki, 
które w różny sposób i z różną silą zajmują się fenomenem informacji. Są to przede wszystkim: 
teoria informacji, semiotyka, cybernetyka i ogólna teoria systemów, organizacja i zarządzanie, 
informacja naukowa i techniczna, bibHotekoznawstwo, prasoznawstwo, informatyka, socjolo
gia, politologia, psychologia, statystyka, prawo.



jak to ma miejsce obecnie. Jest postrzegana jako podstawa i tworzywo tych 
procesów i cenny zasób przedsiębiorstwa, pozwala na uczenie się organizacji 
i dostosowanie do stale zmieniającego się otoczenia. Decyduje o sukcesie lub 
porażce organizacji (Kisielnicki, Sroka, 1999; Jelonek, 2001, Kolegowicz, 
2001). Efektywne zarządzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy posiadamy infor
macje o warunkach, w których działamy. Szczególnym rodzajem informacji -  
czwartego obok ziemi, pracy i kapitału czynnika produkcji -  jest informacja 
dla zarządzania.

Informacja dla zarządzania jest szczególnym rodzajem informacji, który 
pozwala na realizację takich funkcji zarządzania jak: planowanie, organizowa
nie, przewodzenie i kontrolowanie. W odniesieniu do prowadzenia firmy efek
tywne zarządzanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy posiadamy informacje
0 tejże organizacji i jej otoczeniu. Aby ze zbioru informacji wyodrębnić pod
zbiór informacji dla zarządzania, należy przyjąć, że na skutek otrzymanych 
wiadomości zmniejsza się nieokreśloność wyboru, czy też oceny funkcjonowa
nia organizacji. Dlatego też informacja dla zarządzania rozpatrywana jest 
przede wszystkim w kategoriach bezpośredniego i pośredniego wpływu na 
proces decyzyjny.

Юasyczne podejścia do informacji na gruncie zarządzania zostały w ostat
nich latach wzbogacone o koncepcję rozpatrywania informacji jako produktu
1 procesu. (Lesca, Lesca, 1995, Stefanowicz, 1996; Elementy..., 1997, Oleński, 
1997). Takie patrzenie na informację pochodzi od wybitnego specjalisty 
w zakresie zarządzania informacją H.Lesca (1992). Proponuje on, aby termin 
«informacja» rozumieć dwojako, a mianowicie jako proces, w wyniku którego 
jest się poinformowanym, oraz jako rezultat jakiegoś procesu informacyj- 
nego23. Lesca podkreśla także rolę informacji nie tylko jako czynnika umożli
wiającego bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale także jako zasobu 
strategicznego, kształtującego równowagę pomiędzy organizacją a otocze
niem. Takie ujęcie jest jednocześnie próbą całościowego podejścia do zarzą
dzania informacją w przedsiębiorstwie, zorientowanego na poprawę koordy
nacji i wzrost zakresu odpowiedzialności za informowanie i komunikowanie, 
tak wewnętrzne, jak i z e w n ę t r z n e ^ ^  (Czekaj, 2000, s. 22, 41-42). (Więcej zob. 
rozdz. 4.2. Zarządzanie informacją jako funkcja zarządzania organizacją.)

Informatyzacja procesów wytwórczych oznacza zupełnie inną niż w społe
czeństwie przemysłowym filozofię zarządzania inteligentnymi firmami (nazy
wanymi intelprices) i operującymi na „rynku intelektualnym ” (intelplace).

23 Według H. Lesca i E. Lesca (1995, s. 29-30), jeśli używamy liczby pojedynczej i mówimy 
„informacja”, możemy mieć na myśli albo „produkt” pod postacią informacji, albo proces, 
który prowadzi do uzyskania tego produktu. Natomiast wypowiadając się w liczbie mnogiej 
(„informacje”), odwołujemy się do rezultatów procesu informacyjnego, czyli mówimy o infor- 
macjach-produktach {Elementy..., 1991, Zarządzanie informacją..., 2000).

Informacja jako produkt i jako proces, nękane są pewnymi niesprawnościami. W prak
tyce zarządzania informacją ich występowanie powoduje obniżenie wartości informacji i zwięk
szenie kosztów realizacji funkcji informacyjnej organizacji. Kwestia niesprawności w odniesie
niu do informacji jako produktu i procesu omówiona zostanie w rozdz. 3.4. Zniekształcenia 
informacji.



Obecnie bowiem zaznacza się decentralizacja decyzji: z centrum  ku lokalnym 
ośrodkom produkcji i usług, co umożliwia technologia zarządzania w sieci 
{management online). Sieć zmniejsza znaczenie ogniw pośrednich, których 
zadanie polegało na przekazywaniu informacji z góry w dół systemu. Nowe 
zarządzanie jest, oczywiście, nadal zarządzaniem, czyli systemem władzy 
i kontroli obliczonym na wyciąganie maksymalnych korzyści z wiedzy, narzę
dzi, ludzi, niehierarchicznej organizacji, przepływu informacji sieciowej 
(Krzysztofek i Szczepański, 2005).

1.1.4. Kierunek -  współpraca

Z uwagi na ramy niniejszej książki nie sposób zaprezentować podejścia do 
informacji charakterystycznego dla wszystkich dyscyplin związanych z funk
cjonowaniem organizacji. Każde podejście do informacji skupia się na jej 
wybranych i specyficznych dla danej dziedziny aspektach. Bez względu na to, 
czy patrzymy na informację jako na proces, rzecz, wiedzę, narzędzie zarzą
dzania czy też kategorię ekonomiczną, istnieje potrzeba wyjaśniania znaczenia 
informacji w tych różnych kontekstach. Właściwej interpretacji posłuży nie
wątpliwie przyjęcie spójnej i jednolitej terminologii.

W przedstawionym omówieniu widać wzajemne przenikanie się koncepcji 
różnych nauk i -  co ważne -  komplementarność w patrzeniu na problemy 
współczesnej informacji. Trzeba zaznaczyć, że interdyscyplinarne podejście do 
zagadnień informacji nie jest nowe -  legło bowiem u podstaw informacji 
naukowej. Badacze są zgodni, że tylko tak szerokie ujęcie może nas przybliżyć 
do lepszego zrozumienia czym dla społeczeństw informacji i wiedzy jest i może 
być informacja. Zagadnieniom  tym poświęcono kolejne rozdziały książki.

1.1.5. Własności informacji

Chociaż interesuje nas przede wszystkim infologiczna interpretacja informa
cji związana ze znaczeniem, jakie nadaje informacji jej odbiorca/użytkownik/ 
konsument -  zgodnie z potrzebami i celami, do jakich wykorzystuje informację -  
nie znaczy, iż odrzucamy tezę mówiącą o tym, że informacja istnieje obiektywnie, 
tzn. poza człowiekiem. Jednym z dwóch rodzajów atrybutów, które można przy
pisać informacji, są tzw. własności informacji^^ -  cechy stałe, które nie zmieniają 
swoich wartości, gdyż są niezależne od obserwatora (użytkownika)^^ i nie są

25 Drugi rodzaj atrybutów informacji to tzw. cechy pożądane -  zależne od interpretacji 
użytkownika. -  Zob. rozdz. 2.2.3. Cechy pożądane...

26 Na gruncie informacji naukowej zwykle informację rozpatruje się w relacji z użytkowni
kiem, któremu informacja jest potrzebna, stąd w literaturze tej dziedziny stosunkowo mało 
mówi się o własnościach informacji. Nie wymienia ich np. specjalistyczny Słownik encyklope
dyczny informacji... (2002).



stopniowalne. Ich poznanie ma tę zaletę, że pozwoli uniknąć np. nieracjonal
nych żądań ze strony użytkowników (których spełnienie prawdopodobnie 
w ogóle nie jest możliwe lub zbyt kosztowne), a więc usprawni zarządzanie 
zasobami informacji.

Własności informacji stały się przedmiotem zainteresowania niektórych 
badaczy i zostały przez nich opisane (Oleński, 1997; Stefanowicz, 2004b, 
2004c, Dziuba, 2005)27. Dlatego też poniżej własności te charakteryzowane są 
jedynie w sposób hasłowy -  by ujednolicić ich rozumienie przez nadawcę 
i odbiorcę tego tekstu.

Z założenia poczynionego w pierwszym zdaniu tego podrozdziału wynika 
pierwsza własność.

Informacja jest obiektywna.
Informacja I(K) -  czyli informacja na poziomie datalogicznym -  o obiekcie 

O wymienionym w kom unikacie К  określonym według formuły: K: = 
p(0,A,t,v)28 istnieje niezależnie od podmiotu U (użytkownika, obserwatora), 
który ją odbiera, ponieważ niezależnie od U istnieje ów obiekt O (Stefano
wicz, 2004b, s. 30). Pogorzelski (2002, s. 15) jest zdania, żq\ Absolutnie każdy 
przedmiot fizyczny może -  i czyni to -  przenosić i przechowywać informacje. 
Podkreśla przez to niezależność istnienia informacji od jej subiektywnego 
odbioru, od człowieka^^.

Informacja jest niematerialna.
Informacja nie jest żadną formą materii. Nie można jej dotknąć, zobaczyć. 

Do jej ujawnienia, utrwalenia czy przekazania potrzebny jest jakiś nośnik.

Ta sama informacja ma różne znaczenie/wartość dla różnych odbior
ców (użytkowników).

Chociaż informacja istnieje obiektywnie, przez człowieka jest in terpreto
wana i oceniana subiektywnie. Wynika to z odmienności potrzeb informacyj
nych, zróżnicowanych zainteresowań użytkowników, różnorodności podejm o
wanych przez nich zadań, dla których potrzebują informacji. Nie bez 
znaczenia dla oceny przydatności informacji jest stan dotychczasowej wiedzy 
podmiotu odbierającego. Należy także zwrócić uwagę, iż z uwagi na powyższe 
ta sama informacja w różnych przedziałach czasowych ma różne znaczenie dla 
tego samego odbiorcy -  bo zmienia się stan jego wiedzy, bo inaczej formułuje 
swoje potrzeby informacyjne, bo rozwiązuje on odm ienne problemy, etc.
B. Stefanowicz (2004b) zwraca jednak uwagę, że subiektywny odbiór informa-

27 Zob. też punkt 2.2.4.3. Specyfika zasobów informacji.
Gdzie p oznacza predykat opisujący obiekt O, A jest argumentem predykatu p, precy

zującym aspekt tego opisu, t oznacza czas, w którym rozpatrujemy obiekt O, zaś v -  wektor 
dodatkowych charakterystyk związanych z obiektem O (Stefanowicz, 2004a).

29 Podejście to jest przeciwieństwem interpretacji infologicznej, której istota sprowadza się 
do tezy, że nie ma informacji bez odbiorcy.



cji przez konkretnego użytkownika jest wszakże wtórny w stosunku do obiek
tywnego istnienia informacji nawet wtedy, gdy nikt jej nie zauważa.

Każda jednostkowa informacja opisuje obiekt tylko ze względu na 
jedną jego cechę.

Oznacza to, że żadnej informacji jednostkowej lub nawet wyselekcjonowa
nego podzbioru, nie można traktować jako wyczerpującej charakterystyki 
obiektu. W praktyce tworzenie wyczerpującego obrazu jakiegoś obiektu nie 
jest możliwe ze względu na nieograniczoną i niewyczerpywalną różnorodność 
jego charakterystyk. W tym kontekście nie jest więc możliwe, by użytkowni
kowi dostarczyć „kompletnych” informacji, lecz by otrzymał taki ich zestaw, 
który uzna za wystarczający. Podkreśla się w ten sposób fragmentaryczność 
informacji i jednocześnie potrzebę jej komplementarności.

Informacja jest różnorodna.
Informacji przypisuje się szereg własności, wśród których różnorodność jest 

traktowana jako jedna z  ważniejszych^^ (Stefanowicz, 1996, s. 67). Źródła róż
norodności stanowią; odmienność opisywanych obiektów i bogactwo relacji 
między nimi, wielość kontekstów, m etod i technik stosowanych w procesach 
informacyjnych, różne typy źródeł i nośników informacji. Informacja zawiera 
się w kom unikatach przyjmujących postać: znakową, dźwiękową i graficzną^l. 
Ze względu na treść (odniesienia do obiektu O) możemy mówić o informacji:

-faktograficznej (wskazuje stan obiektu O przez wskazanie określonej 
cechy X),

-sem antycznej (określa znaczenie przypisywane obiektowi O, pozwala 
uzyskać odpowiedź na pytania: Co znaczy obiekt O?, Jak należy rozumieć 
i interpretować wskazany obiekt?),

-  komparatywnej (ukazuje stan obiektu O w porównaniu z czymś),
-  proceduralnej (opisuje sposób działania obiektu O),
-  normatywnej (określa normy nakładane na O lub wyznaczające warunki 

jego funkcjonowania),
-  taksonomicznej (stanowi kryteria rozpoznawania klasy, do której należy

0  lub rozpoznawania O wśród innych obiektów w zadanym zbiorze),
-  strukturalnej (opisuje budowę/strukturę obiektu O, z jakich elementów 

się składa i jaka jest wewnętrzna budowa O),
-  imperatywnej (niesie treści o charakterze nakazowym dla O),
-  kwerencyjnej (wyraża dążenie użytkownika do poznania nieznanych mu 

okoliczności poprzez pytania) (Stefanowicz, 2004b).

30 B. Stefanowicz uważa, że ukazanie różnorodności staje się prostsze przy odwołaniu się 
do tzw. infologicznej interpretacji informacji, zaproponowanej przez B. Sundgrena (1973)
1 B. Langeforsa (1980).

Jedną z nielicznych prób zbadania pojęcia «informacja» z uwzględnieniem różnych jej 
nośników: tekstu, obrazu i dźwięku, podjął w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. 
W. Flakiewicz (2005).



Różnorodność informacji (biorąc pod uwagę różne kryteria) podkreślają 
liczne hasła słownikowe określające informację, np. informacja dokum enta
cyjna, faktograficzna, językowa, metajęzykowa, naukowa, niejęzykowa, nie- 
znakowa, pochodna, pragmatyczna, relewantna, semantyczna, wejściowa, wyj
ściowa, znakowa, źródłowa {Słownik encyklopedyczny..., 2002). Ponadto wiele 
źródeł wykorzystuje takie nazwy jak (podajemy w kolejności alfabetycznej 
nazw); informacja aktualna, biznesowa, chroniona, ekonomiczna, elektro
niczna, gospodarcza, handlowa, ilościowa, jakościowa, jednostkowa, kom ple
mentarna, makroekonomiczna, marketingowa, mikroekonomiczna, mobilna, 
multimedialna, niejawna, osobista, patentowa, pierwotna, prospektywna, 
retrospektywna, wtórna, techniczna, zagregowana i inne. Ujawnia się w nich 
całe bogactwo ujęć informacyjnej różnorodności. Różnorodność informacji 
jest tym co fascynuje, ale jednocześnie -  co widać -  może być czasami kłopo
tliwa.

Informacja przejawia cechę synergii.
Synergia jest wynikiem procesu myślowego. Oznacza, że efekt łącznego 

rozpatrywania np. dwóch niezależnych informacji jest większy od sumy efek
tów, jakie można uzyskać, rozpatrując te same dwie informacje osobno. W ła
sność synergii informacji wykorzystuje się do podejmowania pewniejszych 
decyzji nawet przy mniejszych zasobach informacyjnych, a zatem i przy mniej
szych kosztach. Łączne rozpatrywanie pozyskanych informacji (np. w zespole) 
sprzyja pełniejszemu i „nowej jakości” poznaniu rzeczywistości.

Informacja może być powielana i przenoszona w czasie i przestrzeni 
(jest mobilna).

W procesach multiplikacji oraz przekazywania informacja nie jest zuży
wana i nie jest tracona (informacją można dzielić się bez strat). Może, nie
stety, w tych procesach ulec zniekształceniom z powodu różnego rodzaju czyn
ników zakłócających (szumów). Jednocześnie jednak  inform acja jest 
(w pewnym sensie) dobrem niepodzielnym. Problem niepodzielności infor
macji związany jest z jej organizacją -  przekazywana jest zwykle w większych 
„porcjach”. Np. jeśli chcemy przejrzeć tylko żółte strony z Rzeczypospolitej, 
to musimy zakupić całą gazetę.

Informacja jest zasobem niewyczerpywalnym (nieskończonym).
W przeciwieństwie do dóbr materialnych, w procesach dzielenia się infor

macją nie następują jej straty. Także sam akt konsumpcji nie wyczerpuje i nie 
niszczy informacji -  ta sama informacja może być używana wielokrotnie 
i przez wiele osób 2̂ Powodem niewyczerpalności jest zdolność do „powiela
nia się” informacji. Ponadto zasób informacji musi być niewyczerpywalny ze

32 Za T. Dziubą (2005, s. 32) zilustrujmy tę cechę informacji przypowieścią B. Shawa 
o jabłkach i ideach: „jeśli mamy dwa jabłka i podzielimy się z kimś jednym z nich, to pozosta
nie nam jedno jabłko; jeśli mamy dwie idee i podzielimy się z kimś jedną z nich, to pozostaną 
nam dwie idee”.



swej istoty, by opisać nieskończoną liczbę obiektów w otaczającym nas świe- 
cie. Zdaniem  Stefanowicza (2004b) cecha niewyczerpalności oznacza, że ist
nieje nieskończony zbiór informacji jeszcze nieodkrytych, nieujawnionych.

Informacje można przetwarzać.
Informacje mogą być streszczane, kondensowane, integrowane. Przetwa

rzając (transformując) informacje można uzyskiwać inne/nowe informacje, 
w których jednak nie traci się najważniejszych informacji transformowanego 
tekstu. D o transformacji komunikatów zahcza się także zmiany w planie wyra
żania, takie jak np. przekład. Informacje można także „odzyskiwać” np. meto
dami tzw. ekologii informacji (infokologii)^^ -  czyli recyklingu informacji.

Informacja jest dobrem bardzo trwałym^^.
Informacja nie zużywa się i nie jest trwoniona przy wykorzystywaniu. Ze 

względu na swoją trwałość informacje mogą być akumulowane w bardzo dłu
gim czasie. Ze społecznego punktu widzenia własność ta oceniana jest pozy
tywnie, ale z punktu widzenia organizacji -  nie. Gromadzenie informacji, 
które powstawały na przestrzeni długiego odcinka czasu, jest problemem tech
nicznym i jak na razie stanowi barierę efektywnego zarządzania informacją 
w organizacjach.

Informacja przenika granice i bariery.
Informacja „wycieka” z organizacji {information is dijfusive)^^, trudno więc 

ją  ukryć^ó. Komentując tę cechę można dodać, iż oznacza to, że podobnie jak 
woda, informacja ma tendencje do przenikania przez rozmaite bariery -  także 
systemy kontroli i bezpieczeństwa. Najczęściej dzieje się to wbrew intencjom 
jej właściciela -  „przecieka” ona przez granice grup, instytucji czy też państw^? -  
czasami dostając się w niepowołane ręce, które mogą wykorzystywać informa
cję wbrew intencji nadawcy lub innego jej posiadacza. Im więcej informacji 
przecieka, tym więcej jest jej w powszechnym obiegu.

Informacja kosztuje.
Informacja nigdy nie jest za darmo. Koszt jej uzyskania jest zawsze wyższy 

od zera (Aleksandrowicz, 1999). Koszty te maleją tym szybciej im szersze 
i bardziej wielostronne jest wykorzystanie tej samej informacji. Mówiąc 
o kosztach produkcji informacji trzeba zauważyć, że są znacznie wyższe od jej 
reprodukcji (w szczególności dotyczy to cyfrowej postaci informacji).

33 Zob. rozdz. 3.7. Ekologia informacji.
34 Mówimy tu o cesze informacji wyniicającej z jej natury, a nie o działaniach człowieka, 

który może łatwo zniszczyć informację.
35 B.Stefanowicz (2004b) nazywa tę cecłię „ciekliwość”.
36 Obala to mit monopolu i wyłącznej własności posiadacza informacji (w przeciwieństwie 

do posiadania materialnych zasobów).
3̂  Curtis (1997) jako klasyczny już przykład „przecieku” podaje przeciek informacji o czar- 

nobylskiej katastrofie dzięki krótkofalowcom. Nierzadko słyszymy o „przeciekach” informacji 
z instytucji rządowych.



Rozkład informacji w otoczeniu jest nierównomierny, co wywołuje jej 
asymetrię.

Owa asymetria wywołuje oczywiste zróżnicowanie konsekwencji w podej
mowanych działaniach gospodarczych (w szczególności w zachowaniach na 
rynku) dla osoby posiadającej informację i dla tej, k tóra informacji nie ma. 
Osoba „zaopatrzona” w informację może podjąć decyzję korzystniejszą 
i mniej narażoną na ryzyko błędu.

Niektórzy badacze są zdania, że poszczególnym typom informacji, oprócz 
wymienionych ogólnych własności informacji, przypisać można pewne wła
sności szczególne^S. Poznanie własności informacji przybliża nas niewątpliwie 
do lepszego zrozumienia istoty informacji oraz służy racjonalizacji procesów, 
zasobów i systemów informacyjnych.

1.1.6. Funkcje informacji

Ujęcie funkcjonalne dowodzi wyjątkowej roli i znaczenia informacji 
w życiu człowieka -  tak jednostek, jak i całych społeczeństw. Różne kierunki 
i obszary zastosowań informacji wyznaczają całe spektrum  możliwych oddzia
ływań informacyjnych^^.

Docierająca do użytkownika informacja ma zarówno pozytywny jak i nega
tywny wpływ na człowieka. W sensie pozytywnym informacja zmniejsza lukę 
informacyjną odbiorcy -  tj. zwiększa wiedzę o nas samych i otaczającym nas 
świecie, może przyczyniać się do lepszego rozumienia otaczającej rzeczywisto
ści, pozwala podejmować decyzje i oddziaływać na środowisko, potwierdza 
informacje wcześniej posiadane, może być źródłem satysfakcji, przewagi nad 
innymi (posiadamy informację, której nie ma nikt inny), stwarza możliwości 
uczestniczenia i współpracy z innymi we wszystkich dziedzinach działalności 
człowieka itp. W sensie negatywnym, często zwiększa tzw. stres informacyjny 
(gubimy się w gąszczu szczegółowych i fragmentarycznych informacji, mamy 
świadomość, że ciągle pozostało jeszcze tyle do przeczytania i poznania -  
a więc czujemy się niepewni, niespokojni).

38 Przykładem takiego podejścia jest stanowisko B.Stefanowicza (2004a, s. 44-45) -  
w odniesieniu do informacji ekonomicznej. Wśród szczególnych własności tej informacji autor 
podkreśla, że: informacja ekonomiczna charakteryzuje kategorie ekonomiczne towarzyszące 
opisowi procesów gospodarczych, jak cena, koszt, wartość, zysk, dochód, wielkość produkcji; 
informacja chociaż ma charakter obiektywny, w procesie analiz ekonomicznych i podejmowa
nia decyzji gospodarczych podlega subiektywnej inteфretacji; jest szczególnie narażona na 
nieścisłości i niedokładności, co wiązać należy z empirycznym charakterem nauk ekonomicz
nych a zarazem jej społecznym wymiarem; w tradycyjnym rozumieniu informacja ekonomiczna 
jest w przeważającej części mierzalna; szybko się dezaktualizuje, gdyż opisuje stany i zdarzenia 
towarzyszące dynamicznej z natury działalności gospodarczej.

39 A. Górski (2006), odnosząc się do funkcji informacji, podkreśla ich zależność od proce
sów i dziedzin, w których informacja jest wykorzystywana. Wyróżnia aspekty: działalności 
naukowej, innowacyjnej, aspekt dziennikarski, filozoficzny, matematyczny, cybernetyczny, 
semantyczny, kulturotwórczy. Bliżej analizuje trzy pierwsze.



M ożna więc powiedzieć, że informacja odgrywa wyjątkową rolę w naszym 
życiu. Przypisuje się jej wiele funkcji, które wypełnia. Do takich należą np.: 
funkcja powiadamiająca, poznawcza, metainformacyjna, komunikacyjna, 
decyzyjna, rekreacyjna, konsumpcyjna, edukacyjna i wychowawcza, innowa
cyjna, czynnik sterujący, czynnik kulturotwórczy, demokratyzujący, motywa
cyjny, funkcja integracyjna, „łagodna siła”40, atrybut władzy. Zostały one przy
bliżone w pracach takich autorów jak np. Stefanowicz, 2003; 2004b, Babik, 
2002; Oleński, 2000.

Zwraca uwagę to, że informacja relatywnie w coraz mniejszym stopniu 
pełni swą podstawową funkcję -  funkcję odwzorowania rzeczywistości. W spo
łeczeństwie informacyjnym, we współczesnej gospodarce coraz bardziej domi
nuje funkcja sterująca i konsumpcyjna. Informacja jest skwapliwie wykorzy
stywana przede wszystkim do sterow ania ludźmi (ich zachowaniami, 
upodobaniam i), podm iotam i gospodarczymi i społecznymi. Jednocześnie 
wraz ze wzrostem zamożności i zwiększeniem ilości wolnego czasu rośnie 
popyt konsumpcyjny na informację.

W niniejszej książce odrębną uwagę poświęca się przede wszystkim funk
cjom, jakie informacja pełni w organizacjach intensywnie wykorzystujących 
wiedzę -  różnego typu. Zostaną one przybliżone w kolejnych rozdziałach roz
prawy poświęconych informacji w organizacjach. Częściowo do tych kwestii 
odniesiono się także w rozdz. 3.1. o rynkach informacji, gdzie opisano funkcje 
informacji jakie spełnia na tym właśnie obszarze.

Z  uwagi na kontekst gospodarki opartej o wiedzę i perspektywę społe
czeństwa wiedzy uwagę wielu badaczy przykuwa funkcja wiedzotwórcza infor
macji. Funkcja ta obejmuje także modyfikację zasobów wiedzy -  bliżej zosta
nie ona pokazana w rozdz. 1.4. Relacje -  transformacje.

1.2. Wiedza

Chociaż wiedza jest obiektem zainteresowań, obserwacji i analiz od zara
nia dziejów naszej cywilizacji, żadna definicja wiedzy nie uzyskała dotąd kon
sensusu w środowisku naukowym. W edług encyklopedii The American Heri
tage wiedza to: znajomość, świadomość lub zrozumienie uzyskane poprzez 
doświadczenie lub studiowanie. W tej samej encyklopedii podano inne zna
czenia wiedzy: stan lub fakt rozumienia czegoś; suma wszystkiego, co zostało 
doświadczone, odkryte lub wyuczone; uczenie się, erudycja; specyficzna infor
macja na tem at czegoś. Inna z bardziej rozpowszechnionych definicji traktuje 
wiedzę jako  ogół informacji o rzeczywistości wraz z  umiejętnością ich wykorzy
stania {Słownik encyklopedyczny..., 2002).

^0 Informacja jako „łagodna siła” wywiera znaczący, a czasem wręcz decydujący wpływ na 
stosunki międzyludzkie, na kształtowanie się określonycli wartości etycznycłi i moralnych.



w  szerokim rozumieniu wiedza jest zbiorem powiązanych ze sobą infor
macji, które cztowiek zdobył i zdobywa w wyniku różnych form aktywności 
poznawczej (doświadczeń, obserwacji, eksperymentów, spekulacji, wiary, 
introspekcji, intuicji, woli itp.). Tak szerokie określenie pozwala uznać za wie
dzę zarówno te rezultaty poznania, które mają źródła zdroworozsądkowe, 
empiryczne oraz racjonalne, jak również i takie, które charakteryzuje irracjo- 
nalność, np. przesądy, stereotypy, wierzenia itp. (Goluchowski, 2000).

Mówimy o wiedzy podstawowej -  wynikającej z ludzkiej ciekawości świata, 
jak i wiedzy stosowanej, stawiającej sobie za cel rozwiązywanie konkretnych 
problemów.

Różne grupy naukowców badały charakter ludzkiej wiedzy z różnych punk
tów widzenia. Badacze zajmujący się procesami poznawczymi i pamięcią oraz 
psychologowie koncentrowali się na wiedzy na poziomie pojedynczych ludzi. 
W modelu kognitywnym wiedza traktowana jest jako istotny (zasadniczy) 
i nieodłączny składnik umysłu ludzkiego i ludzkiego poznania (Yates-M ercer 
i Bawden, 2002). Mówimy o człowieku jako o twórcy i posiadaczu wiedzy 
{knowledgeable individual). Wiedza nie występuje bez interpretatora.

Wiedza, będąc subiektywną, nie może być transferowana/przekazywana 
lub komunikowana bezpośrednio od jednej osoby do drugiej, gdyż najpierw 
musi być konwertowana do postaci informacji. Informacja jest w tym przy
padku traktowana jako obiektywna forma wiedzy -  poddająca się kom uniko
waniu i zapisywaniu. Model ten jest zbieżny z kognitywnym podejściem 
w nauce o informacji, reprezentowanym przez takich badaczy zagranicznych, 
jak np. B.C.Brookes (1977), N. Belkin (1980), a w polskiej literaturze przez
B. Sosińską-Kalatę (1999) i J.Woźniak (1997). Znajdujemy w nim też wiele 
wspólnego z epistemologią K. Poppera (1972), a w szczególności z jego roz
różnieniem pomiędzy światem 2 wiedzy subiektywnej i światem 3 wiedzy 
obiektywnej"^^.

Wiedza powoduje nasze rozumienie faktów, a więc stanowi wyjaśnienie: 
«dlaczego?» w uzupełnieniu do informacyjnego «co?», «gdzie»? «kiedy?», 
«jak?» Jeśli wiemy dlaczego coś robimy, robimy to świadomie, z większym 
przekonaniem i jesteśmy zdolni zakomunikować o tym bardziej efektywnie. 
Co więcej, osoby posiadające określoną wiedzę rozróżniają pomiędzy «dla
czego tak?» a «dlaczego nie?» -  a więc rozumieją implikacje podejmowania 
działań jak również implikacje niepodejmowanych działań. Rozumienie fak
tów jest czymś więcej niż tylko posiadaniem zbioru faktów. Z  tego względu 
baza danych czy hurtownia danych, będące składnicą danych faktualnych 
(wiedzy faktualnej albo wiedzy o faktach) nie stanowią jeszcze wiedzy. Wiedza 
może natomiast być wydobyta (ujawniona) poprzez analizę, syntezę i in ter
pretację danych.

Ponieważ wiedza powstaje i jest stosowana w umysłach ludzkich trzeba 
zauważyć, że wiedza nie jest w równym stopniu dostępna dla wszystkich. Może

Atrakcyjność koncepcji Poppera upatrywana jest w redukcji subiektwizmu wiedzy do 
pewnego zakresu, poza którym rozciąga się też obszar wiedzy obiektywnej.



być absorbowana, stosowana i transmitowana jedynie przez umysły wykształ
cone. D latego też społeczeństwa i gospodarlci -  by stać się talcimi, Ictóre inten
sywnie wylcorzystują wiedzę -  muszą zainwestować w struictury, które pomogą 
efektywnie przyswajać istniejącą i rozwijać nową wiedzę. Nowoczesnym spo
łeczeństwom coraz bardziej niezbędna jest metawiedza (wiedza o wiedzy).

Różnorodność i odmienność możliwycli podejść do zasobu wiedzy ujaw
niają przykładowe typologie podane poniżej. Ich znajomość może przyczynić 
się do sprawniejszego konstruowania struktur wzmacniania społecznego 
potencjału wiedzy.

Kryteria podziałów wiedzy stanowić mogą różne inne punkty odniesienia, 
np.:
• dopuszczalne źródła i kryteria poznania: wiedza racjonalna i wiedza irra

cjonalna (dopuszczająca źródła poznania pozaracjonalnego);
• geneza i cel przedmiotowy; wiedza aprioryczno-spekulacyjna i wiedza empi- 

ryczno-eksplanatywna (możliwe są różne typy wyjaśniania);
• sposób zdobycia; wiedza systematyczna (planowo zdobywana) i niesystema

tyczna (zdobywana dorywczo);
• związek z praktyką, działaniem; wiedza czysta oraz wiedza zaangażowana 

i stosowana;
• przedm iot poznania; wiedza wieloaspektowa i wiedza specjalistyczna 

(Kamiński, 1998, s. 13-32).
F.M achlup‘̂ 2 (1984) zaproponował typologię wiedzy według kryterium uży

teczności;
• wiedza praktyczna {practical knowledge), istotna przy podejmowaniu decy

zji (działań);
• wiedza intelektualna {intellectual knowledge), która zaspokaja potrzeby 

indywidualne (wynika z norm kulturowych) i jest związana z poznawaniem 
otaczającego świata;

• wiedza potoczna, „o drobiazgach” {small-talk knowledge) oraz zaspokaja
jąca potrzeby ludzkie, wynikające z ciekawości, z rozrywki {pastime know
ledge) 43;

• wiedza duchowa {spiritual knowledge), zaspokajająca określone potrzeby 
religijne;

• wiedza niepożądana, niechciana {unwanted knowledge) -  nieinteresująca 
użytkownika^^.

W latach sześćdziesiątych XX w. w swojej książce The Production and Distribution o f 
Knowledge in the United States (1962) F. Machlup jako jeden z pierwszych mówiJ o przemyśle 
i produkcji wiedzy. Machlup nie rozgraniczał jednak pojęć informacji i wiedzy i używał ich jako 
synonimów. Uzasadnia! to wielorakim znaczeniem obu pojęć w różnych dziedzinach nauki 
i synonimicznym ich traktowaniem w życiu codziennym (Goliński, 1997).

M.Goliński (1997) tłumaczy ją jako wiedzę „towarzysko-rekreacyjną”.
F. Machlup (1984) Knowledge- I t’s Creation, Distrbtion and Economic Significance. 

Vol. 3: The economics of information and Human Capital. Princeton, New Jersay, Princeton 
University Press -  podaję za Dziuba (2000).



w  wielu innych przeglądach kryteriów klasyfikacji wiedzy wyróżnia się 
między innymi:
• wiedzę faktograficzną, zwaną encyklopedyczną -  opisuje rozpatrywane 

obiekty ze względu na stan ich cech;
• wiedzę algorytmiczną -  opisuje metody postępowania lub pozwala stwier

dzić, w jakich okolicznościach zachodzą określone fakty; w ujęciu inform a
tycznym wiedzę tę wyznacza treść zawarta m.in. w program ach kom putero
wych, algorytmach itp.;

• wiedzę semantyczną -  wyjaśnia znaczenie (treść) analizowanych pojęć;
• wiedzę normatywną -  określa wymagany (dopuszczalny) stan badanych 

obiektów;
• wiedzę klasyfikującą -  pozwala wydzielić elementy należące do tej samej 

klasy.
Uwzględnienie poziomu uogólnienia wiedzy prowadzi do podziału na:

• poziom I -  wiedza teoretyczna (uogólniona), zwana również matematyczną;
• poziom II -  wiedza empiryczna, uzyskiwana drogą doświadczeń;
• poziom III -  wiedza „sterująca”, która jest wykorzystywana do sterowania 

procesami i posługiwania się wiedzą z poziomów I i II.
Według stopnia zbliżenia do dziedziny, z której pochodzi rozwiązywany 

problem, wyodrębniane są:
• wiedza specyficzna -  bezpośrednio związana z badanym problemem;
• wiedza abstrakcyjna (uogólniona) -  wynika z aksjomatów i teoretycznych 

ujęć modelowych;
• wiedza interdycyplinarna -  może być wykorzystywana do rozwiązywania 

zadań z różnych obszarów problemowych.
Problematykę różnych innych podziałów wiedzy w organizacjach rozwi

niemy w rozdz. 2.5. Wiedza w organizacji.
Studia literatury w zakresie informacji i wiedzy pokazują, iż badacze sku

piają się często na następujących kwestiach:
• rozróżnieniu pomiędzy danymi, informacją i wiedzą oraz mądrością,
• zrozumieniu mechanizmów transformacji (przechodzenia) z jednego stanu 

(formy) do następnego.
Kolejny podrozdział jest próbą pokazania różnych stanowisk w tych wła

śnie zakresach.

1.3. Dane -  informaqa -  wiedza.
Założenia ogólne

Pojęcia danych, informacji i wiedzy są fundam entalne dla informacji 
naukowej. N atura przyjmowanych pomiędzy nimi relacji nie pozostaje bez 
wpływu dla koncepcji całej dyscypliny (Zins, 2007b). Podobnie dzieje się na 
gruncie rozwiązań organizacyjnych.



Podstawowym btędem  powtarzanym przez wiele organizacji jest zrównanie 
informacji z wiedzą. Zarówno wiedza, jak i informacja są często brane za rów
noważne, co jest o tyle wygodne, że upraszcza w znacznym stopniu aparat 
pojęciowy. Np. przeciwko pojęciowemu rozgraniczaniu tych terminów wypo
wiedział się F. Machlup"^^, proponując ich używanie jako synonimów. Przyję
cie takiego założenia ułatwiało mu prowadzenie badań empirycznych, w któ
rych starał się określić nie tylko przepływ informacji w społeczeństwie, lecz 
i skwantyfikować całość skumulowanej przez to społeczeństwo wiedzy (Goliń- 
ski, 1997). Także D. Bell -  amerykański socjolog, jeden z najbardziej znaczą
cych teoretyków społeczeństwa postindustrialnego -  oparł swoją koncepcję 
społeczeństwa informacyjnego na złożeniu, że informacja =  wiedza = postęp 
(Dobrowolski, 2005)^^6

Jednak z punktu widzenia takich nauk i kierunków badawczych jak filozo
fia, informatyka, sztuczna inteligencja (inżynieria wiedzy), ekonomika sektora 
informacyjnego, ekonomika wiedzy i informacji, nauki o zarządzaniu itp. roz
różnienie to jest istotne. Brak rozgraniczenia pomiędzy pojęciami «wiedza» 
i «informacja» prowadzić może do pewnych sprzeczności. I tak, wiele spośród 
przeprowadzonych na świecie badań wskazuje na rosnącą przepaść pomiędzy 
ilością oferowanej informacji a ilością zakumulowanej wiedzy. Wykładniczy 
wzrost informacji wcale nie prowadzi do wykładniczego wzrostu wiedzy. 
Członkowie społeczeństwa poinformowanego mają potencjalny dostęp do 
ogromnych zasobów informacyjnych, nie musi to jednak znaczyć, że posiadają 
coraz większą wiedzę. Stwierdzenie J. Naisbitta (1982) Toniemy w informacji, 
umieramy z  braku wiedzy jest tego sugestywną ilustracją.

Rozgraniczenie pomiędzy informacją i wiedzą staje się także konieczne 
w badaniach empirycznych koncentrujących się (odwrotnie niż Machlup) na 
mierzeniu ilości przepływającej w społeczeństwie informacji. Ten wywołany 
przez M achlupa semantyczny spór pozwolił jednak na uświadomienie 
konieczności dokonania jasnego definicyjnego wyboru przed przystąpieniem 
do dalszych, szczególnie empirycznych badań (Goliński, 1997).

Rozróżnienie pomiędzy danymi, informacją i wiedzą jest ważne dla właści
wego zdefiniowania i projektowania zarządzania danymi, zarządzania infor
macją i zarządzania wiedzą47. Zarówno z punktu widzenia teorii jak i praktyki, 
nie jest to jednak zadanie łatwe. Niektórzy badacze sprzeciwiają się wręcz

“̂5 F. Machlup: Knowledge: Its Creation, Distribution and Economic Significance (1980). 
Vol. 1. Princeton, Princeton University Press -  podaję za: Goliński, 1997.

Z innych przykładów można przytoczyć opinie wybitnego polskiego psychologa J.Kozie- 
leckiego, który wypowiada się następująco: Jednym z najważniejszych rodzajów informacji jest 
wiedza (Kozielecki, 1986, s. 40). W innej publikacji Kozielecki podkreśla, iż wiedza jest zbio
rem informacji świadomych, które człowiek aktualizuje w swojej pamięci i na których może 
koncentrować uwagę, a także potrafi je przekazywać na zewnątrz (Kozielecki, 1979).

Zwraca na to uwagę np. znany brytyjski badacz T. Wilson, który w swoich studiach nad 
literaturą poświęconą zarządzaniu wiedzą wykazał, że w wielu przypadkach zamiast o zarzą
dzaniu wiedzą pisano po prostu o zarządzaniu informacją. Autor ten bardzo krytycznie nasta
wiony jest do pojęcia «zarządzanie wiedzą», gdyż nie można -  według niego -  zarządzać wie
dzą, która przynależy wyłącznie do jednostki (Wilson, 2002).



takiemu podziałowi (argumentując to brakiem wystarczającej precyzji rozróż
nienia) i mówią raczej o pewnym kontinuum pomiędzy wyszczególnionymi 
trzema obszarami zarządzania (Davenport, 1997; Probst, Raub i Rom hardt, 
2002).

W powszechnym mniemaniu pojęcie danych odnosi się do statystyk lub 
faktów, znaków i obserwacji zapisanych «па» lub «w» medium. Informacja 
obejmuje dane, ale ponadto mówi, do jakiej kategorii lub rzeczy one się odno
szą. Informacja kształtuje (ustala), umiejscawia znaczenie danych w relacji do 
wyspecyfikowanego kontekstu działania lub wypowiedzi. Informacja więc to 
„zorganizowane” dane, stosownie do pewnych kategorii lub rodzajów rzeczy. 
Wiedza opisuje zdolności/możliwości osoby lub organizacji odnosząc złożone 
struktury informacyjne do nowych kontekstów działania. W przeciwieństwie 
do danych i informacji wiedza ma często charakter intuicyjny, przez co jest 
trudniejsza od nich do zdefiniowania i analizy. Ponieważ wiedza pochodzi od 
ludzi i znajduje się w ludzkich umysłach, jest czymś równie skomplikowanym 
i, podobnie jak ludzie, nieprzewidywalnym.

DAN

Rys. 1. R e lac je  zach o d zące  m iędzy  danym i, in fo rm ac ją  a w iedzą  
Źródło: Kisielnicki 2003, s. 17.

Informacja a wiedza
Tabela 3

In fo rm acja W iedza
statyczna

niezależna od człowieka (właściciela)
dynamiczna 

zależna od człowieka (właściciela)
jawna ukryta {tacit)

cyfrowa analogowa
łatwa do powielenia musi być odtwarzana (re-created)
łatwa do transmisji przekazywana głównie „twarzą w  twarz”

sama w sobie bez znaczenia znaczenie nadawane jest indywidualnie

Zródto: Opracowanie własne.

Użyteczna dla określenia różnicy pomiędzy wiedzą a informacją wydaje się 
«intencjonalność» J.R. Searle’a (1999). Gdy mówimy, że wiedza jest intencjo
nalna, to znaczy, że zawsze zawiera nieusuwalny składnik świadomości. Infor
macja intencjonalna nie jest, ponieważ do jej odbioru wystarczy identyfika- 
cja'^S (Radwański, 2001).

Identyfikacja jest warunkiem koniecznym pojawienia się informacji.



Informacja traktowana jest jako składnik wiedzy. Informacja staje się pod
stawowym budulcem wiedzy, zarówno pojedynczych ludzi, jak i całych społe
czeństw. Relacje między wiedzą i informacją B. C. Brookes (1977) ujmuje 
w postaci zależności:

[Al] -H [W] + AW]
gdzie:
Д1 -  nowa informacja,
W -  dotychczasowa wiedza,
AW -  przyrost wiedzy, jaki następuje dzięki informacji I.

Stwierdza on, że informacja powoduje modyfikację struktury zasobów wie
dzy W, jaką ma odbiorca informacji Al. Transformacja Al w wiedzę AW doko
nuje się w ramach procesu myślowego oznaczonego strzałką ^  (idzie np.
0 identyfikację otrzymanej informacji, jej analizę i interpretację)^^.

Informacja jako składnik wiedzy pełni w życiu człowieka różnorodne role:
• poznawczą, ułatwiając rozumienie otoczenia,
• instrum entalną, jako środek służący do osiągnięcia celów; służy temu wie

dza na tem at reguł, technik, metod i strategii racjonalnego działania (wie
dza know how),

• motywacyjną, pobudzając i uruchamiając czynności uznawane przez czło
wieka za zasadne w danej sytuacji, jak np. potrzeba zdobywania doświad
czenia, fizycznego działania, ciekawości, potrzeba twórczego działania. 
Informacja jako składnik wiedzy jest niezbędna nie tylko do podejmowania

racjonalnych działań, lecz także do znalezienia dla siebie stosownego miejsca 
w społeczeństwie, do realizacji ambicji, aspiracji, planów życiowych (Stefano
wicz, 2004b; Wstęp do informatyki..., 2004, rozdz. 3).

Informacja jest zasadniczym „tworzywem” modelowania analizowanych 
przez człowieka w procesach myślowych różnorodnych obiektów materialnych
1 niematerialnych, już istniejących bądź dopiero odkrywanych lub planowa
nych. Jest więc niezbędna do rozwijania wiedzy drogą poznawania świata, 
dokonywania odkryć i przyczyniania się do rozwoju cywilizacji. J.Woroniecki 
(2001, s. 47) w odniesieniu do informacji używa określenia „wzmacniacz wie
dzy” {knowledge amplifier) chcąc podkreślić, że nowa jakość informacji zwie
lokrotnia możliwości intelektu człowieka.

Interesujące spojrzenie na relację wiedza-informacja wnosi spojrzenie 
M. Żacka, który scharakteryzował wiedzę za pośrednictwem jej przeciwień
stwa -  tj. ignorancji. W edług niego istnieją cztery źródła ignorancji;
• niepewność -  brak dostatecznej informacji,
• złożoność -  zbyt wiele informacji do przetworzenia na zrozumiałe i uży

teczne formy,
• niejasność -  brak struktury umożliwiającej interpretację informacji.

Wiedza może być interpretowana jako zasób wiadomości z określonej dziedziny, jako 
zbiór zobiektywizowanych i utrwalonych form kultury umysłowej i świadomości społecznej, 
powstały w wyniku kumulowania doświadczeń i uczenia się. Jako odpowiednio ustrukturyzo- 
wane w pamięci człowieka informacje faktograficzne, uzupełnione informacjami procedural
nymi, semantycznymi, strukturalnymi, normatywnymi itd.



Rys. 2: Relacje w hierarchi pojęć 
Źródło: Probst i in., 2002, s. 27.

• wieloznaczność -  nadmiar konkurujących ze sobą struktur, a co za tym idzie 
mnogość wzajemnie sprzecznych znaczeń (podaję za: Gladstone, 2004, s. 159). 
Słowo «ignorancja», które generalnie oznacza brak wiedzy, podkreśla tu 

wyraźnie, że posiadanie informacji nie jest równoznaczne z wiedzą.
W świetle przytoczonych stanowisk należy uznać, iż rozróżnianie pomiędzy 

danymi, informacją i wiedzą jest ważne dla teorii i praktyki efektywnego 
gospodarowania informacjami. Wydaje się jednak, że rozważania dotyczące 
wymienionych pojęć nabierają głębszego wymiaru dopiero wtedy, gdy próbu
jemy uchwycić zachodzące pomiędzy nimi relacje oraz ich naturę.

1.4. Relacje -  transformacje

Relacje w hierarchii takich pojęć, jak znak, dane, informacja, wiedza, 
mądrość wciąż fascynują badaczy i wciąż nie pozostają jednoznacznie rozwią
zane. Probst, Raub i Rom hardt (2002) zwracają uwagę, że w świecie nauki 
i biznesu definicje są często dopasowywane do określonego punktu widzenia, 
do okoliczności, a nawet do mody. Dlatego też w literaturze pojawia się wiele 
różnych propozycji. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich.
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Rys. 3. Piramida wiedzy 
Źródło: Na podstawie: Kisielnicki 2003, s. 16; Jacobfeuerborn, 2005, s. 43; Fazlagić, 2006, s. 44.
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Źródło: Haeckel, 1997, p. 2.



Jedna z najbardziej znanych reprezentacji relacji pomiędzy danymi informa
cjami i wiedzą oraz mądrością nazwana jest w informacji naukowej piramidą 
informacji (information pyramid), w obszarze zarządzania wiedzą zaś piramidą 
wiedzy {knowledge pyramid), hierarchią wiedzy {knowledge hierarchy), modelem 
skalarnym, czy też modelem T. S. Eliota (Yates-Mercer, Bawden, 2002). J.Kisiel- 
nicki (2003) nazywa ten model trójkątem niematerialnych zasobów organizacji^^.

Jak widzimy, mądrość i wiedza zarezerwowane są tylko dla ludzi, natomiast 
dane i informacje mogą być gromadzone w komputerach i specjalnie do tego 
celu stworzonych bazach. Model ten zakłada progresję od najniższego poziomu 
danych aż do wierzchołka wiedzy. Zaczynając od podstawy, poszczególne 
poziomy poddawane są procesowi „destylacji”, który określany jest ogólnie jako 
tworzenie wartości dodanej {«value added» activites) poprzez takie działania jak: 
streszczanie, ocenianie, porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie itp. Tak 
jak w budowaniu domu, każdy z tych poziomów -  zaczynając od fundamentów 
-je s t ważny, każdy musi być odpowiedniej jakości. Poruszanie się w kierunku od 
danych do wiedzy pojmowane jest jako „osadzanie” informacji w kontekście 
(w ramach pojęciowych) istniejącej wiedzy, w kontekście, który nadaje informa
cji znaczenie (Yates-Mercer i Bawden, 2002). Model ten daleki jest od satys
fakcjonującego i dobitnie wyraża intuicyjne problemy z rozróżnianiem pomię
dzy informacją i wiedzą. W szczególności niejasne są momenty przejścia 
pomiędzy poszczególnymi stanami. Zrównanie, w pewnym sensie, podstawowej 
natury danych, informacji i wiedzy (gdyż wywodzimy jedne prosto z drugich), 
z konieczności zakłada przyjęcie jawnej {explicit) i „komunikowalnej” postaci 
wiedzy, by transformacja mogła odbywać się poza umysłem ludzkim (niezależ
nie od twórcy i posiadacza wiedzy). Informacja oznacza w takim przypadku wie
dzę zredukowaną i przekształconą w przekaz dla procesu komunikacji.

W spomniano już wyżej, że w modelu kognitywnym wiedza traktowana jest 
jako zasadniczy i nieodłączny składnik umysłu ludzkiego i ludzkiego poznania.

Badając źródła (pochodzenie) piramidy wiedzy w zarządzaniu wiedzą najczęściej wymie
niany jest prof. R. Ackoff. Jako pierwszy wprowadził piramidę do literatury z zakresu zarzą
dzania wiedzą w 1988 r. i opublikował w artykule From Data to Wisdom w 1989 r. Jego wersja 
zawierała dodatkowo kategorię «zrozumienie» (Data- Information- Knowledge- Understanding 
& Wisdom). Według tego badacza zrozumienie wymaga diagnozy i recepty. Jeden z wymiarów 
dokonanego rozróżnienia odnosi się do czasu; i tak, według Ackoffa, informacja starzeje się 
bardzo szybko, wiedza ma nieco dłuży okres życia, zrozumienie można już rozpatrywać w aurze 
niezmienności, ale dopiero mądrość uważa się za trwałą. W literaturze z zakresu informacji 
naukowej omawiana hierarchia po raz pierwszy pojawiła się w 1982 r. w artykule H. Clevelanda 
opublikowanym w piśmie The Futurist (Cleveland, 1982). Artykuł sam w sobie jednak nie jest 
początkiem samej koncepcji piramidy. Upatruje się go w ... poezji. W swoim artykule Cleve
land (1982) cytuje T.S. Eliota, który zasugerował istnienie rozpatrywanej tu relacji w następu
jących słowach: Where is the Life, we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in 
knowledge? Where is the knowledge we have lost in infoimation? (Eliot T.S. „the Rock” Faber 
& Faber, 1934). Tekst T.S. Eliota z poematu Chonises from the Rock „Gdzie się podziała 
mądrość, którą zgubiliśmy w wiedzy, gdzie się podziała wiedza, którą zgubiliśmy w informa
cji”? stał się inspiracją dla Clevelanda, który rozwinął go w koncepcję dającą „punkt startowy” 
do dalszych rozważań definicyjnych podstawowych terminów informacji naukowej. Sam Cle
veland do modelu Eliota nie włączył warstwy danych, chociaż w swoim artykule wspomina już 
model Yi-Fu Tuana i D. Bella, którzy w swoim modelu poziom danych uwzględnili.



Rys. 5. Kognitywny model wiedzy

A  skoro tak, transformacja informacji w wiedzę zachodzić może tylko w umy
śle człowieka. Subiektywna wiedza jednostki przekazywana lub komuniko
wana bezpośrednio od jednej osoby do drugiej musi być najpierw konwerto
wana do postaci informacji (nie można jej nabyć wprost). Informacja jest 
w tym przypadku traktowana jako obiektywna forma wiedzy -  poddająca się 
komunikowaniu i zapisywaniu (tzw. wiedza skodyfikowana). W trakcie tej 
konwersji część wiedzy niekodyfikowalnej (np. doświadczenie, intuicja, umie
jętności) umyka.

Przyjęcie określonego modelu pociąga za sobą istotne konsekwencje 
w podejściu do zarządzania informacją i wiedzą w organizacji i określania ich 
wartości (zob. rozdz. 4. Zarządzanie informacją i wiedzą...).

T.Davenport i L.Prusak (1998) wskazują na pięć metod przekształcenia 
danych w informację: contextualization, categorization, calculation, correction 
oraz condensation ^1.

W ykorzystując przemyślenia obydwu autorów oraz A.Tiwany (2000) 
możemy stwierdzić, iż poprzez każdą z tych transformacji dodajemy do danych 
pewną wartość dodaną, tworząc z nich informacje (organizujemy dane dla 
osiągnięcia jakiegoś celu).

Tabela 4
Przekształcanie danycłi w informacje przy użyciu reguły 5 С

O peracje  na  danych Cel

Kontekstualizacj a Wiemy w jakim  celu dane zostały zebrane

Kategoryzacja danycti Znane są jednostki analizy {units o f  analysis)

Kalkulacja, obliczanie Analizowanie danycłi (przy użyciu metod matematycznycłi, 
statystycznycłi); podobne do kondensowania danycłi

(Korekta,)
korygowanie

Eliminacja błędów, uzupełnienie brakującycłi danych

Kondensowanie/ 
kondensacja danycłi

Podanie danych w jak  najbardziej zwięzłej formie, 
wyeliminowanie danych niepotrzebnych

źródło: Oprać, własne na podstawie: Davenport i Prusak (1998), Tiwana (2000), Dziuba (2000), Kasprzak (2000).

Ponieważ nazwy wszystkich pięciu transformacji w języku angielskim zaczynają się na 
literę C, mówi się o tzw. regule „5C”.



Nieco dalej idzie T. Dziuba (2000) pokazując procesy tworzenia wartości 
dodanej w transformacji danych w informacje, wiedzę i działanie, co ilustruje 
tabela 5.

Transformacja danych w informacje, wiedzę i działanie.
Tabela 5

Dane Informacja Wiedza Działanie
grupowanie wybieranie prezentowanie: wyznaczanie celów
klasyfikowanie analizowanie - opcji uzyskiwanie kompromisu
łączenie porównywanie - korzyści ustalanie
formatowanie interpretowanie - ograniczeń wybieranie
sygnalizacja
wyświetlanie
PROCESY PROCESY PROCESY PROCESY
ORGANIZACJI SYNTEZY OSĄDU DECYZYJNE

Źródto: Dziuba, 2000, s. 25.

Niezależność kontekstowa Mądrość

Rozumienie

Rys. 6. Model Russella Ackoffa (1989)
Źródło: Na podstawie Ackoffa, 1989, p. 5.

We wszystkich tych modelach wskazuje się na brak wyraźnych granic 
pomiędzy danymi, informacjami i wiedzą. Probst, Raub i R om hardt (2002) 
uzasadniają to tym, że rozwiązywanie problemu przyjmuje zazwyczaj formę 
szeregu niewielkich posunięć, a nie kilku wyodrębnionych etapów. Przyjmują 
ponadto, że gromadzenie i interpretowanie ogromnych ilości informacji 
w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności, wymaga czasu, przez co prze
miana danych w informacje, a następnie w wiedzę jest procesem ciągłym.



Dane.......................................................... Informacje....................................................... Wiedza

Nieuporządkowane...................................................................................................uporządkowana

wyizolowane...........................................................................................................................złożona

niezależne od kontekstu................................................................................. zależna od kontekstu

niezależne od wykorzystującej je osoby.............................zależna od wykorzystującej je osoby

odzwierciedlane w znakach języka..........................odzwierciedlana w modelach postępowania

analityczne........................................................................................................................syntetyczna

Przejście od cech danych przez cechy informacji do cech wiedzy ma charakter ciągły, a nie

skokowy

Rys. 7. Cechy danych i wiedzy 
Źródło: Probst i in., 2002, s. 29.

Przyglądając się kontinuum  dane-informacja-wiedza obserwujemy coraz 
większy udział i zaangażowanie człowieka w procesy porządkowania i organi
zowania wiedzy.

Na dotychczasowym poziomie rozwoju wiedzy brakuje jednoznacznie 
określonycłi transformacji informacji w wiedzę. Interesujący wkład w wypeł
nienie tej luki wnosi podejście zaprezentowane w opracowaniu Zacłiera 
(2003) -  rys. 8 oraz cykl przetwarzania danych w wiedzę zaproponowany przez 
Abramowicza (2003) -  rys.9.
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Rys. 8. Progresja wiedzy 
Źródło: Zacher, 2003, s. 58.



Rys. 9. Cykl dane -  wiedza 
Źródło: Abramowicz 2003, s. 180.

Jak widzimy, wykorzystanie wiedzy powoduje konieczność pozyskania 
nowych danych i nowej informacji. Uzasadnia to zamknięcie cyklu.

W badanym aspekcie Davenport i Prusak proponują rozpatrywanie „wie- 
dzotwórczych” {knowledge-creating) działań, k tóre zachodzą pomiędzy 
ludźmi. Transformacja przebiega wówczas poprzez:
• porównywanie {comparison) -  sprawdzamy jak informacja o danej sytuacji 

da się porównać do innych sytuacji, które znamy,
• wyciąganie wniosków -  badamy jakie implikacje ma informacja dla podję

cia decyzji i działań,
• łączenie -  analizujemy w jaki sposób ta porcja wiedzy odnosi się do innych,
• konwersację -  dociekamy co inni ludzie myślą o tej informacji.

Dobrym podsumowaniem rozważania problemów przekształcania infor
macji w wiedzę jest sugestia A. Sitarskiej (2001), by punktem  wyjścia uczynić 
społeczne przestrzenie potrzeb. Dla autorki istotne są dwie takie przestrzenie: 
(1) potrzeb powszechnych, związanych z przeciętną świadomością inform a
cyjną oraz obecnie rozwijanym program em  wzbogacania tej świadomości na 
rzecz kształtujących się społeczeństw informacyjnych; (2) potrzeb specjalnych, 
związanych ze swoistymi właściwościami wspólnot lokalnych, dziedzin wiedzy 
i działań praktycznych.

Analiza przytoczonych poglądów różnych badaczy oraz moje własne prze
myślenia prowadzą do wniosku, że formułowany w poprzednim rozdziale



postulat wyraźnego rozróżniania danych, informacji i wiedzy nie jest łatwy do 
spełnienia. Wydaje się bowiem, że najbardziej trafia do naszego przekonania 
model kontinuum: dane -  informacja -  wiedza, w którym granice przechodze
nia z jednego stanu w drugi są rozmyte i ciągle „się stają”. Tym zapewne 
można tłumaczyć niejednoznaczność rozstrzygnięć co można jeszcze nazwać 
informacją, a co już wiedzą (w praktyce organizacyjnej oznacza to często myle
nie zarządzania informacją z zarządzaniem wiedzą). Trzeba też wyraźnie 
zaznaczyć, że transformacja nie dokonuje się samorzutnie. To wysiłek ludz
kiego umysłu (coraz częściej wsparty technologią) w procesach oceny i selek
cji, analizy i syntezy, porządkowania, nadawania kontekstu, rozumienia, etc. 
prowadzi od danych, przez informację, do wiedzy.

Przechodzenie od poziomu operowania informacją do zarządzania wiedzą 
jest wyzwaniem wielu współczesnych organizacji. Problemom z tym związa
nym poświęcono kolejne rozdziały książki.



2. Informacja i wiedza w  organizacji

Niesłabnącego zainteresowania dyskursem woicół informacji i wiedzy 
w organizacjach upatrywać można w szukaniu w informacji i wiedzy recepty na 
długotrwały sukces -  tak w wymiarze jednostkowym, organizacyjnym, jak 
i społecznym.

W rozdziale tym naszkicowano stan dotycłiczasowycłi badań dotyczących 
tego, jak informacja i wiedza przejawiają się w organizacjach, jakie pełnią 
funkcje, jaką nadaje im się rangę itp. Wynika z nich wzajemna załeżność 
pomiędzy podejściem do informacji i wiedzy a różnymi strukturam i (obra
zami) organizacji. Wszystko to uprawnia nas do rozpatrywania tzw. inform a
cyjnego paradygmatu organizacji, co starano się pokazać w zarysie.

2.1. Organizacja

Słowo „organizacja” stało się obecnie powszechnie przyjętym terminem, 
chociaż do chwili zakończenia II wojny światowej nie mówiono o organiza
cjach, a znakomity słownik angielski Concise Oxford nie zawierał hasta «orga- 
n i z a c j a » 5 2  do wydania z 1950 r. (Drucker, 1999).

Pojęcie „organizacja” stosowane jest do różnych zakresów rzeczywistości. 
Dominuje przekonanie, że organizacja jest zjawiskiem społecznym, będącym 
tworem kultury (artefaktem ), ale istnieją także poglądy odnoszące zjawisko 
organizacji do świata przyrody, a nie tylko do życia ludzi. Uwzględniając 
odmienne założenia metodologiczne przyjmowane przez różne szkoły i kie
runki badawcze, najczęściej do analizy pojęcia organizacji przyjmuje się trzy

52 Sam termin używany by! w średniowiecznej łacinie i wiąże się go z facińskim słowem 
organum (gr. organon), który pierwotnie rozumiano jako narzędzie, potem narząd, wyspecjali
zowaną część całości, a następnie bycie całością złożoną z części (Zieleniewski, 1976).



perspektywy: prakseologiczną, społeczną i systemową (Kaczmarek, 2001; Sul
kowski, 2004a).

W polskiej literaturze przedmiotu jako najogólniejsze przyjmuje się prak- 
seologiczne zdefiniowanie organizacji zaproponowane przez T.Kotarbiń- 
skiego, w myśl którego organizacja to taka całość, której wszystkie składniki 
wspólprzyczyniają się do powodzenia całości. W najszerszym podejściu tak 
ujęta organizacja może być użyta do analizy zjawisk biologicznych, fizycznych 
i oczywiście społecznych. W ujęciu „średnio szerokim” pojęcie organizacji 
rezerwuje się do tych całości, które powstały jako rezultat interwencji czło
wieka jako organizatora i których struktura jest rezultatem czynności organi
zowania. W najwęższym rozumieniu organizacje to prakseologicznie interpre
towane instytucje (podejście konkretne), ich struktury (podejście statyczne), 
jedno- i wielowymiarowe ludzkie działania (podejście dynamiczne) (Ziele
niewski, 1976). Najczęściej ujmuje się organizacje rzeczowo, zaś sposób orga
nizowania całości, tak, iż części przyczyniają się do jej powodzenia, zwykło się 
określać strukturą organizacji.

W koncepcjach socjologicznych wielu badaczy traktuje organizację jako 
rodzaj grupy -  utworzonej z myślą o osiągnięciu konkretnego celu lub zestawu 
celów. Jan Szczepański zwraca uwagę na dwa znaczenia. Po pierwsze -  orga
nizacja to grupa celowa, celowe zrzeszenie ludzi połączonych w sposób zapew
niający racjonalne wykorzystanie środków, ekonomię wysiłku i koordynację, 
po drugie -  to zespół metod i sposobów efektywnego osiągania celów. Jeśh 
uznać, że organizacje społeczne mogą być wytworzone spontanicznie (nie 
tylko celowo), proponuje on, by zdefiniować organizację społeczną dowolnej 
zbiorowości jako taki układ wzorów zachowań, instytucji, ról społecznych, 
środków kontroli społecznej, który zapewnia współżycie członków zbiorowo
ści, przystosowuje ich dążenia i działania w procesie zaspokajania potrzeb 
i rozwiązuje problemy i konflikty wynikające z toku współżycia. W tym ujęciu 
różnica między organizacją a strukturą jest bardzo istotna -  struktura to 
budowa lub zasady budowy jakiejś całości, organizacja zaś to zasady jej funk
cjonowania (J. Szczepański, 1970). Podkreśla się, że bez względu na poziom 
występowania, zjawiska organizacyjne w skali mikrostrukturalnej (jednostki 
i małe grupy społeczne), mezostrukturalnej (organizacje społeczne, zawo
dowe, lokalne, przedsiębiorstwa itp.) oraz m akrostrukturalnej (społeczeń
stwo, naród, klasa itp.) mają po części wspólne uniwersalne wartości. Jako uni
wersalne atrybuty organizacji wymieniane są: celowy, planowy i świadomy ład 
i porządek organizacyjny, wartości, normy, zasady regulujące wewnętrzne 
i zewnętrzne zachowania członków organizacji, relatywne wyodrębnienie 
organizacji jako określonego podsystemu społeczeństwa globalnego z otocze
nia zewnętrznego (Doktór, 1976).

Obok określeń organizacji odwołujących się do pojęcia grupy społecznej 
istnieje w literaturze przedm iotu wiele propozycji, w których kluczową kate
gorią odniesienia jest pojęcie systemu, np. systemu społecznego, kooperacyj
nego, oznaczających de facto  pewien układ skoordynowanych świadomie dzia



łań, sił i środków. Systemowe oicreślenia organizacji pozwalają unilcnąć pew
nej jednostronności wiążącej się z pojmowaniem organizacji jako grupy spo
łecznej. Popularnym  m odelem  systemowym organizacji jest m odel
H. J. Leavitta. Podkreśla on społeczno-techniczny cłiarakter organizacji. 
Według tej propozycji organizacja jest układem czterech kategorii (podsyste
mów): ludzi, zadań, technologii i struktury -  związanych relacjami ze sobą 
i z otoczeniem. Społeczny charakter organizacji określony jest przez ludzi 
i zadania; technologia i struktura formalna określają techniczny aspekt orga
nizacji (rys. 10).
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Rys. 10. Model organizacji H.J.Leavitta 
Źródto: Kaczmarek, 2001, s. 113.

Do modelu tego nawiązują propozycje wielu innych autorów. Wskazuje się 
jednak na różne słabości modelu Leavitta, np. na pominięcie istnienia w orga
nizacji podsystemu sterującego, który przez niektórych badaczy uważany jest 
za konstytutywny atrybut organizacji. Stąd np. proponuje się model, w skład 
którego wchodzą: cele; podsystem społeczny (uczestnicy organizacji, ich kwa
lifikacje, wartości i ich hierarchia, motywacje i postawy); struktura; podsystem 
materialno-techniczny; podsystem kierowniczy oraz otoczenie.

Niezależnie od tego, że propozycje modeli systemowych organizacji, wysu
wane przez różnych autorów, przykładają wagę do odmiennych problemów, 
można wskazać szereg cech konstytuujących specyfikę organizacji:
• W wąskim, ścisłym rozumieniu odnoszącym się do życia społecznego ludzi, 

są tworami sztucznymi, produktami kultury (artefaktam i); są rezultatam i 
działalności człowieka dążącego do realizacji celów.

• Mogą powstawać jako wyraz świadomej i planowej aktywności organizator
skiej, a także jako rezultat procesów spontanicznych; mogą być porządkiem 
wyłaniającym się z chaosu.



• Różnią się celami i potrzebami, które zaspokajają. Łączy je jednak dążenie 
do przetrwania.

• Są systemami zacliowującymi się rozmyślnie, są zdolne do korygowania 
i zmiany pierwotnie przyjętych celów.

• Cechują się synergią. Sensem ich działania jest uzyskiwanie „efektu organi
zacyjnego”, oznaczającego różnicę pomiędzy sumą indywidualnej wydajno
ści uczestników organizacji a wydajnością organizacji jako całości.

• Są wyodrębnione z otoczenia, a jednocześnie są systemami otwartymi -  
pomiędzy organizacją a otoczeniem odbywa się ciągła wymiana zasobów 
i ludzi, energii, informacji, materii, symboli, wartości. Związek ten ma cha
rakter dialektyczny. Jest procesem, w którym -  z jednej strony -  organiza
cja kreuje swoje otoczenie, z drugiej zaś otoczenie definiuje organizację. 
Organizacje są podsystemami systemu społecznego.

• Są ustrukturyzow ane, charakteryzują się posiadaniem  określonego 
porządku i hierarchii, która wyraża się w inkluzji podsystemów i w porząd
kowaniu.

• Są systemami szczególnie złożonymi, a więc nie można do końca odwzoro
wać i opisać ich struktury.

• Charakteryzują się stabilnością rozumianą jako zdolność do utrzymywania 
dynamicznej równowagi w warunkach zmieniającego się otoczenia, w dro
dze homeostazy lub ekspansji.

• Są zdolne do samoorganizacji, negatywnej entropii wyrażającej się w pod
noszeniu stopnia własnego uporządkowania.

• Są systemami społeczno-technicznymi. Łączą ludzi i instrumenty ich aktyw
ności.

• Są systemami komunikacyjnymi i symbolicznymi, zdolnymi do uczenia się 
i gromadzenia doświadczeń. Muszą zakładać istnienie wspólnego języka i ładu 
symboli umożliwiających komunikację między ludźmi. Bez komunikowania 
się nie ma organizacji.

• Artykułują i zaspokajają potrzeby i interesy społeczne. Są instytucjonalizacją 
potrzeb i interesów. Można je interpretować jako koalicje interesów.

• Posiadają mechanizm sterowniczy, którym najczęściej jest władza organiza
cyjna, jej wyodrębniony człon kierowniczy, spełniający m.in. funkcje inte
gracyjne i regulacyjne (Kaczmarek, 2001).
Powyższa rozbudowana charakterystyka wskazuje na konstytuujące organi

zację aspekty funkcjonalne i strukturalne, pozwala bardziej precyzyjnie analizo
wać organizację w węższym znaczeniu, aniżeli próby jednej esencjalnej definicji. 
N ietrudno zauważyć, że wymienione atrybuty określają także nowe struktury 
sieciowej organizacji jaką jest organizacja wirtualna, tj. forma kooperacji 
opartej na integracji działań i zachowań różnych autonomicznych i rozproszo
nych geograficznie partnerów, którzy poprzez wykorzystanie technologii 
informacyjnych łączą swoje kluczowe kompetencje, aby zrealizować wspólny 
cel.



w  kontekście społeczeństwa wiedzy nie sposób nie zwrócić baczniejszej 
uwagi na organizacje wysokich technologii {high-tech organizations! enterpri
ses)^^. Ich najważniejszym zasobem są informacja i wiedza, w przeciwieństwie 
do organizacji opartych na tradycyjnie pojmowanych zasobach, takich jak 
kapitał, ziemia i praca. Charakteryzuje je wykorzystanie zaawansowanych 
technologii, wysoka innowacyjność i kreatywność pracowników, krótki czas 
wprowadzania nowych rozwiązań i technologii, wysoki stopień współzawod
nictwa (konkurencyjność), dbałość o klientów, którzy nierzadko współuczest
niczą w projektowaniu nowych produktów i usług.

Rynek produktów wysokich technologii, jak żaden inny, jest szczególnie 
zależny od szybkiej absorbcji wiedzy i nadążania za nowościami ze świata 
nauki i techniki. Dlatego też pracownikom organizacji high-tech stawia się 
szczególnie wysokie wymagania: łatwości uczenia się, komunikowania się 
i kooperacji z innymi członkami zespołu, nie zamykania się w wąskiej specja
lizacji, ale elastyczności i szerokich horyzontów, umiejętności wyrażania wąt
pliwości i stawiania pytań, a nie jedynie ścisłego wypełniania instrukcji. Nie
którzy autorzy podają, że o organizacjach wysokich technologii można mówić, 
gdy liczba ich pracowników zatrudnionych w obszarze badań i rozwoju (B-l-R) 
jest przynajmniej dwukrotnie wyższa niż średnia zatrudnienia pracowników 
B-l-R w branży, do której należy organizacja (Jacobfeuerborn, 2005). Mówiąc 
o organizacjach intensywnie wykorzystujących wiedzę i organizacjach uczą
cych się właśnie te organizacje mamy przede wszystkim na myśli.

Systemowa interpretacja organizacji nie przesądza, czy będziemy rozumieć 
system jako dystrybucję zasobów, komunikację, kulturę, więź psychiczną, grę, 
układ konfliktów czy interesów, itp. Możliwe i uprawnione są różne metafory 
organizacji oraz odpowiadające im i inspirowane przez nie systemowe modele. 
Każdy z nich ma swoje ograniczenia, ale każdy może stwarzać szansę praw
dziwego odzwierciedlania istoty organizacji. Metafory są podstawą ludzkiej 
percepcji i stanowić mogą jedną z form oglądu zjawisk społecznych, w tym 
organizacji. Lista m etafor organizacji nie jest, oczywiście, zamknięta. Wyko
rzystuje się, przykładowo: m etaforę mechanicystyczną (maszyny), organicy- 
styczną, systemową, samoorganizacji (mózgu), psychicznego więzienia, kul
tury, teatru, świątyni, rynku, rodziny, narzędzia dominacji, polityczną oraz 
dialektyczną (transformacji i przeplywu)^"^.

Przy omawianiu pojęcia organizacji w naukach o zarządzaniu stosunkowo 
często zwraca się uwagę na tzw. metafory M organa -  maszyna, żywy organizm, 
system polityczny, kultura -  opisane przez niego w 1986 r.^5. Poniżej krótko

53 Funkcjonują one np. w obszarach związanych z komputerami, elektroniką i nowocze
snymi technologiami (tele)komunikacyjnymi, przemysłem farmaceutycznym, eksploracją prze
strzeni kosmicznej.

Obszerny przegląd wymienionych metafor -  zob. np. Kaczmarek, 2001 s. 67-105.
Wydanie w języku polskim ukazało się w 1997 r. Znaczenie opisanych tu i innych meta

for organizacji na gruncie organizacji i zarządzania nimi podnoszą tacy autorzy jak np. Koź
miński i Obtój, 1989; Kirk, 1999; Sulkowski, 2004b.



naszkicowano ich istotę, odnosząc się do relacji z informacją, która stanowi 
w niniejszej książce centralny punkt odniesień na gruncie organizacji.

Organizacja -  maszyna. W mechanistycznym modelu organizację trak
tuje się jako instrum ent realizacji ściśle wyznaczonych celów, pewnego 
rodzaju złożoną maszynę funkcjonującą według zadanego z góry programu. 
S truktura organizacji, z rygorystycznym systemem kontroli i wykonawstwa, 
jest hierarchiczna i sztywna, niezależna od otoczenia. Myślenie o organizacji 
w kategoriach maszyny sugeruje, że informacja jest jednym z zasobów, który 
podtrzymuje pracę maszyny. Zarządzanie informacją w tym przypadku ozna
czać może zapewnienie dostarczenia informacji dokładnie tam i wtedy kiedy 
jest potrzebna -  poprzez jasno zdefiniowane kanały komunikacyjne (Sułkow
ski, 2004b; Kirk, 1999).

Organizacja -  żywy organizm. Organizacja rozpatrywana przez pryzmat 
analogii do żywego organizmu widziana jest -  w przeciwieństwie do zamknię
tego systemu maszyny -  jako system otwarty, pozostający (dzięki wymianie 
energii i informacji) w ustawicznych relacjach z otoczeniem. Organizacja 
może „żyć”5̂  jeżeli znajduje się w stanie homeostazy z otoczeniem. Dla utrzy
mania organizacji w stanie równowagi niezbędny jest przepływ informacji 
wewnętrznej i zewnętrznej. W myśl metafory organicznej istotne jest zrozu
mienie potrzeb organizacji. Z  punktu widzenia zadań zarządzania informacją 
krytyczna rola przypada monitorowaniu otoczenia zewnętrznego firmy, by 
organizacja mogła odpowiadać/reagować na zmiany społeczne, ekonomiczne, 
technologiczne czy prawne. Za słabość tak postrzeganej organizacji uznaje się 
dążenie do ujednolicenia sposobu myślenia i działania wewnątrz organizacji, 
zgodnie z wymogiem funkcjonalnej zależności, co może ograniczać orientację 
na wiedzę i innowacyjność.

Organizacja -  system polityczny. W obrazie organizacji jako systemu 
politycznego wyraźnie widać, że różne grupy reprezentują różne interesy 
i w związku z tym potrzebują odmiennej informacji, k tórą wykorzystują 
następnie do demonstracji swoich wpływów i siły, do szukania poparcia, czy 
też rozwiązywania konfliktów. Przytoczony model organizacji Koźmiński 
i Obłój (1989) porównują do społeczno-polityczno-ekonomicznej gry. Reguły 
gry to zasady podziału ról organizacyjnych określające dostęp do zasobów rze
czowych, informacji i władzy. Są one przedmiotem negocjacji prowadzonych 
wewnątrz organizacji i poza nią.

Ta analogia przypomina, że zarządzanie informacją ma swój kontekst spo
łeczny i polityczny, a w praktyce zarządzania informacją niezmiernie ważny 
jest wymiar etyczny (Kirk, 1999).

Organizacja -  Icultura. W nurcie kultury organizacyjnej oraz zarządzania 
międzykulturowego organizacje mogą być traktowane jako kultury. Szczegól
nie silnie podkreśla się w nich znaczenie wspólnie podzielanych przez człon-

56 Peters i Waterman (1982) jako pierwsi przypisali organizacji cechy ludzkie (Peters T.J., 
Waterman R.H.: In Search o f Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies. Har
per Row, New York 1982) -  podaję za; B.Kożuch i B.Plawgo (2001), s. 115.



ków organizacji przekonań^^, norm, wartości i wzorów społecznych, kładąc 
nacisk na funkcjonujące w firmie rytuały, mity, język i symbole. Tak więc 
wykorzystanie informacji w organizacji ma także swój wymiar kulturowy -  nie 
sprowadza się jedynie do czysto racjonalnych aktywności człowieka. Zarzą
dzaniu informacją w tym przypadku przypada rola szerzenia przekonań i war
tości ważnych dla danej organizacji.

Trzeba zauważyć, że w kontekście pojawiających się nowych struktur orga
nizacyjnych metafory M organa nie opisują wszystkich możliwych sytuacji 
informacyjnych zachodzących we współczesnych organizacjach.

W niniejszej pracy przyjęto uniwersalne atrybuty organizacji ujętej syste
mowo (o których pisano wyżej). Starano się pokazać, jak organizacja i jej pod
systemy odnoszą się do kwestii informacji i wiedzy. Cechą każdej organizacji 
jest m.in. przetwarzanie zasobów informacji i wiedzy, które w sposób rozmyśl
nie zaplanowany prowadzić ma do osiągnięcia założonych celów. Na progu 
społeczeństwa wiedzy najmocniej liczą się te, które czynią to w sposób najbar
dziej efektywny.

Nakreślona charakterystyka znajduje w książce swój wyraz w interpretacji 
organizacji intensywnie wykorzystujących wiedzę, inteligentnych, uczących się 
itp., a także w nakreśleniu modelu społeczeństwa wiedzy -  jako wyrazu sze
roko pojętego organizowania się członków tego społeczeństwa wokół proble
mów informacji i wiedzy.

2.2. Informacja w organizacji

Celem tego rozdziału jest przyjrzenie się fenomenowi informacji poprzez 
pryzmat współczesnej gospodarki opartej na wiedzy -  zwrócenie uwagi, które 
własności, cechy i funkcje informacji są najbardziej pożądane w organizacjach, 
które szczególnie sprzyjają powstawaniu i wykorzystywaniu nowej wiedzy. 
Rozważania nad istotą informacji ograniczono do prezentacji tych jej aspek
tów, które są niezbędne do objaśnienia zjawisk związanych z funkcjonowa
niem organizacji intensywnie wykorzystujących wiedzę w społeczeństwie 
i gospodarce wiedzy.

Żadna organizacja nie pozostaje w izolacji i każda wymienia komunikaty 
z częścią przestrzeni społeczno-gospodarczej zwaną «otoczeniem organiza
cji». Potwierdzenie tego znajdujemy w obserwacji trzech zasadniczych stru
mieni informacji. Są to:
• informacje tworzone przez organizację dla potrzeb własnych,
• informacje tworzone w otoczeniu, a wykorzystywane przez organizację,
• informacje tworzone w organizacji, a przeznaczone dla otoczenia.

57 Przekonania wywierają wpływ na identyfikowanie związków istniejących pomiędzy fak
tami, ich wpływ na powstawanie nowych faktów. Dotyczy to zarówno interpretacji przeszłości, 
teraźniejszości jak i prognoz dotyczących przyszłości.



dostawcy klienci

INFORMACJA 
Z ORGANIZACJI

Rys. 11. Przepływ informacji w organizacji 
Żródto; Na podstawie; Cashmore, Lyall, 1991, p. 7.

W najbardziej podstawowym zarysie można powiedzieć, że zawsze wyko
rzystuje się informację wewnętrzną i zewnętrzną. Podane niżej przykłady 
pokazują, iż takie rozróżnienie nie jest do końca precyzyjne i bywa różnie 
rozumiane. W. Bieliński i Z. Dzik (2002) kładą nacisk na rozróżnienie pomię
dzy informacją zewnętrzną a informacją zarządczą (informacją wewnętrzną), 
zwracając jednocześnie uwagę, że w wielu przypadkach są one mylone.

Informacja dla zarządzania
Informacja zarządcza traktowana jest jako informacja wewnętrzna, jest 

zestawem informacji o funkcjonowaniu podmiotu i obejmuje wszystko, co jest 
ważne dla kierowania jego działalnością. Informacje zarządcze pomagają 
zarządzającym w podejmowaniu decyzji bieżących i strategicznych, wskazują 
zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Istotnymi cechami 
informacji zarządczej są jej aktualność (najświeższe dane) i merytoryczna 
przydatność. Kisielnicki i Sroka (1999) przyjmują, że od innych typów infor
macji informację dla zarządzania wyróżnia to, że zawsze jest związana z reali
zacją funkcji zarządzania oraz pozwala na podjęcie decyzji na różnych szcze
blach zarządzania.

Biorąc pod uwagę, iż nieodłącznym elem entem  ogromnej większości decy
zji jest niepewność, rzadko zdarza się, że dostępny jest pełny obraz sytuacji -  
jego uzyskanie byłoby zbyt kosztowne, jeśli w ogóle możliwe. Dlatego infor
macja zarządcza nie musi być i generalnie nie jest w 100% dokładna i pełna. 
Jest wynikiem zarówno potrzeby szybkiego uzyskania informacji, jak i zasto
sowania różnych przybliżeń, przekształceń i alokacji. W ażne jest, by wskazy-



wala właściwy kierunek, a drobne odchylenia mogą zostać skorygowane 
z upływem czasu.

Każdy odbiorca informacji zarządczej powinien otrzymywać zestaw dopa
sowany do swoich potrzeb, tak by nie tracić czasu na pracochłonne wyszuki
wanie i przekształcanie danych pozyskiwanych niejednokrotnie z kilku syste
mów. Dobrze przygotowana informacja zarządcza zakresem i strukturą 
odzwierciedla strategię działania i wskazuje na jej słabe i mocne strony. D la
tego jest na ogół chroniona przed dostępem  z zewnątrz. W rękach konkuren
cji mogłaby się stać poważnym zagrożeniem.

Różnorodne są źródła tej informacji. Wiele badań (zob. np. Davenport, 
1998) potwierdza, że w obszarze informacji dla zarządzania menedżerowie 
preferują źródła osobowe i dwie trzecie informacji kadra zarządzająca pozy
skuje w drodze rozmów. Pozostała jedna trzecia to głównie dokum enty o śro
dowisku zewnętrznym -  od badań marketingowych po czasopisma i gazety.

Interesującą propozycję kategoryzacji informacji zarządczej (informacji 
dla zarządzania) przedstawia J. A. Senn (1990), który jako kryterium podziału 
przyjął wpływ określonej informacji na procesy decyzyjne w organizacji:
• informacja pokrzepiająca -  opisuje bieżącą sytuację użytkownika [organi

zacji], a jej celem jest zapewnienie, że procesy gospodarcze przebiegają 
zgodnie z przyjętymi założeniami,

• informacja rozwojowa -  związana jest z oceną stanu lub przebiegu jakiegoś 
zjawiska lub procesu gospodarczego wraz ze wskazaniem ewentualnych 
trudności związanych z jego realizacją,

• informacja ostrzegawcza -  sygnalizuje, że wystąpiły określone zagrożenia 
w realizacji procesu gospodarczego lub też, że mogą one niebawem wystąpić,

• informacja planistyczna -  odnosi się do poziomu lub stanu przyszłego zja
wiska lub procesów gospodarczych,

• informacja operacyjna -  określa działanie własnej organizacji i pozwala na 
jej umiejscowienie na „mapie” działalności innych użytkowników [organi
zacji] o podobnym profilu działalności,

• informacja opiniodawcza -  dotyczy informacji o najbliższym oraz dalszym 
otoczeniu organizacji,

• informacja kontrolowana -  informacja, która ma być przekazana otoczeniu 
(bankom, mediom) o działalności o r g a n i z a c j i ^ ^

Informacja zewnętrzna
Informacja zewnętrzna jest często rozumiana jako informacja przezna

czona dla odbiorców zewnętrznych, takich jak inwestorzy, urzędy skarbowe, 
GUS, różne urzędy nadzoru -  w zależności od rodzaju prowadzonej działal
ności, np. PU N U  (Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń), U N FE (Urząd 
Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi), KNB (Komisja Nadzoru Banko
wego) czy KPW iG (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd).

Senn J.A. (1990). Information Systems in Management. Wadsworth CA -  podaję za; 
J. Kisielnicki, H. Sroka (1999) oraz W. Januszko (2001).



Informacja zewnętrzna z reguły obejmuje dane za jakiś zamknięty okres (np. 
okres spraw ozdaw czyC zęstotliw ość jej opracowywania jest zależna od potrzeb 
i zazwyczaj regulowana odpowiednimi przepisami. Sprawozdania są przygotowy
wane okresowo, z opóźnieniem pozwalającym na ich weryfikację. Sprawozdania 
roczne powstają nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Obniża to przydatność 
informacji zewnętrznej w bieżącym zarządzaniu i jej wartość dla konkurencji.

Odbiorców zewnętrznych informacji można podzielić na dwie grupy: tych, 
których organizacja chce informować o swojej działalności i tych, dla których 
musi prowadzić wymaganą sprawozdawczość. Szczególnie istotna jest druga 
grupa, której przywilej wglądu w funkcjonowanie firmy wynika z regulacji 
prawnych i która narzuca określone standardy zakresu i struktury prezento
wanej informacji. Informacja zewnętrzna jest wykorzystywana głównie do 
nadzoru działalności i porównywania podstawowych wyników firm, np. można 
oceniać rentowność inwestycji w akcje spółki, sprawdzać czy zapłacony poda
tek jest poprawnie naliczony i adekwatny do prowadzonej działalności, czy nie 
zostały przekroczone ustalone prawem limity itp. Informacja zewnętrzna jest 
przygotowywana zgodnie z ustalonymi standardami i regulacjami. Jej format 
jest ściśle określony i stosunkowo rzadko się zmienia. Organizacja ma nikły 
wpływ na wymagany sposób raportowania. W informacji zewnętrznej przewa
żają najważniejsze dane o dużym poziomie ogólności. Dominującą jej część 
stanowią dane liczbowe. Informacja zewnętrzna z założenia jest ujawniana, 
dlatego rzadko zawiera szczegółowe dane o znaczeniu strategicznym.

Tabela 6
Różnice między informacją zarządczą a informacją zewnętrzną

Obszary różnic Informacja zarządcza Informacja zewnętrzna
Odbiorcy Wewnętrzni, 

konkretni decydenci
Zewnętrzni, zróżnicowani lub 
konkretne instytucje

Przeznaczenie Bieżące zarządzanie i 
kierowanie

Nadzór instytucjonalny i 
benchmarking

Aktualność, szybkość dostępu Zależnie od potrzeb -  
regularnie lub ad hoc, nawet 
na bieżąco (online)

Okresowo, zgodnie z 
określonymi wymaganiami 
sprawozdawczości 
zewnętrznej

Dokładność, jakość Średnia, duża Bardzo duża
Elastyczność Duża Mała
Zakres historyczny Przeszłość -  teraźniejszość -  

przyszłość
Przeszłość

Zakres merytoryczny Bardzo różnorodny i 
szczegółowy

Standardowy i ogólny

Dostęp z zewnątrz Tajemnica firmy Jawna
Porównywalność z rynkiem Niewielka i trudna Duża
Źródło Systemy operacyjne- 

transakcyjne
Głównie system finansowo- 
księgowy

Żródto; Bieliński i Dzik, 2002.

W informacji zewnętrznej coraz częściej można znaleźć także dane dotyczące przyszło
ści -  prognozy wyznaczone na podstawie zaawansowanych modeli.



Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę, iż wyrażenie „informacja zewnętrzna” 
używane jest przez różnych autorów w dwóch zupełnie odmiennych znaczeniach. 
W omówionym wyżej sensie informacja zewnętrzna jest przeznaczona dla 
odbiorców zewnętrznych względem firmy. W tym układzie firma jest nadawcą 
i „producentem” informacji, a informacja ta ma specyficzne właściwości ze 
względu na wymagania głównych grup odbiorców zewnętrznych. W innym zna
czeniu określenie „zewnętrzna” wskazuje na pochodzenie informacji z zewnątrz, 
tj. spoza organizacji, z otoczenia. W tym przypadku to firma jest odbiorcą infor
macji. Więcej o informacji zewnętrznej (traktowanej jako źródło informacji dla 
firmy) napiszemy przy omawianiu źródeł informacji (zob. podrozdz. 2.4.2.).

Odmienne podejście do kwestii informacji w organizacjach znaleźć można 
w modelu zarządzania informacją w przedsiębiorstwie formułowanym przez
H. Lesca (1992). Zakłada się w nim podział informacji według kryterium celu, 
a strumieni informacyjnych według źródła pochodzenia i przeznaczenia infor
macji, ukazując występujące między nimi zależności. Do podstawowych rodza
jów informacji autor ten zalicza „informacje działalności” oraz „informacje 
współdziałania” (fr. convivialite)^^.

Informacja działalności, mająca najczęściej sformalizowany charakter, 
ma zapewnić sprawne funkcjonowanie i realizację celów przedsiębiorstwa, 
„informacja współdziałania” natomiast, sformalizowana lub nieformalna, 
kształtuje więzi i zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie oraz przed
siębiorstwa z otoczeniem. „Informacje działalności” oraz „informacje współ
działania” mogą mieć różne źródła i przeznaczenie. Są tworzone zarówno 
w przedsiębiorstwie (informacje wewnętrzne), jak i w otoczeniu (informacje 
zewnętrzne), a ich odbiorcą mogą być, obok komórek organizacyjnych przed
siębiorstwa i stanowiska w firmie, także instytucje otoczenia (rys. 12).

Wewnętrzne „informacje działalności” umożliwiają planowanie, realiza
cję oraz kontrolę działalności przedsiębiorstwa. Z  punktu widzenia zarządza
nia wewnętrzną „informacją działalności” ważne jest właściwe koordynowanie 
i kontrolowanie jej obiegu, zarówno na poziomie całego przedsiębiorstwa, jak 
i pomiędzy poszczególnymi komórkami. Chodzi m.in. o wyeHminowanie 
takich nieprawidłowości, jak dystorsja informacji^^^ zaleganie informacji czy 
opóźnienia w przesyłaniu do odbiorców.

„Informacje działalności” to także informacje tworzone w organizacji 
z przeznaczeniem dla otoczenia oraz informacje pochodzące z otoczenia 
i wykorzystywane w organizacji. Dzięki zewnętrznym strumieniom „informacji

60 Wymianę „informacji działalności” Z. Martyniak proponuje nazwać informowaniem, zaś 
w>'mianę „informacji współdziałania”, obejmującą sprzężenie zwrotne, komunikowaniem (Ele
menty..., 1997, s. 6).

Jako przykłady nośników wewnętrznej „informacji działalności” można podać: doku
menty księgowe, zamówienia wewnętrzne. Typowe nośniki tejże informacji przeznaczone dla 
jednostek otoczenia to np. zamówienia, faktury czy katalog wyrobów. Grupę informacji dzia
łalności tworzonych przez otoczenie dla przedsiębiorstwa reprezentują np. faktura dostawcy, 
zamówienie odbiorcy, wyciąg bankowy.

62 Dystorsja -  dwuznaczność informacji jako produktu.



źródła pochodzenia Przeznaczenie
informacji informacji

Rys. 12. Rodzaje i strumienie informacji w systemach gospodarczych wg H. Lesca
Źródło: Czekaj, 2000, s. 23.

działalności” realizowane są transakcje między organizacją a otoczeniem. 
„Informacje działalności” są zwykle łatwo dostępne, mają charakter ilościowy, 
są pewne, dokładne, w dużym stopniu powtarzalne, zorientowane na teraź
niejszość lub nieodległą przyszłość, sformalizowane, w formie pisemnej, 
dobrze ustrukturalizowane, dopasowane do rozwiązań hierarchicznych lub 
funkcjonalnych w organizacji -  podlegają głównie poziomym i pionowym 
przepływom informacji w firmie.

Kształtowanie równowagi wewnątrzorganizacyjnej oraz równowagi między 
organizacją a otoczeniem dokonuje się również za pomocą informacji 
współdziałania. Głównym zadaniem wewnętrznych informacji współdziała
nia jest kształtowanie relacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Dzięki przepływom 
tych informacji^^ pracownicy poznają cele pracy, identyfikują miejsce swojego 
stanowiska w strukturze organizacyjnej, podejmują określone działania. Ten 
rodzaj informacji wpływa na postawy i zachowania indywidualne pracowni
ków, ułatwia koordynację i synergię wysiłków indywidualnych. Organizacje 
z reguły nie doceniają roli tego rodzaju informacji i nie uświadamiają sobie ich 
wpływu na wyniki ekonomiczne.

W warunkach zaostrzającej się konkurencji i szybkich zmian, szczególnie 
istotne stają się zewnętrzne „informacje współdziałania” -  przeznaczone dla 
otoczenia lub z niego pochodzące. Zadaniem  pierwszych z nich jest dawanie 
sygnałów o istnieniu organizacji, oddziaływanie na otoczenie i utrwalanie zdo-

Współcześnie mogą to być; zebrania pracownicze, koła jakości, gazetki zakładowe 
w postaci tradycyjnej i elektroniczne tablice ogłoszeń -  tzw. bulletin boards, działy aktualności 
w portalach korporacyjnych itp.



bytej na rynku pozycji. Drugie (z otoczenia) pozwalają na ocenę jednostek 
otoczenia i stużą formułowaniu strategii konkurencyjności firmy^^.

„Informacje współdziałania” przyjmują zarówno formę pisemną, jak  i wer
balną, są mniej sformalizowane, bardziej jakościowe niż ilościowe, trudniej 
dostępne, niepowtarzalne, niepewne i mniej dokładne, słabiej ustrukturalizo- 
wane, mniej podatne na programowanie i kontrolę oraz bardziej zoriento
wane na przyszłość niż teraźniejszość. W ich obiegu dopuszcza się swobodny 
przepływ, wychodzący poza formalne rozwiązania organizacyjne. W świetle 
powyższego można założyć, że zarządzanie „informacjami współdziałania” 
jest znacznie trudniejsze niż „informacjami działalności”.

Powyżej opisana koncepcja rozwinięta została w późniejszej pracy H. Lesca 
i E. Lesca (1995)^5, w której autorzy zaproponowali wyróżnienie trzech rodza
jów informacji organizacyjnej z punktu widzenia ich celowości:
• informację umożliwiającą funkcjonowanie (głównie dwa typy; informacje 

sterowania -  zlecanie, podejmowanie i realizacja zadań, oraz informacje 
kontroli -  weryfikacja wyników działań),

• informacje oddziaływania -  wpływające na postawy i zachowania pracowni
ków, kształtujące relacje ze środowiskiem,

• informacje antycypacji -  są odpowiednikiem informacji strategii czuwa- 
nia^^; zazwyczaj są to informacje jakościowe, słabo ustrukturalizowane, nie
pewne, niejednoznaczne, starające się przybliżyć zamierzenia, plany czy 
strategie konkurentów.
Lesca i Lesca (1995) dochodzą do wniosku, że takie organizacje jak przed

siębiorstwa nie dysponują wystarczającą wiedzą i metodami pozwalającymi na 
skuteczną obserwację otoczenia konkurencyjnego. Wypełnienie tej luki wymaga 
rozwinięcia funkcji komunikacji zewnętrznej, a zwłaszcza sięgnięcia po wywiad 
gospodarczy, stanowiący źródło i metodę zbierania informacji o otoczeniu bliż
szym i dalszym (zob. rozdz. 2.4.3. Metody i narzędzia pozyskiwania informacji).

Pokazując inform ację w organizacjach m ożna ją  prezentow ać w różnych 
ujęciach -  ze względu na przedm iot, podm iot, odbiorcę informacji, cel, 
funkcję, skutki, funkcję czasu^^, cechy ilościowe i jakościowe, wartość, 
zasięg oddziaływania^^ i inne kryteria. Pokazane one zostaną w dalszych

^  Rozwijanie zewnętrznych strumieni „informacji współdziałania” wiąże się ściśle z two
rzeniem i doskonaleniem systemów wczesnego rozpoznania oraz tzw. strategią czuwania (busi
ness intelligence tracking system). Według Ł.Wacławika (1997, 2001) jest to metoda umożli
wiająca analizę sygnałów dochodzącycłi z otoczenia w celu odkrycia i antycypacji przyszłych 
szans i zagrożeń oraz zminimalizowania niepewności związanej ze zmianami w otoczeniu. 
Realizacja strategii czuwania jest jednym z warunków tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Podaję za: J. Czekaj, 2000, s. 25.
Zob. rozdz. 4.9. Metody wspomagające zarządzanie informacją i wiedzą w organizacjach.
Informacja bieżąca, prognostyczna, retrospektywna (historyczna).

68 Należy podkreślić, że zmienia się pojęcie informacji lokalnej, właściwej z założenia danej 
organizacji. Oddziaływanie informatyki, dostęp do sieci internetowych oraz ułatwień komuni
kacyjnych, likwidują wiele tradycyjnych barier. Inteфretacja lokalnej informacji, wiążąca 
lokalność z miejscem geograficznym, jest błędna. Technologie informacyjno-komunikacyjne 
pozwalają na dostęp do coraz to nowych rynków, co -  w połączeniu w praktyce z nieograni
czoną specjalizacją -  wywołuje rozwój rynku (Kasprzak, 2000).



częściach książki -  jedynie w kontekstach potrzebnych dla realizacji posta
wionych w rozpraw ie celów.

2.2.1. Potrzeby informacyjne organizacji

Rozważania dotyczące użytkowników informacji -  tak indywidualnych, jak 
i korporatywnych -  są szczególnie ważne dlatego, że od rozpoznanej charak
terystyki użytkowników, wyartykułowanych potrzeb, ale też od (często nie
uświadomionych) oczekiwań, przyzwyczajeń i nawyków, a także swego rodzaju 
przesądów, skłonności do ulegania przejściowym modom i innym presjom śro
dowiskowym, zależy kształt projektowanych systemów informacyjnych, sposób 
ich eksploatacji i droga rozwoju. Od tych czynników zależy także przebieg pro
cesów specjalizacji zasobów systemów informacyjnych oraz zjawisko alokacji 
tych zasobów (Januszko, 2001, s. 63).

Identyfikacja potrzeb informacyjnych organizacji polega na stworzeniu 
modelu kluczowych obszarów zainteresowań^9. Potrzeby informacyjne są 
wskazaniem dla organizacyjnego modelu wiedzy pożądanej oraz wyznaczają 
minimum informacyjne organizacji. Potrzeby informacyjne jednostki organi
zacyjnej z reguły definiuje się poprzez wyliczenie grup tematycznych, którymi 
zainteresowana jest organizacja, by właściwie funkcjonować.

Na przełom ie lat 1995 i 1996 przeprowadzono badania potrzeb informa
cyjnych 636 polskich przedsiębiorstw. Były to firmy różne pod względem wiel
kości, przedm iotu oraz zakresu działalności. Ujawnione potrzeby informa
cyjne polskich przedsiębiorstw podzielono na pięć grup:

1. Informacje o rynku (np. zmiany i rozwój na rynku, preferencje konsu
mentów, przewidywane zmiany w konsumpcji, zdolność nabywcza klientów, 
jakość towarów znajdujących się na rynku, możliwości ekspansji na nowe 
rynki, wydatki na reklamę).

2. Informacje o konkurentach (np. czynniki decydujące o sprawności firm 
konkurencyjnych, nowo założone przedsiębiorstwa w danej branży lub na 
danym obszarze, statystyki firm konkurencyjnych, ich finanse, ich plany i stra
tegie, źródła zaopatrzenia).

3. Informacje o polityce gospodarczo-społecznej państwa (polityka podat
kowa państwa, celna, eksportowa, dewizowa, ubezpieczeń pracowniczych -  
ZUS).

4. Informacje o producentach, im porterach i dystrybutorach (np. polityka 
realizacji zamówień przez producentów, ich propozycje cenowe, możliwości

Badanie potrzeb informacyjnych podmiotów ekonomicznych, reprezentujących popyt 
na informacje, jest problemem badawczym ekonomiici informacji. Nauka ta wykorzystuje 
metody wypracowane w innych dyscyphnach naukowych, przede wszystkim w nauce o infor
macji {information science), socjologii, psychologii, teorii organizacji, teorii podejmowaqia 
decyzji. Korzysta z praktycznych doświadczeń informacji naukowej i technicznej, biblioteko
znawstwa, prasoznawstwa, informatyki (Oleński, 2000).



i warunki zakupu poszczególnych asortymentów, promocja poszczególnych 
asortymentów, zmiany cen -  brak informacji wyprzedzającej o zmianach cen).

5. Informacje o partnerach gospodarczych (informacje o wiarygodności 
firm, niewypłacalności odbiorców, o zadłużeniach, płynności finansowej part
nera gospodarczego) (Majchrzak i Zimniewicz, 1996).

Spectrum informacji służące zaspokojeniu tak zdefiniowanych potrzeb jest 
ogromne, stąd też niektórzy autorzy wprowadzają pojęcie zasadniczych/głów
nych potrzeb (por. funkcjonalne minimum informacyjne). Należą do nich 
potrzeby: dotyczące szeroko pojętego otoczenia, dotyczące partnerów  przed
siębiorstwa, dotyczące działalności konkurentów przedsiębiorstwa oraz sła
bych i mocnych stron własnej firmy. W każdej z tych grup należy szczegółowo 
określać faktyczne zapotrzebowanie konkretnej jednostki organizacyjnej 
(Sopińska i Wachowiak, 2006). Dotyczy to zarówno firm komercyjnych, jak i 
organizacji non profit^*^.

Potrzeby informacyjne są ściśle skorelowane z celami, motywami działania 
organizacji, z dokonywanymi aktualnie transakcjami. Potwierdzenie tego znaj
dujemy w badaniach Kaliskiego i Mrozika, które pokazują, że dla celów prze
jęcia innej firmy, przeprowadzając analizę zwaną due diligence'^^, powstają 
specyficzne potrzeby, których zaspokojeniu służy zdobycie i analiza następu
jących informacji:

1. Informacja o strategicznych zamiarach instytucji centralnych mających 
wpływ bezpośredni lub pośredni na daną branżę czy sektor.

2. Informacja o postępie naukowo-technicznym w branży i sektorze, p ra
cach badawczych.

Przykładowo, w uczelniach, oprócz potrzeb związanych z procesami kształcenia i pro
wadzenia badań naukowych, dużą grupę potrzeb informacyjnych wyznacza chęć zdobycia wie
dzy o otoczeniu -  uwarunkowaniach ogólnych działalności uniwersytetów (kulturowych, praw
nych, społecznych, politycznych, ekonomicznych, demograficznych, technologicznych) lub 
konkretnych specyficznych uwarunkowań działalności danej uczelni, np.: określonego seg
mentu rynku edukacyjnego/ badawczego, potencjalnych nabywców usług edukacyjnych i zlece
niodawców tematów badawczych, potencjalnych sponsorów mogących wesprzeć działalność 
uczelni, jej partnerów, innych uniwersytetów -  instytucji konkurencyjnych, strategii konkuren
tów, wiedzy technologicznej, patentów, szkół średnich przygotowujących kandydatów na stu
dia, wiedza dotycząca samych kandydatów na studia, pracodawców itd. (Jabłecka, 2004). Praw
dopodobnie taka wiedza, w usystematyzowanej formie, rzadko jest w posiadaniu 
uniwersytetów, a jeszcze rzadziej wykorzystuje się ją dla potrzeb zarządzania uczelnią i two
rzenia strategii. Wydaje się, że powodem takiego stanu rzeczy jest brak wyspecyfikowanych, 
ściśle określonych potrzeb, które pozwoliłyby w sposób systematyczny gromadzić niezbędną 
wiedzę.

Jest to wszechstronne badanie spółki we wszystkich aspektach jej działalności: finanso
wej, operacyjnej, organizacyjnej, prawnej, ochrony środowiska i innych. Przy badaniu przed
siębiorstwa wymagane jest zachowanie należytej staranności. Analiza ta ma zapewnić, że 
wszystkie istotne informacje znajdują się w dyspozycji zainteresowanych stron. Due diligence 
różni się od innych analiz przedsiębiorstw przede wszystkim głębokością analizy oraz tym, że 
analiza prowadzona jest z subiektywnego punktu widzenia podmiotu przejmującego (pozwala 
wychwycić elementy niepasujące do realizowanej strategii nabywcy). Ma na celu dostarczyć 
dane pozwalające; zweryfikować realność realizacji zakładanych celów przejęcia oraz stworzyć 
podstawę weryfikacji wyceny przedsiębiorstwa kandydata. Zob. Kaliski i Mrozik, 2003.



3. Informacja о rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych 
i handlowych mających wpływ na sektor.

4. Informacja o uwarunkowaniach ekonomiczno-finansowych gospodarki.
5. Informacja o poziomie atrakcyjności i możHwościach rozwoju danego 

sektora, strukturze konkurencji.
6. Informacja o możHwościach wejścia na nowe rynki, poziomie ich atrak

cyjności, barierach wejścia i wyjścia.
7. Informacja o sytuacji wewnętrznej konkurentów, ich zamierzeniach, 

reahzowanych strategiach.
8. Informacja o własnych zasobach i środkach, mocnych i słabych stronach 

firmy.
9. Informacja o przebiegu wdrażania strategii działania (Kaliski, Mrozik, 

2003).
Jak widzimy, potrzeby informacyjne dotyczą w większej części rozpoznania 

zewnętrznego środowiska, w którym działa organizacja; dominuje zaintereso
wanie informacją o konkurentach, producentach, importerach, dystrybuto
rach, partnerach gospodarczych itp., czyli informacja o firmach {company 
information). Pośrednie potwierdzenie takich wyników przynosi również ana
liza wykorzystywanych źródeł i poszukiwanych w nich informacji, prowadzona 
w małych i średnich przedsiębiorstwach przez Grzecznowską i Mostowicz 
(1996)72.

Potrzeby informacyjne powstają wraz z problemami i zadaniami do roz
wiązania, z chęcią redukcji niepewności i dwuznaczności, które spotykamy 
w specyficznych organizacyjnych sytuacjach i doświadczeniach. Spojrzenie na 
potrzeby informacyjne organizacji -  poprzez pryzmat różnych wymiarów sytua
cji problemowych -  proponują np. MacMullin i Taylor (1984) oraz Choo 
(1998a). Analiza sytuacji problemowej służy dwóm celom: 1. Dostarcza 
wyobrażenia o potrzebach informacyjnych użytkowników, 2. Ustala kryteria, 
poprzez które użytkownik określa wartość i przydatność informacji, z którą się 
spotyka^^.

W kontekście gospodarki opartej na wiedzy takie spojrzenie pozwala przy
bliżyć się do bardziej realnej oceny potrzeb. Można założyć, że problemy współ
czesnych organizacji, z którymi zmagają się one w turbulentnym i chaotycznym 
środowisku, są często niejasne, słabo ustrukturalizowane, nie do końca ujaw-

^2 Potrzeby informacyjne wytyczają zakres przedmiotowy pojęcia «informacja biznesowa» 
czy też «informacja gospodarcza» (ang. business information). Teoretycy informacji biznesowej 
(Lowe, 1999) ujmują potrzeby informacyjne w następujące kategorie: informacja o firmach, 
instytucjach, organizacjach, konkurentach, producentach itp. {company information, informa
tion about companies), informacja о rynkach {martcet information), informacja finansowa 
(financial information), informacja о produktach i usługach (product and service information), 
informacja o wymiarze krajowym, tj. informacja ekonomiczna i geopohtyczna (country infor
mation). W polskiej literaturze poświęconej informacji biznesowej wymienione wyżej katego
rie krótko charakteryzuje S.Arcisz (1995) pomijając grupę tzw. country information i zastępu
jąc ją informacją ogólną (general information, background information) -  głównie na temat 
regulacji prawnych.

73 Zob. też K. Materska (2004d).



Typy sytuacji problemowych
Tabela 1

a potrzeby informacyjne organizacji

Wymiary problemu Potrzeby informacyjne (przykłady)
1. Projektowanie

Odkrywanie
Wachlarz opcji i alternatyw 
Mały, szczegółowy zbiór danych

2. Problem dobrze ustrukturyzowany 
Problem źle ustrukturyzowany

Ścisłe dane, ilościowe
Informacje przybliżone (jak inteфretować, jak 
postępować)

3 Zadania proste 
Zadania złożone,

Ścieżka osiągnięcia celu
Sposoby redukcji problemu do zadań prostych

4. Cele konkretne 
Cele niejasne

Operacjonalizacja celów i pomiar efektywności 
Preferencje i ukierunkowanie

5. Zrozumiały stan początkowy 

Niezrozumiały stan początkowy

Soft data, ilościowe dane pozwalające na 
określenia stanu początkowego 
Wyjaśnianie niejasnych aspektów stanu 
początkowego

6. Przyjęte założenia 
Brak założeń

Informacja pomagająca zdefiniować problem 
Postrzeganie świata, definicje terminów, pojęć

7. Założenia ujawnione/ wyrażone 
Założenia niewyrażone/ niejawne

Zakres opcji, ramy dla analizy problemu 
Informacja, by uczynić założenia jawnymi

8. Problem znany 
Problem nowy

Informacja proceduralna i historyczna 
Informacja merytoryczna i zorientowana na 
przyszłość

9. Problem ryzykowny 

Problem bez ryzyka

Jedynie najlepsza dostępna informacja: dokładna, 
kompletna etc.
Poszukiwanie efektywne kosztowo, dopuszczalna 
lekka tolerancja dla błędu

10. Poddający się analizie 
Nie poddający się analizie

Obiektywne, zagregowane dane
Opinie ekspertów, przewidywania, scenariusze

11. Problem narzucony wewnętrznie 
Problem narzucony z zewnątrz

Wyjaśnianie wewnętrznych celów, dążeń 
Informacja o środowisku zewnętrznym

Żródto: Na podstawie Choo 1998a, s. 27.

nione, czasem ryzykowne, stąd też nie poddające się schematom. Wszystko to 
wpływa na charakter organizacyjnego zapotrzebowania na informację.

W rzeczywistości potrzeby informacyjne -  nawet jednej firmy -  nie są jed- 
noHte. Są to potrzeby o różnym przekroju, częstotliwości zaspokajania, stop
niu trudności i szczegółowości, kształtują się odmiennie w różnym czasie. Ich 
zróżnicowanie szczególnie widoczne jest na różnych poziomach zarządzania 
(podejmowania decyzji). Im wyższy szczebel zarządzania, tym większe zapo
trzebowanie na informację zagregowaną (zsyntetyzowaną) o szerszym zakre
sie tematycznym. Na niższych poziomach kierowania pożądana jest inform a
cja bardziej szczegółowa, o ograniczonym zakresie tematycznym. 
W literaturze przedmiotu taki rozkład informacji nazywany jest „odwróconą 
piramidą informacyjną”. Oznacza on, że piramida informacyjna -  charaktery
zująca gęstość, szczegółowość i zakres informacji -  jest odwrotnością piramidy 
strukturalnej -  opisującej obowiązki, upraw nienia i odpowiedzialności 
(Gołembska i Szymczak, 1997, s. 46; Nogalski i Surawski, 2003, s. 205-206).



Duża koncentracja 
Władzy
Decyzje strategiczne
dotyczące
całej organizacji

Szeroki zakres 
tematyczny 
Informacje 

bardziej zagregowane 
o mniejszej 

szczegółowości

Decyzje 
Władza 
(linia ciągła)

Informacja 
(linia przerywana)

Władza rozproszona 
i ograniczona 
Decyzje dotyczące 
realizacji strategii 
i spraw bieżących

Ograniczony zakres 
tematyczny 
Informacje 

bardzo szczegółowe 
charakteryzuj ące 

konkretne sprawy

Rys. 13. Odwrócona piramida informacyjna 
Źródło za: B. Nogalski, B. M. Surawski (2003), s. 206.

Zgłaszanie potrzeb informacyjnych pełni ważną funkcję -  ujawnia stan nie
wiedzy organizacji, a częściowo stan posiadanej wiedzy. Na przykład, jeśli 
pytamy; W którym miesiącu konkurencja wypuściła na rynek produkt X? -  
oznacza to, iż wiemy, że produkt X został wprowadzony na rynek przez kon
kurencję. Jest to przykład tzw. potrzeby uświadomionej, w której formułujący 
zapytanie wie, czego nie wie. Bywa jednak, że mamy do czynienia z tzw. igno
rancją świadomą i głęboką. Pojęciami tymi na gruncie wywiadu gospodar
czego posługują się M artinet i M arti (1999). W przypadku ignorancji świado
mej jednostka łub organizacja ma świadomość własnycłi niedostatków, ałe nie 
wie dokładnie czego nie wie. Ignorancja głęboka oznacza, że jednostka łub 
organizacja nie ma świadomości własnycłi braków i niekiedy wręcz przeko
nana jest o swoicłi kompetencjacti w obszarze wiedzy, który ignoruje. W takiej 
sytuacji identyfikowanie, a tym bardziej zaspokojenie potrzeb informacyjnycłi 
jest wyjątkowo trudne łub wręcz niemożłiwe.

Inną klasyfikację informacyjnych potrzeb organizacji przedstawiają Cie
cierski (2004) i Kwieciński (2004) na podstawie książki M artineta i Marti 
(1999). Wymienieni autorzy proponują widzieć:

1. Potrzeby zidentyfikowane i niezaspokojone.
2. Potrzeby niezaspokojone, ale użyteczne w procesach decyzyjnych; wynikają 

z ignorancji świadomej, tzn. decydenci znają swoje niedostatki informacyjne; 
świadomość braków pozwała na prowadzenie wywiadu ukierunkowanego.

3. Potrzeby informacyjne niezaspokojone i niedostrzegane, wynikające 
z tzw. ignorancji głębokiej; w tym przypadku prowadzi się wywiad wszech
stronny.



Propozycja ta jest jednak niepełna i nie w pełni uzasadniona (np. pomija 
ona zupełnie potrzeby zaspolcojone w organizacji).

Biorąc pod uwagę powyższe wydaje się, że lepszym będzie następujący 
podział potrzeb informacyjnycli organizacji;

Tabela 8
Potrzeby informacyjne organizacji

Potrzeby
zidentyfikowane

(iijawnione)
Niedostrzegane
(nieujawnione)

Zaspokojone Niezaspokojone

Źródto; Opracowanie własne.

Otrzymujemy w ten sposób następującą macierz potrzeb:
1. Potrzeby ujawnione zaspokojone.
2. Potrzeby ujawnione niezaspokojone.
3. Potrzeby nieujawnione zaspokojone (np. przez przypadek).
4. Potrzeby nieujawnione niezaspokojone.
M.Kwieciński (2004) w temacie identyfikacji i częstotliwości zaspokajania 

potrzeb informacyjnych przez przedsiębiorstwo wysuwa hipotezę, że wywiad 
informacyjny identyfikuje 70% potrzeb, 20% to ignorancja świadoma i 10% to 
ignorancja głęboka.

O potrzebach informacyjnych wiele mówią nam sposoby poszukiwania 
(docierania) do informacji. Jeśli są to potrzeby jasno sprecyzowane, gdy 
wiemy czego konkretnie szukamy, najczęściej wiemy także jak o to zapytać 
i gdzie można to znaleźć. Taki rodzaj poszukiwań można nazwać szukaniem 
znanego obiektu (przykładowo: szukamy adresu e-mail kolegi z pracy na stro
nie z danymi o pracownikach organizacji).

Nierzadko potrzeby informacyjne stymulują poszukiwania wielu przydat
nych obiektów (np. dokumentów), ale poszukujący nie jest dokładnie pewien 
czego (których obiektów) szuka. Najczęściej proces wyszukiwania łączy się tu 
z przeglądaniem (browsing) różnych źródeł i traktowany jest jednocześnie jako 
proces uczenia się, w którym nie ma jasno określonego końca i nie oczekuje 
się jednej „właściwej” odpowiedzi. W trakcie zaspokajania potrzeby inform a
cyjnej powstają kolejne potrzeby itd. Jest to tzw. poszukiwanie badawcze.

Bywa i tak, iż dla realizacji pewnych celów potrzebuje się wszystkiego, co 
można znaleźć na dany tem at (tzw. poszukiwanie wyczerpujące). Wymaga to 
od poszukującego ogólnej znajomości tem atu (np. dla celów zebrania term i
nów reprezentujących potrzebę), znajomości źródeł i nakładów czasu^^

Te różne typy potrzeb użytkowników przedstawiono na rys. 14.

Współcześnie trzeba liczyć się z tym, że przeszukując np. źródła Internetu nie jest moż
liwe znalezienie wszystkiego, co istnieje w sieci na dany temat, chociażby z powodu tego, że 
nawet najlepsze wyszukiwarki indeksują jedynie ułamek zawartości całego zasobu.



Uni wers um wszystko
(poszukiwanie wyczerpujące)'

Kilka dobrych  
wyników
(poszukivv«iiie
badawcze)

Obszar zainteresowań

W łaściw a odpow iedź
(szukanie znanego obiektu)

Rys. 14. Trzy powszechne kategorie potrzeb użytkownilców (z punktu widzenia ilości informacji
zaspokajającej potrzebę)

Źródto; Na podstawie Rosenfeld i Morville, 2003, s. 52.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych badacze organizacji 
(podaję za M artinet, Marti, 1999) przedstawili wyniki badań empirycznych, 
z których wynika, że nie wszystkie potrzeby informacyjne przedsiębiorstw 
mają charakter racjonalny. Zatem, obok potrzeb związanych z podejmowa
niem decyzji (które często nie zanikają wraz z m om entem  podjęcia decyzji), 
istnieją potrzeby powiązane ze statusem zgłaszającego je podmiotu (osoby 
fizycznej lub instytucji). Zapotrzebowanie na informacje służy w tym przy
padku np. potwierdzaniu wysokiego statusu decydenta lub uzasadnieniu decy
zji już przez niego podjętych. Dowiedziono, że tego rodzaju potrzeby, choć 
czasami nieracjonalne, są rzeczywiste i znaczące, stanowią część życia organi
zacji i dlatego nie należy ich ignorować.

Mówiąc o potrzebach organizacji warto postawić pytanie, czy potrzeby 
organizacyjne są prostą sumą potrzeb indywidualnych pracowników? Z  pew
nością nie. Różne są bowiem cele i motywacje (stąd ważne jest by pracownik 
utożsamiał się z misją organizacji, gdyż wtedy jego potrzeby znacznie bliższe 
są tzw. potrzebom  organizacji). J. Oleński (2000) jest zdania, że użytkownik 
korporatywny informacji jest zbiorowością użytkowników, którego potrzeby 
informacyjne są konkatenacją (złożeniem) potrzeb informacyjnych użytkow
ników indywidualnych wchodzących w jego skład. Jak do tej pory nie przepro
wadzono badań na tem at natury owej konkatenacji.

W rozumieniu potrzeb informacyjnych organizacji może być pomocna ana
liza dokumentów wewnętrznych, stron WWW, monitorowanie i analiza zapytań 
do baz danych lub tematów poruszanych na forach dyskusyjnych oraz podczas



innych formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy różnymi grupami 
pracowników -  np. by zbadać, które tematy są najbardziej palące i nad czym 
zamierza się pracować w przyszłości. W sparciem dla właściwego rozpoznania 
potrzeb organizacji mogą być takie narzędzia, jak analiza PEST, SWOT, 

analiza pięciu sił Portera, audyt informacyjny oraz mapy wiedzy. 
Projektanci i menedżerowie systemów informacyjnych w organizacjach 

opartych na wiedzy powinni zwrócić szczególną uwagę na następujące cechy 
potrzeb informacyjnych:
• pilność informacji (prędkość dostarczenia),
• niepewność potrzeb w świecie stale zmieniających się potrzeb,
• wysoko zindywidualizowany charakter potrzeb (dobieranie informacji indy

widualnie dla każdego użytkownika/ grupy użytkowników),
• wymogi wysokiej jakości informacji i autorytetu (szczególnie w świetle aktu

alnego zalewu informacji)’̂^

2.2.2. Funkcje informacji w organizacji

w  podrozdz. 1.1.6. wspomniano, że informacja pełni w naszym życiu róż
norodne role. W niniejszym fragmencie pracy przyjrzymy się funkcjom wypeł
nianym przez informację w organizacjach różnego typu.

W każdym zawodzie (i organizacji) podstawowe funkcje, dla których 
potrzebna jest informacja różnią się odpowiednio do zadań i specjalizacji pod
miotów zainteresowanych. Podejmujemy tu jednak próbę sformułowania 
pewnych uogólnień co do potencjalnych sposobów zastosowania informacji. 
W punkcie wyjścia przyjmijmy za brytyjskim badaczem D.Nicholasem (2001), 
że pracownicy organizacji potrzebują informacji dla pięciu szeroko rozum ia
nych celów (funkcji):

1. Udzielanie odpowiedzi na szczegółowe pytania (funkcja dostarczania 
danych).

2. Aktualizacja wiedzy (funkcja aktualizacyjna).
3. Zgłębianie nowych zagadnień (funkcja badawcza).
4. Próba zrozumienia podstaw problemów, zagadnień (funkcja orienta

cyjna).
5. Dostarczanie pomysłów (funkcja stymulacyjna).
W kontekście organizacyjnym należy jednak uznać tę propozycję za niewy

starczającą, gdyż na polu organizacji dodatkowo uznaje się następujące funk
cje informacji: decyzyjną oraz sterującą, kontrolną, integrującą, funkcję 
zasobu, kapitału, towaru, zarządzania zmianą, uzyskiwania przewagi konku-

W celu zdefiniowania i ustalenia kluczowych obszarów zainteresowań informacyjnych 
wiele organizacji korzysta z metody Key Intelligence Topics (KIT) -  wykorzystującej interak
tywny dialog z głównymi decydentami za pomocą ankiet -  zob. Sopińska i Wachowiak, 2006.

Przykładowy katalog potrzeb informacyjnych firmy, źródeł i metod pozyskiwania -  zob. 
Kwieciński, 1999, s. 146; Ciecierski, 2004, s. 378-381.



rencyjnej i inne. Każda z wymienionych funkcji wymaga odmiennych rozwią
zań informacyjnych -  stawia inne wymagania co do: treści informacji, jej formy 
(języka), nośnika m aterialnego informacji oraz organizacji systemu informa
cyjnego (Oleński, 1997, 2000; Babik, 1998; Flakiewicz, 2002). Tu przedsta
wimy tylko ujęcie funkcjonalne (jaką rolę informacja wypełnia lub wypełniać 
może).

Analizując literaturę poświęconą informacji w przedsiębiorstwach (od 
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia) zauważa się przewagę 
trzech funkcji: powiadamiającej^^, decyzyjnej i funkcji sterowania.

Funkcja powiadamiająca (funkcja odwzorowania rzeczywistości) polega 
na współtworzeniu przez informacje zasobów wiedzy i odnosi się do dostar
czania informacji niezbędnych do powiększania wiedzy^^. Poprzez pozyski
wane informacje organizacja zwiększa wiedzę^^ o otaczającej ją rzeczywistości -  
o obiektach, zdarzeniach i procesach, np. o otoczeniu organizacji -  zmieniają
cych się potrzebach klientów, poczynaniach konkurencji, o nowych konkuren
tach, własnej pozycji na rynku, procesach demograficznych, przemianach kul
turowych, prawnych, itd.

Informacja traktow ana jako treść komunikatu jest charakterystyczna dla 
podejścia infologicznego i składa się z danych^O.

K: = < 0 ,X ,x ,t>
gdzie:
К -  komunikat
0  -  obiekt opisywany przez komunikat К 
X -  cecha obiektu O, x -  wartość cechy X
t -  czas, w którym cecha X obiektu O ma wartość x

Odpowiednia interpretacja danych -  pozwala na dostrzeganie własności 
obiektów, określanie związków lub zależności pomiędzy obiektami, określanie 
zjawisk itp. Nie należy jednak zapominać, że w nowoczesnym społeczeństwie
1 jego organizacjach informacja jest niezwykle istotnym instrum entem  mode
lowania rzeczywistości (także postaw) i osiągania celów -  w tym budowania 
potrzebnej i użytecznej wiedzy, o czym piszemy dalej.

Trzeba zauważyć, że często nie ma możliwości jednoznacznego stwierdze
nia, czy jakaś wiadomość odebrana przez organizację jako taką poszerza 
zasoby wiedzy wszystkich jej członków czy nie. Przykładowo, jeśli do podmio
tów gospodarczych, w skład których wchodzi wiele systemów informacyjnych 
(każdy pracownik organizacji może być traktowany jako pewien „system infor
macyjny”), zostanie skierowana informacja, to przekazanie informacji do 
firmy wcale nie oznacza, że wszystkie systemy informacyjne (pracownicy) zwe
ryfikują natychmiast zasoby swojej wiedzy. Specyfiką rozchodzenia się infor-

Funkcja ta nazywana jest przez niektórych autorów funkcją informacyjną (Bendkowski, 
1993; Oleński, 1997), co wydaje się być określeniem bardzo niefortunnym i niewiele znaczą
cym (informacyjna funkcja informacji?).

Dlatego też funkcję tę można by nazwać wiedzotwórczą.
W tym kontekście wiedza to zebrana i zakumulowana informacja.
Przyjęte tu podejście jest zbieżne ze stanowiskiem Stefanowicza (2004a).



macji w systemach społeczno-gospodarczych jest to, że zostają one często 
zatrzymane w systemie informacyjnym (albo biurku) jednego czy kilku pra
cowników. Między innymi z tego powodu mamy tu do czynienia z celową nad- 
miarowością informacji, jej dublowaniem, przechowywaniem i rozpowszech
nianiem wielu informacji identycznych leksykalnie i semantycznie.

Ewolucję rozważanej funkcji, której stawia się coraz wyższe wymagania, 
rozpatruje się najczęściej w powiązaniu i na tle postępu techniczno-organiza- 
cyjnego -  od wspomagania podejmowania prostych, rutynowych decyzji, do 
wspierania procesów wnioskowania oraz rozwiązywania trudnych, złożonych 
i słabo ustrukturalizow anych problem ów decyzyjnych, podejm owanych 
w warunkach coraz większej niepewności (zob. Czekaj, 2000, rozdz. 1.2. Ewo
lucja funkcji informacyjnej przedsiębiorstwa).

Funkcja decyzyjna polega na dostarczeniu decydentowi wiadomości nie
zbędnych do podjęcia właściwych rozstrzygnięć (odpowiednich decyzji). 
Żadna decyzja bowiem nie powstaje „samoistnie”, lecz jest transform acją jed
nego rodzaju informacji (bazowych) w inny ich rodzaj -  decyzję. Decydowanie 
jest działaniem polegającym na zbieraniu informacji i przekształcaniu ich 
w decyzje. Tak więc proces przetwarzania informacji jest integralną częścią 
procesu decyzyjnego. Decyzje podejmowane są na podstawie informacji znaj
dujących się w umyśle decydenta lub w jego otoczeniu. Jakość decyzji wyzna
czana jest w znacznej mierze przez jakość informacji.

Informacja w procesie decyzyjnym zmniejsza nieokreśloność wyboru, czy 
też oceny działania w organizacji, pozwala zmniejszyć elem ent ryzyka. Aby 
funkcja decyzyjna mogła być realizowana niezbędne jest, aby informacje opi
sywały:
• sytuację decyzyjną decydenta jako użytkownika systemu informacji;
• procedurę decyzyjną wybraną przez decydenta;
• zasób wiedzy decydenta, rełewantnej względem sytuacji decyzyjnej i proce

dury decyzyjnej;
• zasób wiedzy w ramach danego systemu -  rełewantnej ze względu na sytua

cję decyzyjną.
W procesie podejmowania decyzji muszą być uwzględnione cztery główne 

elementy:
• określenie warunków początkowych działania, czyli tzw. informacja począt

kowa;
• cel działania osiągany w wyniku wszechstronnego przetworzenia posiada

nych informacji z ujawnieniem ewentualnych luk w zakresie informacji;
• wybór sposobu osiągania celu;
• określenie czasu niezbędnego do osiągnięcia celu (Babik, 1998, s. 18-20). 

Luki informacyjne, brak pełnej informacji w procesie podejmowania decy
zji powodują, że informację niepełną przyjmuje się niejednokrotnie za wystar
czającą albo uzupełnia się luki informacyjne informacjami nierelewantnymi, 
które decydent uznaje za relewantne (np. informacje niesprawdzone, subiek



tywne szacunki dokonywane na wątpliwych podstawach itp.). Jest to jedna 
z częstych przyczyn błędów w podejmowaniu decyzji.

Aby dopełnić obraz funkcji decyzyjnej skonstatujemy, że informacja pełni 
funkcję narzędzia ograniczającego do niezbędnego minimum ryzyko związane 
z funkcjonowaniem organizacji na rynku, a więc okazuje się źródłem zbioro
wej korzyści i jedną z gwarancji trwałości organizacji.

Funkcja sterująca polega na skłonieniu odbiorcy przekazanej informacji 
do odpowiedniego zachowania się. Przekazujący informację chce wywołać 
zamierzoną reakcję u odbiorcy, tj. nadawca informacji stara się (z różną siłą 
i często z różnym skutkiem) wpłynąć na stanowisko (poglądy, działania) innej 
osoby lub osób. W tym ujęciu informacja winna kształtować zachowania 
odbiorców w taki sposób, by ich działania były jak najbardziej dostosowane do 
zaprojektowanych celów. Duże znaczenie może odegrać informacja w kształ
towaniu korzystnych dla organizacji zachowań otoczenia, a w szczególności 
aktualnych lub potencjalnych klientów, dostawców, przedstawicieli władz 
lokalnych, grup nacisku itp.

W konwencji paradygmatu komunikacyjnego: nadawca -  kanał -  odbiorca 
(decydent), nadawca informacji określa odbiorców i kanał informacyjny, 
poprzez który przekazuje wiadomość. W funkcji sterującej użytkownikiem 
informacji jest zarówno jej nadawca, jak i jej odbiorca. Jest to specyficzna 
cecha informacji sterującej. W przypadku pozostałych funkcji informacji kto 
inny jest użytkownikiem, a kto inny generuje informacje. Dla nadawcy wiado
mość jest instrum entem  sterowania odbiorcą. Dla odbiorcy wiadomość może 
być postrzegana w różny sposób: jako narzędzie sterowania, jako poszerzenie 
zasobów wiedzy, jako informacja wspomagająca podjęcie decyzji {Elementy 
zarządzania..., 1997; Oleński, 1997, 2000; Babik, 1998; Flakiewicz, 2002).

W wielu organizacjach posiadanie informacji jest instrum entem  budowa
nia organizacyjnych sieci zależności. Niektórzy przywódcy i kierownicy orga
nizacji upatrują głównej podstawy swojej osobistej i grupowej władzy w kumu
lowaniu, zawłaszczaniu, filtrowaniu i manipulowaniu informacją. Informacja 
skutecznie wspiera także funkcje kontroli, nie tylko procesów organizacyj
nych, ale także kontroh nad innymi. Dlatego też współczesne organizacje pró
bują uniezależniać się od osób posiadających informacje i wiedzę, rozprasza
jąc ją  różnymi metodami, wprowadzając alternatywne metody zbierania, 
analizowania i syntetyzowania informacji, elementy konkurencji pomiędzy 
organizacyjnymi ośrodkami wiedzy i informacji, jak również poprzez formali- 
zowanie różnego rodzaju procedur, rutynowe działania, tak, by można było 
substytuować i kontrolować wiedzę i umiejętności istotne dla funkcjonowania 
organizacji. Paradoksalnie, organizacjom często idzie o to, by posiadana infor
macja i wiedza były niepowtarzalne i unikatowe, niemożliwe do kopiowania.

Bardzo ważną funkcją informacji jest funkcja zasobu organizacji. 
Z uwagi na rangę, jaką przypisuje się obecnie zasobom informacji, zostały one 
opisane w podrozdz. 2.2.4. W tym miejscu powiemy tylko, że wartościowej



informacji, będącej zasobem strategicznym przypisuje się następujące funk
cje^
• wspieranie procesu zmian -  jeśli proces ten rozumie się jako ciąg decyzji 

podejmowanych przez kierownictwo, to jego urzeczywistnienie w oczywisty 
sposób wymaga poszukiwania niezbędnych informacji, korzystania z banku 
danych oraz opracowywania informacji do postaci użytecznej z konkret
nego punktu widzenia,

• umożliwianie komunikowania się pracowników i kierownictwa -  
wymiana informacji jest warunkiem koniecznym koordynacji działań indy
widualnych i grupowych^2^

• wzbogacanie wiedzy indywidualnej -  pracujący ludzie są zobowiązani do 
rozumienia celów i zasad działania organizacji, nie może to zostać osią
gnięte bez dostarczenia tym osobom niezbędnych informacji,

• nawiązywanie więzi z otoczeniem -  integracja organizacji z jej środowi
skiem zewnętrznym (ekonomicznym, społecznym, politycznym, naukowo- 
technicznym) pozostaje warunkiem jej trwania i osiągania przez nią statu
towych celów; informacja jest tu przydatna co najmniej na dwa sposoby: 
okazuje się jednym z czynników kreujących produkt (cena, charakterystyka, 
sposób używania) i musi być czytelna dla jego odbiorców, oraz jest wyko
rzystywana w komunikacji pomiędzy instytucjami (Rojek, 2001; Kolego- 
wicz, 2003).
By wypełniać funkcję informacji strategicznej^^ (Sopińska, 2001, Nogalski 

i Surawski, 2003) inform acja musi charakteryzować się specyficznymi 
cechami, uwzględnionymi w tabeli 9.

Jak pokazano wyżej w rozdz. 2.2. informację dla zarządzania charaktery
zują inne atrybuty, niż informację na szczeblach operacyjnym i taktycznym.

Współczesne teorie zarządzania i teorie organizacji wykorzystują propozy
cję Ch.W.Choo (1998a, 1998b), który akcentuje trzy odrębne obszary, w któ
rych tworzenie i korzystanie z informacji odgrywa strategiczną rolę;
• nadawanie sensu {sens making) sygnałom ze zmieniającego się otoczenia 

(tzw. zarządzanie wieloznacznością) -  członkowie organizacji muszą zdecy
dować, które informacje i sygnały mogą być ważne i którymi należy się 
zająć. Najważniejsza jest tu umiejętność interpretacji informacji, która 
wymaga znajomości misji i celów przedsiębiorstwa. Organizacja korzysta 
z informacji by nadać sens otoczeniu, tj. zrozumieć zmiany i rozwój w śro
dowisku zewnętrznym;

• tworzenie wiedzy (zarządzanie organizacyjnym uczeniem się) -  tworzenie, 
organizowanie i przetwarzanie informacji do generowania wiedzy w proce-

Darbelet М., Izard L., Scaramuzza M; Ekonomie d’entreprise, Les Editions Foucher, 
Paris 1991, s. 23-24 (podaję za T. Rojek, 2001, s. 177-178).

2̂ Większość badaczy pojęcie informacji podporządkowuje komunikacji, uważając, że 
komunikacja jest zarazem aktem, przedmiotem oraz środkiem przekazywania i upowszechnia
nia informacji.

83 Obok informacji taktycznej i operacyjnej -  służącej celom zarządzania na tych właśnie 
poziomach.



Cecłiy informacji strategicznej

Cechy informacji Charakterystyka informacji strategicznej
Zakres bardzo szeroki, przekrojowy
Stopień agregacji zbiorczy i wysoki, informacje "skondensowane", informacje 

zagregowane
Horyzont czasu dotyczy przyszłości; informacje prospektywne
Postać sygnału duża rola tak zwanych sygnałów słabych
Związek z teraźniejszością niewielki, w większości informacje prognostyczne, informacje 

diagnostyczne w mniejszym stopniu
Dokładność mała; informacje przybliżone
Źródła głównie zewnętrzne; informacje wewnętrzne w mniejszym 

stopniu
Sposób opisu zjawisk w dużym stopniu odzwierciedlające zjawiska jakościowe, 

informacje ilościowe i jakościowe
Stopień zaprogramowania niewielki, informacje w dużej mierze nieprogramowalne
Postać zarówno jawna, jak i uwikłana

źródło: Sopińska, 2001, s. 96.

sach organizacyjnego uczenia się. Pracownicy dzielą się swoją wiedzą indy
widualną w procesie dialogu, artykułują intuicyjną wiedzę poprzez m eta
fory, analogie, a także poprzez bardziej formalne kanały przekazu informa
cji. Najważniejsze procesy informacyjne to: przekształcanie istniejącej 
wiedzy, budowanie nowej wiedzy i łączenie wiedzy;

• podejmowanie decyzji (zarządzanie niepewnością) -  organizacja poszu
kuje i dokonuje oceny informacji by podejmować ważne decyzje. Юuczową 
aktywnością informacyjną jest przetwarzanie i analiza informacji w celu 
redukcji niepewności do poziomu wystarczającego do podjęcia decyzji. 
Znaczna część badaczy za najbardziej podstawowe funkcje informacji 

w procesie zarządzania strategicznego uznaje redukcję niepewności podejmo- 
wanycłi decyzji, oszacowanie wielkości ryzyka oraz szans i zagrożeń związa
nych z przyjęciem strategii działania (Gierszewska i Romanowska, 2000).

W opinii teoretyków i praktyków stale wzrasta ranga informacji jako 
czynnika tworzenia przewagi konkurencyjnej (ang. competitive advan
tage). W wielu publikacjach podkreśla się, że informacja staje się podstawo
wym niezużywalnym kapitałem  zapewniającym przewagę konkurencyjną. Ta 
przewaga konkurencyjna oznacza lepsze niż u konkurentów opanowanie pew
nych kompetencji, które decydują o sukcesie w danej dziedzinie działalności. 
W literaturze coraz wyższą pozycję na liście czynników uzyskania konkuren
cyjnej przewagi zajmują czynniki niematerialne, takie jak; wiedza, informacje, 
zaufanie odbiorców i konsumentów, a także normy i wartości pracowników, 
czy kultura przedsiębiorstwa.

Na gruncie teorii zarządzania rozpatruje się także wspierającą funkcję 
informacji w procesie zarządzania zmianą. Informacji przypisuje się wio
dącą rolę w procesach dokonywania zmian w organizacjach (np. w warunkach 
restrukturyzacji, kryzysów i upadłości wielu firm, w procesach wytwarzania).



Podkreśla się, że to bezsprzecznie informacja stata się główną siłą sprawczą 
gwałtowności zmian, do czego przyczyniają się nowe zainteresowania badaczy 
i praktyków dociekających przyczyn, przebiegu i następstw oddziaływania 
informacji na nowy sposób funkcjonowania organizacji (informacja w zarzą
dzaniu procesem zmian, 2003).

W aspekcie osobowym kierowania zmianą można powiedzieć, że informa
cja pomaga pracownikom zrozumieć logikę proponowanych zmian 
i zwiększa icli motywację, a także pomaga w pokonywaniu oporu wobec 
zmian. Informacja dła pracowników oznacza kontrolowanie własnego losu, 
a przede wszystkim zrozumienie powodów, dla których zmiana jest konieczna. 
Wczesna informacja warunkuje partycypację pracowników oraz daje czas na 
inicjatywę indywidualną i zespołową. Jak jednak zauważa jedna z autorek 
(Zadros, 2003) samo przekazywanie informacji nie zawsze jest wystarczającą 
formą przygotowania pracownika do zmian.

W wielu aspektach funkcjonowania organizacji niezwykle ważna może być 
funkcja integracyjna informacji. Informacja łączy ludzi i instrumenty ich 
aktywności. Mówiąc o funkcji integracyjnej trzeba zauważyć, iż nie jest moż
liwe funkcjonowanie organizacji jako pewnej spójnej całości bez współpracy 
tworzących ją elementów. Podstawą tej współpracy, jej konstytuującym czyn
nikiem, jest wymieniana między nimi informacja. Istotnym kom ponentem  
powodzenia działań integracyjnych jest zogniskowanie ich wokół informacji
0 misji, celach i zadaniach organizacji.

W szerszym kontekście informacja przyczynia się do tworzenia kultury 
organizacyjnej, a w szczególności do zaznaczenia specyficznej kultury infor
macyjnej danej organizacji. Informacja może być tu traktowana jako treść 
przenosząca wzorzec zachowań, założeń i wartości wspólnych dla określonej 
zbiorowości. Szerzej na temat piszemy w rozdz. 2.6. Kultura organizacyjna 
organizacji opartej na wiedzy i organizacji uczącej się.

Jednym z nowszych obszarów zastosowań jest szerokie wykorzystanie 
informacji w kształtowaniu relacji z klientem {Customer Relatinship M ana
gement -  CRM). Nie idzie tu tylko o rejestrowanie dokonanych transakcji
1 generowanie statystyk na potrzeby organizacji. Istotne ułatwienia komunika
cyjne, które stwarza Internet, oraz analityczne narzędzia, którymi dysponują 
współczesne firmy (np. hurtownie danych wyposażone w moduły OLAP -  On
line Analytical Processing, procedury eksploracji danych {data mining) i profi
lowanego wywiadu sieciowego (web mining), systemy zarządzania wiedzą) 
dają możliwość uwzględniania opinii, życzeń a nawet współuczestniczenia 
klientów w procesach powstawania nowych produktów. W tym kontekście 
B. Jacobfeuerborn i M. Muraszkiewicz (2006) zwracają uwagę, że informacja 
o klientach i od klientów stanowi podstawę innowacji w wielu organizacjach 
high-tech. Powoli zauważalne staje się zmniejszanie się roli pośredników 
(takich jak np. organizacje zajmujące się badaniem rynku) dla firm dysponu
jących wymienionymi wyżej technologiami.



w  badaniach poświęconych funkcji i znaczeniu informacji w organizacjach 
nowoczesnych -  np. w obszarze internetowego marketingu relacji -  podkreśla 
się, że znaczenie informacji, nadane jej przez Internet, sprawia, że dochodzi 
do zmiany układu sił pomiędzy organizacjami, a ich klientami. Ю1епс1 zyskują 
narzędzie gromadzenia i przekazu informacji (np. o ofertach), które zwiększa 
ich pozycję przetargową, zarówno tę jednostkową, jak i grupową. W przy
padku informacji wymienianych w ramach marketingu relacji można wyod
rębnić dwa rodzaje informacji: pierwotne, których treść informacyjna pocho
dzi np. od organizacji, oraz wtórne -  informacje, które są opiniami, wnioskami 
czy doświadczeniami z używania produktu -  wymienianymi w społecznościach 
internetowych. Informacje wtórne stanowią dla firmy podstawę oceny efek
tywności podejmowanych działań marketingowych (Okoń, 2004).

Jak widzimy, informacje mogą w znacznym stopniu wpływać na sprawność 
funkcjonowania organizacji (przyczyniać się do efektywnej realizacji wszelkich 
ich procesów). Przepływ informacji w obecnej sytuacji rynkowej jest podsta
wową determ inantą realizacji celów zarówno marketingowych, jak i logistycz
nych. Idzie tu zarówno o wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi pod
systemami wewnętrznymi, jak i pomiędzy np. własną organizacją, a jej 
pośrednikami i odbiorcami (Kauf, 2003).

Przytoczone wyżej funkcje niektórzy badacze wzbogacają nowymi -  na 
pierwszy rzut oka zaskakującymi. W edług nich informacje podtrzymują 
chaotyczne procesy zachowań, działań i decyzji. Zadaniem  informacji może 
być także celowe zniekształcenie obrazu przedsiębiorstwa (Binsztok i Pere- 
chuda, 2003). W edług tych autorów w wysoce turbulentnym środowisku błę
dem metodologicznym jest poszukiwanie informacji pewnych i jednoznacz
nych. Z a najbardziej istotne powinno się uznać inform acje śladowe, 
fragmentaryczne, niepotwierdzone, trudne do natychmiastowej interpretacji, 
z niepewnych źródeł, zdobywane przez wywiadowców. Wymienione cechy 
oraz niedom iar informacji w firmie podtrzymują twórczy chaos organizacji, 
umożliwiają rewizję przyzwyczajeń, łamią stereotypy, wymuszają na pracowni
kach inwencję, aktywność badawczą i -  co ważne -  stymulują ich wyobraźnię. 
W prowadzenie kontrolowanego chaosu może być m etodą kierowania mającą 
na celu wyzwolenie innowacyjności. W ten sposób organizacja jest stymulo
wana do tworzenia nowych rozwiązań. Ten punkt widzenia nawiązuje do kon
cepcji funkcji stymulacyjnej informacji (dostarczania pomysłów) D.Nicholasa 
(2001) i trudno odmówić mu racji bytu we współczesnych organizacjach.

W arto również uświadomić sobie, że w warunkach dużej konkurencyjności 
i znacznej zmienności otoczenia, informacja może stać się niebezpieczną 
bronią przeciw konkurencji, może także być przez nią wykorzystana i stać 
się czynnikiem destrukcyjnym z punktu widzenia podmiotu, którego dotyczy. 
Niewłaściwie wykorzystana albo przechwycona przez konkurencję staje się 
czymś w rodzaju „broni biologicznej” i może być bardzo niebezpieczna.

Zaprezentowany w tabeli 10 przegląd funkcji informacji we współczesnych 
organizacjach nie jest z pewnością pełny. Obok funkcji czysto poznawczych



Przegląd funkcji informacji w organizacjach

Funkcje informacji Istota funkcji
POWIADAMIAJĄCA Informacja uzupełnia wiedzę o rzeczywistości -  obiektach, 

zdarzeniach i procesach______________________________
DECYZYJNA Informacja pomaga w podejmowaniu trafnych i przydatnych 

dccyzji. Kluczową aktywnością informacyjną jest przetwarzanie i 
analiza informacji w celu redukcji niepewności._______________

STERUJĄCA Informacja kształtuje zachowania odbiorców w taki sposób, by ich 
działania były jak najbardziej dostosowane do zaprojektowanych 
celów

KOMUNIKACYJNA Informacja umożliwia komunikowanie pracowników i 
kierownictwa, nawiązywanie kontaktów z otoczeniem.

WSPIERANIE ZMIAN Informacja przybliża i ułatwia zrozumienie potrzeb i logiki 
wprowadzanych zmian w procesach zarządzania organizacją

INTEGRUJĄCA Informacja łączy ludzi i instrumenty ich aktywności. Umożliwia 
funkcjonowanie organizacji jako pewnej spójnej całości 
tworzących ją elementów_________________________________

KULTUROTWÓRCZA Infonnacja przenosi wzorce zachowań, założenia i wartości 
wspólne dla określonej zbiorowości

ZASÓB
STRATEGICZNY

Informacja, jako zasób niematerialny, ma nie nmiejszy wpływ na 
powodzenie organizacji niż zasoby finansowe, materialne i ludzkie

STYMULACYJNA 
(TWORZENIE 
WIEDZT)________

Informacja jest poddawana procesom tworzenia, organizowania i 
przetwarzania, by generować nową wiedzę w procesie 
organizacyjnego uczenia się

CZYNNIK PRZEWAGI 
KONKURENCYJNEJ

Informacja ułatwia opanowanie pewnych kompetencji, które 
decydują o sukcesie i przewadze w danej dziedzinie działalności

KONTROLNA Informacja jest źródłem kontroli procesów i członków organizacji
WSPIERANIE 
RELACJI 
Z KLIENTAMI

Informacja daje możliwość uwzględniania opinii, życzeń a nawet 
współuczestniczenia klientów w procesach powstaw'ania nowych 
produktów

BRON PRZECIW 
KONKURENCJI

Informacja może być wykorzystana jako czynnik destabilizujący i 
destrukcyjny (np. poprzez wprowadzanie w błąd) w odniesieniu do 
podmiotu, którego dotyczy__________________________________

ANTYCYPACYJNA Informacja jest podstawą prognozowania, przygotowywania 
planów i strategii organizacji___________________________

Źródto: Opracowanie własne.

(i porządkujących obraz rzeczywistości) dostrzegamy ekonomiczne aspekty 
informacji -  służące uzyskiwaniu wymiernych korzyści (w tym funkcję prom o
cyjną produktów i usług oraz komunikacyjną w sferze public relations). Infor
macja pełni w organizacjach nie tylko rolę służebną (umożliwiającą rozwój), 
ale także może być skutecznym narzędziem panowania w środowisku, w spo
łeczeństwie. Przypuszcza się, że istnieje sporo nie do końca jeszcze uświado
mionych i rozpoznanych zastosowań informacji. Niewątpliwie jednak, należy 
patrzeć na informację w nowoczesnych organizacjach, jako na formę stymula
tora szeroko pojętego rozwoju organizacyjnego, którem u informacja nadaje 
nowy wymiar.



2.2.3. Cechy pożądane informacji w organizacji 
(ujęcie jakościowe)

Aby informacja wypełniała prawidłowo swoją rolę, powinna mieć okre
ślone cechy. W niniejszym podrozdziale szukamy odpowiedzi na pytanie jaką 
informację (o jakich atrybutach) chciałaby mieć organizacja, a w szczególno
ści organizacja intensywnie wykorzystująca wiedzę.

Cechy pożądane informacji tworzą drugą grupę atrybutów i n f o r m a c j i ^ ^  

i mogą przyjmować różne wartości -  zależnie od typu organizacji (zob. np. 
rozdz. 2.1.) oraz użytkownika indywidualnego, pracownika -  jego wymagań 
i oczekiwań. Gdy mówi się o cechach pożądanych istotne jest ustalenie celu, 
którego spełnienie lub niespełnienie może stanowić podstawę oceny informacji.

Wysoka jakość informacji niewątpliwie uznawana jest za najbardziej pożą
daną cechę i n f o r m a c j i ^ ^  (Głowacka, 2000). W międzynarodowej normie ISO 
definiuje się, że jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości speł
nia wymagania (ISO 9000:2000). Jakość informacji odnosi się więc do tych wła
ściwości obiektu, które wiążą się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb 
stwierdzonych i oczekiwanych. Jakość informacji rośnie, jeśli spełnia oczekiwa
nia jej odbiorców. Widzimy wyraźnie „jakość ukierunkowaną na odbiorcę”, przy 
stosowaniu której ostateczną wyrocznią jest klient -  odbiorca -  konsument. Tak 
pojmowaną definicję jakości spopularyzowały szczególnie dwa światowej stawy 
autorytety z zakresu zarządzania jakością, J. M. Juran i A. V. Feigenbaum, któ
rzy stwierdzają: jakość to przydatność użytkowa (Juran), jakość jest dokładnie 
tym, za co uważają ją  klienci (Feigenbaum) (podaję za: Kobyliński, 2003, s. 117).

Jakość często utożsamia się z przydatnością użytkową, funkcjonalnością, 
zadowoleniem klienta czy też zgodnością ze standardami i wymaganiami ogól
nie przyjętymi (Woźniak, 2002). Pojęcie jakości jest tak ogólne, że zazwyczaj 
dekomponuje się je na atrybuty szczegółowe, zwane kryteriami jakości (ang. 
quality criteria)^^.

W odróżnieniu od produktów materialnych, nie wypracowano zadowalają
cych kryteriów oceny jakości informacji (np. jako produktu, zasobu, towaru, 
dobra), które to kryteria mogliby stosować w praktyce nadawcy i odbiorcy 
informacji. Wymagania odbiorców informacji mogą odnosić się do treści, 
dostępności, formy (kwestii technologicznych)^^, terminowości i kosztów

Obok własności informacji, które są niezależne od użytkownika -  zob. podrozdz. 1.1.5.
Na jakość informacji wpływają także jej znieksztaicenia, które powstają w procesie komu- 

nikawjnym na drodze od nadawcy do odbiorcy -  zob. rozdz. 3.4. Zniekształcenia informacji.
86 \Vyróżnia się cztery podstawowe zakresy rozumienia pojęcia „jakość” w biblioteko

znawstwie: podejście oparte na ocenie produktów i zasobów bibliotecznycti; podejście oparte 
na badaniu potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów; podejście oparte na procesach pracy 
w systemach bibliotecznych i wykrywaniu ewentualnych błędów i pomyłek; podejście oparte na 
rachunku kosztów funkcjonowania i kosztów jakości (Głowacka, 2000).

Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych wpłynęło znacząco na jakość 
informacji -  zmieniła się dostępność informacji, szybkość jej aktualizacji, walory estetyczne 
i możliwości przetwarzania.



pozyskania informacji. Wielokryterialność pojęcia jakości powoduje, że spo
sób doboru cech jakościowych informacji oraz rozumienie treści każdej z nich 
zależy od użytkownika informacji. To właśnie jego cechy osobowościowe 
i doświadczenia wpływają zarówno na dobór kryteriów jakości (cech), jak i na 
skalę ich wartościowania (np. pojęcie jakości informacji pod względem jej uży
teczności w procesie podejmowania decyzji zob. Jelonek, 2001).

Pojęcie jakości informacji reprezentowane jest najczęściej jako lista cech 
dobrej jakościowo informacji. Podkreśla się, że tylko informacja charaktery
zująca się pewnymi cechami może spełniać określone funkcje. Na przykład 
w odniesieniu do funkcji decyzyjnej pożądanymi atrybutami są: prawdziwość 
(wiarygodność), aktualność, szczegółowość, kompletność, komunikatywność, 
użyteczność i cenność (Babik, 1998).

W niniejszej rozprawie zakładamy, że w kontekście społeczeństwa wiedzy 
i organizacji intensywnie wykorzystujących wiedzę -  informacja wysokiej jako
ści to taka, która może przekształcać się w nową wiedzę potrzebną jednost
kom, instytucjom i społeczeństwom^^. Interesującym problemem badawczym 
wydaje się szukanie odpowiedzi na pytania: Czy informacja niskiej jakości 
może przekształcać się w wiedzę? Jeśli tak (bo np. zakładamy, że nie sama 
informacja jest tu istotna), czy taka wiedza jest użyteczna i w jakim zakresie? 
Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania nie wchodzi jednak w zakres tej roz
prawy.

Z powodów podanych wyżej, stworzenie pełnej i uniwersalnej listy cech 
pożądanych (dobrej jakościowo) informacji jest bardzo trudne, wręcz niemoż
liwe. Dodatkowo wpływa na to fakt, iż niektórzy autorzy inaczej nazywają te 
same wymagania, czasami łączą cechy kilku wymagań obejmując je jedną 
nazwą; lista cech dobrej jakościowo informacji mylona jest czasem z cechami 
systemu informacyjnego (zob. np. Flakiewicz, 2002, s. 106), itp. Opracowana 
tabela 11 jest więc z założenia propozycją niepełną, choć jej tworzeniu przy
świecała idea wieloaspektowego i możliwie szerokiego spojrzenia na problem 
cech pożądanych informacji.

Uwzględnione w tabeli 11 cechy można dowolnie konfigurować, odnosząc 
je np. do zawartości treściowej informacji oraz sposobu jej przekazu i formy 
opracowania czy też funkcji, które informacja ma wypełniać.

Wśród cech informacji najczęściej określających pożądaną zawartość tre 
ściową znajdują się następujące określenia: rzetelna, wiarygodna, prawdziwa, 
miarodajna -  ze względu na wykorzystane źródło informacji; sprawdzalna, 
mierzalna (np. wskaźniki ekonomiczne); jednoznaczna; aktualna (wartość 
informacji jest ściśle związana z czasem jej uzyskania); o odpowiednim stop
niu szczegółowości (szczegółowa, fragmentaryczna lub kom pletna -  w zależ
ności od potrzeb odbiorcy); unikatowa, jednostkowa (ma największą wartość 
dla odbiorcy).

Problemy transformacji informacji w wiedzę omówione zostały w rozdz. 1.4. Relacje -  
transformacje.



Pożądane cechy jakościowe informacji

Nazwa cechy Objaśnienie (komentarz)
1 2

Dyspozycyjność Dostępność informacji w miejscu, w czasie i formie dogodnej dla 
użytkownika. Oznacza to gotowość informacji do wykorzystania w 
każdej chwili. Dyspozycyjność nie może naruszać wymaganej tajności i 
poufności informacji.

Aktualność Informacje aktualne to informacje opisujące obiekty w czasie 
odpowiadającym zainteresowaniu użytkownika (najczęściej dotyczy to 
bieżącej rzeczywistości). Istotne znaczenie ma określenie 
przewidywanego lub ustalonego okresu aktualności, a więc stopnia 
„trwałości” informacji.
Aktualność to dostosowanie informacji do czasu ich użytkowania. 
Atrybut ten wskazuje konieczność opracowywania informacji w taki 
sposób, by zminimalizować opóźnienie w ich dystrybucji.

Prawdziwość Informacja dotyczy stanu opisywanej rzeczywistości według bieżącej 
wiedzy.
Zgodność informacji ze stanem faktycznym opisywanego obiektu.

Poprawność
Zgodność

Zgodność z prawem lub ze standardami krajowymi czy 
międzynarodowymi.

Wierność,
Rzetelność
Dokładność
Precyzja

Odwzorowanie rzeczywistego stanu rzeczy (cech obiektów, procesów i 
zjawisk objętych obserwacją) bez zniekształceń różnego typu. 
Informacja powinna być wolna od błędów i zniekształceń, nie powiima 
być półprawdą lub wprowadzać w ł>łąd*’. Rzetelność wynika z 
dokładności i metody rejestrowania rzeczywistych zdarzeń. Poziom 
rzetelności zależy głównie od czułości narzędzi rejestracyjnych i całego 
procesu przetwarzania informacji, stopnia obiektywizmu oraz od 
stosowanych metod. Standard wierności zależy przede wszystkim od 
kompletności informacji. Dokładność i rzetelność informacji dają 
większą pewność w procesie podejmowania decyzji.

Użyteczność
Przydatność
Istotność

Standard istotności wymaga, aby informacja była znacząca, tj. 
użytecznie związana z działaniem, które powinno przynieść oczekiwane 
rezultaty. Na istotność informacji wpływa jej aktualność i zrozumiałość 
dla decydenta. Przydatność w danej sytuacji (np. do rozwiązania 
problemu, którym zajmuje się użytkownik, do podjęcia decyzji) 
determinowana jest także przez dostępność i sposób prezentacji 
informacji. Informacja użyteczna jest zawsze dla kogoś, a niekoniecznie 
dla wszystkich. 0  użyteczności mówimy wtedy, gdy informacja 
powiększa zasób wiedzy jej odbiorcy. By tak się stało dostarczanie 
informacji użytecznej wymaga: 
rozpoznania aktualnych zasobów wiedzy odbiorcy, 
rozpoznania potrzeb informacyjnych odbiorcy, identyfikacji języka, 
którym posługuje się odbiorca,
identyfikacji preferowanej formy przekazu informacji (np. opis, tabela, 
wykres itp.) oraz częstotliwości jej dostarczania (np. informacja 
periodyczna, na żądanie itp.).

W  wielu obszarach nie m ają wartości sprzedażnej inform acje, k tó re  są tylko „zapewne 
w iarygodne”, „praw ie k om pletne” itp.



1 2
Wiarygodność Pojęcie to odnosi się do źródeł pochodzenia informacji oraz procesów i 

metod jej pozyskania. Standard wiarygodności informacji jest 
zdeterminowany sprawdzalnością, czyli możliwością weryfikacji i 
oceny źródeł informacji oraz wiernością reprezentacji, czyli rzetelnym 
odzwierciedleniem cech obiektów, procesów i zjawisk objętych 
obserwacją. Potrzeba wiarygodności jest związana z faktem 
występowania dużej liczby przekłamań. Im dłuższa droga informacji od 
źródła do jej użytkownika, tym większa jest możliwość zaistnienia 
zniekształceń. Zmniejszeniu wiarygodności sprzyja także pojawienie się 
na drodze informacji dużej ilości punktów przekazu. Stąd wymagane 
jest choćby wyrywkowe sprawdzanie autentyczności informacji.

Selektywność (ilość 
informacji)

Informacja posiadająca zadaną cechę (cechę relewantną) związaną z 
określonymi potrzebami informacyjnymi użytkownika niezbędną do 
rozwiązania realizowanego przez niego zadania; tyle informacji, ile 
rzeczywiście trzeba do rozwiązania problemu. Selektywność uznaje się 
za cechę przeciwstawną redundancji, tj. nadmiarowi informacji.

Kompletność
Pełność

Cecha oznaczająca, że użytkownik otrzymuje wszystkie informacje 
niezbędne dla zapewnienia racjonalności konkretnej decyzji czy do 
rozwiązania każdego innego problemu i nie jest zmuszany do zasięgania 
informacji dodatkowych.
Pełność to obejmowanie całości problemu, a nie jego fragmentów.

Terminowość Informacja terminowo dostarczona decydentowi oznacza dostępność 
informacji w czasie umożliwiającym jej wykorzystanie do podjęcia 
odpowiedniego działania, np. rozwiązania danego problemu. Oznacza 
docieranie informacji na określony moment czasowy (datę, godzinę) 
według określonych harmonogramów lub zgodnie z zamówieniem.

Komunikatywność
(zrozumiałość)

Właściwa forma przekazu zrozumiała dla odbiorcy. Możliwość jej 
„przyswojenia” przez użytkownika bez dodatkowych zabiegów 
dotyczących interpretacji zawartości semantycznej dostarczanych mu 
komunikatów. Zależy przede wszystkim od języka, w którym jest 
wyrażona; język ten powinien być zgodny z zasobem pojęciowym 
użytkownika. Ważny jest także sposób prezentacji informacji 
(architektura informacji -  szczególnie w systemach informacji 
elektronicznej).

Jednoznaczność Oznacza, że każdy odbiorca rozumie informację jednakowo, tak samo.
Dostępność Łatwość uzyskania informacji w odpowiednim czasie, miejscu i dla 

odpowiednich osób, wyrażająca się np. w prostocie formalności, 
szybkości uzyskiwania danych, braku utrudnień. Określenie praw 
dostępu do informacji jest szczególnie istotne z punktu widzenia takiej 
firmy, która uważa ją  za zasób produkcyjny, a więc dobro o określonej 
cenie, którego prawa własności powinny być ściśle określone. Standard 
ten jest skorelowany z typem ochrony informacji, czyli ustaleniem 
sposobów utrudniających (zabezpieczających) dostęp oraz ewentualną 
modyfikację informacji przez osoby nieuprawnione. Zarówno typ 
własności jak i typ oclu-ony informacji nabierają coraz istotniejszego 
znaczenia w związku z dynamicznym rozwojem technologii 
informacyjnej, która zapewniając szeroki dostęp do informacji 
powoduje też narastanie konfliktów wokół ustalenia praw dostępu do 
niej.



Porównywalność
Kompatybilność
Spójność

Ten atrybut wymaga wewnętrznej spójności informacji, by można było 
sporządzać analizy porównawcze, zestawienia statystyczne, przenosić 
informacje z jednego systemu do drugiego, bez strat dla jej zrozumienia 
i odbioru; porównywalność zapewnia możliwość weryfikacji i 
ujednolicenia informacji zbieranych z różnych źródeł. Mówi się, że 
pomiędzy różnymi systemami informatycznymi informacja powinna 
być „wymienna” (kompatybilna).________________________________

.Nowość” Informacja powinna dotyczyć czegoś, co nie jest odbiorcy znane lub jest 
słabo znane. Za najcenniejszą uznaje się informację przyczyniającą się 
do zmiany struktur wiedzy już posiadanej._________________________

Cermość Subiektjrwne odczucie przyrostu informacji wpływające na ewentualną 
decyzję, sposób postępowania, uzyskanie korzyści__________________

Ciągłość Oznacza, że informacja jest opracowywana i dostarczana 
systematycznie, co zapobiega jej fragmentaryczności, niepełności.

Taniość Odpowiada potrzebie niskich kosztów pozyskiwania (zakupu, uzyskania 
uprawnień dostępu), gromadzenia, przetwarzania i transmisji informacji.

Obiektywność
Neutralność

Przez neutralność informacji rozimiiemy jej niezależność i to w 
możliwie najszerszym obszarze. Jest to informacja możliwie wolna od 
interpretacji jej nadawców, pośredników. Koresponduje z rzetelnością 
informacji.

Wyłączność Czasami występuje potrzeba taka, by posiadać infonnację, której nie ma 
(i przez jakiś czas mieć nie będzie) nikt inny. Unikatowa, jednostkowa 
informacja jest szczególnie pożądana na polu walki konkurencyjnej.

Poufiiość Chodzi o zabezpieczenie dostępu do informacji przez osoby 
niepowołane.

Atrakcyjność Jest cechą przyciągającą, zachęcającą do skorzystania z informacji. 
Atrakcyjna może być zarówno treść, jak i forma informacji. 
Atrakcyjność informacji nie musi być ściśle powiązana z jej 
użytecznością. Wymagana głównie w odniesieniu do informacji w 
charakterze dobra konsumpcyjnego.__________________________

Źródto; Opracowanie własne.

Charakteryzując cechy informacji określające sposób przekazu i formę opra
cowania informacji, można stwierdzić, że preferowana jest informacja: zrozu
miała, przystępna, przyswajalna (odpowiednio przetworzona); dokładna, ścisła 
(rzetelnie opracowana); porównywalna, spójna (do korzystania z porównywal
nych zbiorów danych) -  m.in. dla celów standaryzacji; przetwarzalna, kompaty
bilna („wymienna”) pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

Uwzględniając postać informacji warto zaznaczyć, że w zależności od 
potrzeb, za najbardziej pożądaną bywa uznawana informacja tekstowa, ale 
także informacja przyjmująca postać numeryczną (zestawienia finansowe, infor
macja dotycząca cen, kosztów, parametrów itp.) lub graficzną (zestawienia sta
tystyczne w formie wykresów, grafów itp.). Niektóre grupy odbiorców, np. 
menedżerowie, preferują przekaz nieformalny (ustny), informacja drukowana 
w wielu sytuacjach uznawana jest za przestarzałą i zbytnio rozpowszechnioną.

W odniesieniu do informacji zespół pozytywnych i pożądanych cech okre
śla się często ogólnym stwierdzeniem «informacji dobrej jakości». Podstawo
wym warunkiem osiągnięcia wysokiej jakości informacji jest stosowanie zasad



selekcji. W warunkach gospodarki elektronicznej menedżerowie nie odczu
wają braku informacji, a wręcz przeciwnie, odczuwają jej nadmiar. Tzw. 
zasada „20-80” oznacza, że jedynie 20% informacji docierających do kierow
nictwa dotyczy problemów bardzo istotnych dla organizacji, ale za to w 80% 
przesądzają one o jej „być albo nie być”. Stąd konieczność selekcjonowania 
informacji, tj. szukania tej o najwyższej jakości i użyteczności.

Trzeba zauważyć, że jakość informacji mylona jest czasami z wartością 
informacji. Nie są to pojęcia tożsame. Zdarza się, że informacja wysokiej jako
ści (kompletna, wolna od błędów, pochodząca z wiarygodnego źródła itp.) nie 
ma w danym momencie żadnej wartości dla firmy czy użytkownika indywidual
nego, i odwrotnie -  zob. rozdz. 4.4. Zarządzanie informacją a wartość infor
macji i wiedzy organizacyjnej).

Zarządzanie nowoczesną organizacją, a w szczególności taką, która opiera 
swoje działania na informacji i wiedzy, jest ściśle uzależnione od jakości infor
macji i stylu zarządzania nią. Właściwe (efektywne) wykorzystanie informacji 
wymaga rozpoznania parametrów cech potrzebnych na poszczególnych szcze
blach zarządzania (zob. rys. 13 oraz tab. 9). Inaczej też formułowane są wyma
gania co do informacji wewnętrznej i zewnętrznej (zob. tab. 6). Niemałym suk
cesem jest dopasowanie informacji do cech osobowościowych i potrzeb 
informacyjnych wszystkich realnych i potencjalnych odbiorców w firmie, które 
wspólnie kształtują pożądany obraz informacji w organizacjach.

Zarządzanie jakością informacji w organizacji -  w kontekście pożądanych 
jej cech -  wiąże się z takimi problemami jak:
• analiza pojęcia jakości informacji i ustalenie zestawu cech jakościowych 

(często wektorów tych cech) oraz ich poziomu dla uznania określonych 
rodzajów informacji za odpowiadające wymaganiom użytkownika w kon
tekście rozwiązywanych przez niego zadań;

• analizowanie źródeł i przyczyn wpływających na obniżanie się poziomu 
jakości informacji oraz poszukiwanie sposobów utrzymania i podnoszenia 
jakości informacji;

• analizowanie kosztów utrzymania i podnoszenia jakości informacji {Wstęp 
do informatyki..., 2004).
Z  uwagi na fakt, że potrzeby wciąż się zmieniają, ważny jest stały m onito

ring wymagań jakościowych. Istotne jest, aby cechy jakościowe w pełni 
odzwierciedlały potrzeby konsumentów informacji. Wyraźnie widać, że nie 
można rozpatrywać jakości informacji w oderwaniu od potrzeb informacyj
nych organizacji i indywidualnych pracowników wiedzy.

Oczywistą konsekwencją rozważania cech pożądanych jest próba zastano
wienia się nad niepożądanymi cechami i negatywnymi zjawiskami związanymi 
z obecnością informacji w organizacjach i ich otoczeniu. Zaliczylibyśmy do 
nich np.: szybką dezaktualizację, fragmentaryczność, rozproszenie, przełado
wanie informacją i związany z tym stres informacyjny, wykorzystywanie infor
macji do dezorganizowania, tworzenia chaosu, manipulowania, dezinform o



wania. Na zjawiska te zwracamy uwagę w rozdz. 3.4. o zniekształceniach infor
macji w społeczno-gospodarczej przestrzeni informacyjnej.

2.2.4. Informacja jako zasób organizacji

Rola, znaczenie oraz wartość informacji w różnego typu organizacjach nie 
od dziś są przedm iotem  dociekań badaczy nauk ekonomicznych i nauk
0 zarządzaniu oraz informacji naukowej (np. Kolegowicz, 2003; Oleński, 2000; 
Materska, 2003). Jednym z podejść umożliwiających lepsze rozpoznanie
1 identyfikację wartości informacji we współczesnej firmie jest rozpatrywanie 
informacji w funkcji zasobu organizacyjnego {organizational resource) czy też 
aktywów lub dóbr niematerialnych (intangible assets). W literaturze przed
miotu terminy te stosowane są ostatnio zamiennie, gdyż -  jak pokażemy -  
w świetle najnowszych badań są one ze sobą nierozerwalnie związane.

W niniejszym podrozdziale wyjaśniono przede wszystkim, czym jest zasób. 
W rozdz. 4.3. na tem at strategicznego zarządzania informacją pokazano roz
wój koncepcji zarządzania zasobami informacyjnymi -  początkowo traktowa
nymi jako dobra materialne, a potem  (wraz z powstaniem szkoły zasobowej 
i popularyzacją idei zarządzania wiedzą) jako aktywa niematerialne. W roz
prawie scharakteryzowano informację i wiedzę w funkcji zasobu organizacji 
(na tle zasobów klasycznej ekonomii). Istotnym uzupełnieniem tego frag
mentu książki jest również podrozdz. 2.5.9. Wiedza jako zasób.

2.2.4.1. Zasób. Zasób to pewna ilość czegoś, co zostało zebrane, nagro
madzone w celu wykorzystania w przyszłości. Jest to swego rodzaju rezerwa, 
zapas. Każda firma może być oceniana jako zbiór zasobów. Zasoby organiza
cji (resources o f  organization) tworzyć mogą: środki produkcji, ludzie, infor
macje i środki finansowe, które organizacja posiada, lub którymi może dyspo
nować. Zasoby przybierają postać dóbr materialnych -  pieniędzy, środków 
technicznych, jak i dóbr niematerialnych -  wiedza (know-how), kwalifikacje, 
zdolności, motywacje, koncesje, informacje, znaki i marki handlowe, reputa
cja firmy i jej produktów, kultura organizacyjna, lojalność klientów i wiele 
innych. Zasoby służą realizacji pewnych zadań gospodarczych i oznaczają dla 
firmy koszty. Za zasób można uznać to wszystko, co jest silną lub słabą stroną 
danego przedsiębiorstwa. Niektóre zasoby mogą być traktowane jako zasoby 
strategiczne (strategie resources), co oznacza, że dają przewagę nad konkuren
tami (Koch, 1997; Penc, 1999; Fazlagić, 2001a; Stefanowicz, 2004c).

W klasycznej ekonomii przyjmuje się, że tradycyjne zasoby stanowią zasoby 
materialne/fizyczne, np. ziemia, środki finansowe oraz praca ( l u d z i e ) 9 0 .  

W latach siedemdziesiątych XX wieku do rangi zasobów organizacji podnie

to w  latach pięćdziesiątych XX w. dodano do nich czwartą (jak twierdzą niektórzy auto
rzy) kategorię, tj. organizację (Dziuba, 2000; Stefanowicz, 2004b). W książce The Fourth Reso
urce (1998) za czwarty zasób uznano informację.



siono informację, która pod względem ważności z pewnością nie ustępuje 
pozostałym {The Fourth Resource, 1998), a na przełomie ostatnicłi stuleci -  
wiedzę.

2.2A.2. Zasoby informacyjne organizacji. Łącząc dwa wskazane wyżej 
podejścia -  informacji w sensie dóbr materialnych i niematerialnycli -  można 
przyjąć, że zasoby informacji są lub powinny być udokum entowane, oraz 
powinny dawać prawa lub inny dostęp do przyszłych korzyści ekonomicznych 
(Oppenheim i Stenson, 2003a).

J.Oleński (2000) i K.Materska (2005b) mówiąc o zasobie informacyjnym 
traktują go jako zbiór różnych informacji potencjalnie użytecznych do prowa
dzenia działalności przez różnych finalnych użytkowników. Składają się na 
nań: wiedza ogólna, kwalifikacje zawodowe, zasoby informacyjne podmiotów 
społecznych i gospodarczych, zasoby informacyjne podmiotów tworzących 
sektor informacyjny gospodarki narodowej, infrastrukturalne zbiory/systemy 
informacji, infrastrukturalne systemy informacyjne państwa i organizacji 
ponadpaństwowych.

W rozważaniach Oleńskiego infoimacyjny zasób (...) stanowią wszelkie 
potencjalnie użyteczne zbioiy informacji i metainformacji, zgromadzone i prze
chowywane w czasie, w miejscu oraz przy wykorzystaniu technologii i organiza
cji umożliwiających ich wykorzystanie przez użytkowników finalnych informacji 
(...) (Oleński, 2000, s. 161). Zgodnie z perspektywą „organizacyjną” przyjętą 
w niniejszym rozdziale publikacji, w szerszym zakresie odniesiemy się do zaso
bów informacyjnych i wiedzy, świadomie pomijając pozostałe.

Mówiąc o zasobach informacyjnych w organizacji można zaproponować 
następujący podział:
• zasób pożądany -  potencjalnie użyteczny zasób informacji,
• funkcjonalne minimum informacyjne -  zasób niezbędny,
• faktyczny zasób informacji,
• luka informacyjna -  „brakujący” zasób.

W podziale tym wielkość zasobu (ilość użytecznej informacji) skorelowana 
jest z wymaganiami (potrzebami) informacyjnymi organizacji.

Zasób pożądany
Jest to potencjalnie użyteczny zasób (ale nie dowolnie kształtowany, 

a celowo). O ile nie jest za duży, pozwala na realizację prawie wszystkich funk
cji organizacji.

Minimum informacyjne organizacji
Per analogiam do pojęcia tzw. społecznego minimum informacyjnego, opisy

wanego przez J.Oleńskiego (2003b, 2004,2005) możemy mówić o pewnym mini
malnym zasobie informacji w organizacji, którym musi ona dysponować, aby 
sprawnie działać /funkcjonować. Minimum takie zawsze istnieje i odnosi się do 
każdego podmiotu, niezależnie od tego, czy uświadamiamy je sobie i czy potra-



fimy je zdefiniować. Funkcjonalne minimum informacyjne^^ nawet niewielkiego 
przedsiębiorcy (potrzebne do wypełniania przez niego funkcji przedsiębiorcy) 
obejmować musi obecnie obszerną wiedzę o konkurentach, klientach, koope
rantach, wiedzę prawniczą, o rynku finansowym, kursach walut, polityce bran
żowej itd. Im większe jest środowisko, w którym dziata jednostka organizacyjna, 
tym większy zasób informacji składa się na minimum informacyjne. Procesy glo
balizacji charakterystyczne dla współczesnego społeczeństwa informacyjnego 
przyczyniają się do tego, że minimum informacyjne ciągle wzrasta i znacznie 
przekracza tak zdolności percepcyjne człowieka, jak i -  często -  możliwości 
organizacyjne, techniczne i ekonomiczne podmiotu społeczno-gospodarczego.

Faktycznie posiadany przez organizację zasób informacji
Zauważono wyżej, że faktycznie posiadany przez organizację zasób infor

macji bywa mniejszy od wymaganego minimum informacyjnego. W niektórych 
przypadkach odpowiada minimum informacyjnemu lub nawet jest większy 
i zbliża się do modelu pożądanego -  dającego największe możliwości opero
wania informacją.

Luka informacyjna organizacji
W praktyce społeczno-gospodarczej często mamy do czynienia z sytuacją, 

że faktycznie posiadane przez organizację zasoby są skromniejsze niż organi
zacyjne minimum informacyjne. Różnica pomiędzy minimum informacyjnym 
(zasobem informacji niezbędnych), a faktycznie posiadanymi zasobami infor
macji tworzy tzw. lukę informacyjną. Każdy człowiek i każda jednostka orga
nizacyjna działają w warunkach mniejszej lub większej luki informacyjnej. 
Luka ta jest im m anentną cechą obecnych czasów i ciągle się powiększa. Nie
rzadko jest ona tak duża, że bez uzupełniających informacji człowiek i/lub jed
nostka organizacyjna nie są w stanie prawidłowo funkcjonować.

Precyzyjne określenie zarówno luki informacyjnej, jak i minimum informa
cyjnego w organizacji nie jest łatwe. Wymaga dobrej znajomości metod 
i narzędzi lokalizowania istniejącej informacji oraz dobrej orientacji w zakre
sie potrzeb informacyjnych organizacji -  aktualnych i spodziewanych.

Od zasobów informacyjnych (jako kategorii ekonomicznej) wymaga się, 
podobnie jak  w odniesieniu do innych zasobów, by spełniały następujące 
warunki:
• powinny mieć strategiczne znaczenie,
• muszą mieć charakter zasobów rzadkich,
• nie mogą być możliwe do zastąpienia przez inne zasoby (Godziszewski,

2001).
Wyraźnie widać, że nie każdy zgromadzony i przechowywany w organizacji 

zbiór informacji jest zasobem w przyjętym tu sensie^2.

Zob. przyp. 449.
2̂ Podobnie jak nie każda wiedza jest kapitałem intelektualnym. Podstawą kapitału inte

lektualnego jest wiedza użyteczna dla firmy. Nabiera ona cech kapitału dopiero wtedy, gdy 
można ją przetworzyć i wykorzystać dla dobra firmy (Sopińska i Wachowiak, 2006).



w  pełni wartościowa informacja jako zasób strategiczny:
• zwiększa wiedzę organizacji o otaczającej rzeczywistości,
• wspiera procesy zmian,
• umożliwia komunikowanie się pracowników i kierownictwa,
• wzbogaca wiedzę indywidualną pracowników,
• pozwala podejmować decyzje (zmniejsza nieokreśloność wyboru, czy też 

oceny działania w organizacji),
• ułatwia nawiązywanie więzi z otoczeniem,
• daje przewagę nad konkurentami.

Trzeba tu też zauważyć, że nie do końca jest jasne, jaką informację m ene
dżerowie organizacji rzeczywiście cenią i która stanowi dla nich największą 
wartość (zob. np. M aterska, 2003). Empiryczna konfrontacja podanych wyżej 
podejść z atrybutami aktywów informacji opisywanych przez kadrę m enedżer
ską wyższego stopnia pokazuje pewną rozbieżność oczekiwań w stosunku do 
wartości informacji. Strategiczna rola przypisywana jest aktywom informacji 
w obszarach planowania i kontroli, zarządzania środowiskiem wewnętrznym 
i zewnętrznym organizacji, wyznaczania kierunku organizacji i im petu 
w podejmowaniu decyzji.

2.2.4.3. Specyfika zasobów informacji. Interesujące jest pytanie: co 
odróżnia zasoby informacji od innych zasobów organizacji?

H. Cleveland (1982)9^ opisał unikalne (czasami wręcz paradoksalne) wła
sności zasobów informacji^^, odróżniające je od zasobów materialnych:

I. Informacja podnosi swoją wartość wraz z rozpowszechnianiem i korzy
staniem z niej {information is expandable).

2. Informacja może podlegać kompresji (może być streszczana, kondenso- 
wana, integrowana).

3. Informacja może zastępować inne zasoby, np. zasoby fizyczne.
4. Informacja może być transportowana niemal natychmiast.
5. Informacja „wycieka” z organizacji {information is diffusive), trudno 

więc ją ukryć. Jednocześnie informacja jako cenny zasób organizacji nie może 
zostać roztrwoniona, co w praktyce gospodarczej wymaga sformułowania 
odpowiedniej polityki informacyjnej (w tym ochrony informacji).

6. Informacja jest podzielna {shareable). Przekazanie jej komuś innemu nie 
oznacza jej utraty. Jeżeli dzielimy się tym zasobem (w sposób zamierzony -  
drogą sprzedaży, czy niezamierzony -  przeciek), to nadal jesteśmy w jego 
posiadaniu, chociaż ma go już także ktoś inny.

Stopniowo tę „listę odmienności” uzupełniali inni autorzy. W opinii wielu 
z nich od wartości materialnych odróżnia informację niełatwy problem

Cleveland H. (1982) Information as a resource. The Futurist, December, s. 34-30 -  
podaję za: Eaton i Bawden (1991).

Pojęcie «informacja» nie jest tożsame z często stosowanym pojęciem «zasoby/dobra 
informacyjne» {information resourceslassets), ale -  jako że informacja jest żywotnym składni
kiem tych zasobów -  więc atrybuty przypisywane informacji znajdują zastosowanie do zasobów 
informacyjnych (Oppenheim i Stenson, 2003b). Por. podrozdz. 1.1.5. Własności informacji.



pomiaru wartości inform acji^^. W artość ta bowiem zależy od kontekstu, od 
tego, jak konkretni użytkownicy wykorzystują informację w poszczególnych 
okolicznościach. Bywa i tak, że nie da się zawczasu ustalić wartości informacji 
dla użytkownika. Informacja pojawia się w różnych kontekstach i wyrażana 
jest na różne sposoby, co zdaniem Eatona i Bawdena (1991) sprzyja zyskiwa
niu na wartości informacji^^.

E.O rna dodaje, że jeżeli informacja jest gromadzona na potrzeby ograni
czonej liczby osób, w rzeczywistości nie osiąga swojej potencjalnej wartości. 
Ważne wydaje się zwrócenie uwagi na fakt, że różne organizacje -  mając do 
dyspozycji ten sam zasób informacji i wiedzy -  mogą osiągać zupełnie różne 
efekty gospodarcze. To, co stanowi żywotny interes dla jednych, nie posiada 
żadnej wartości dla innych (Orna, 1998).

Eaton i Bawden (1991) uczulają swoich czytelników na to, by nie mylić war
tości informacji z kosztami informacji (np. ceną zakupu, wyceną czasu pra
cowników, kosztami na sprzęt i oprogramowanie).

Cecha związana z „konsumpcją” informacji (Eaton i Bawden, 1991; 
Yates-M ercer i Bawden, 2002) wiąże się z wyszczególnioną wyżej szóstą cechą 
podaną przez Clevelanda. Podczas „konsumpcji” informacji (czyli wprowa
dzenia jej do swego zasobu wiedzy, czy też wykorzystania jej w celu podjęcia 
lepszej decyzji) jej zasób nie maleje; także podczas przekazywania innym nie 
podlega utracie, chociaż jej użyteczność w niektórych przypadkach zmniejsza 
się. Patrząc przez pryzmat kategorii ekonomicznych, od innych zasobów zna
cząco odróżnia informację własność multiplikacji (samoodnawiania się). 
N ader trafnie ujmuje to Niedzielska (1998, s. 12), stwierdzając, ie  informacja 
...] jest podstawowym zasobem tzw. gospodarki niematerialnej, specyficznym 

surowcem samorzutnie się odtwarzającym, [...] stale ilościowo, lawinowo przyra
stającym.

Niewyczerpywalność zasobu informacji -  według Stefanowicza -  tkwi 
w możliwości powielania informacji; w nieskończonej liczbie obiektów, które 
można wyróżnić w otaczającym świecie, a więc i nieskończonej liczbie komu
nikatów, które można zredagować jako nośniki informacji; w nieskończonej 
złożoności każdego z obiektów (Stefanowicz, 2004b). Ta sama cecha niewy- 
czerpywalności przypisywana jest wiedzy -  w przeciwieństwie do zasobów 
materialnych (surowców) i energetycznych, które wcześniej czy później muszą 
się skończyć. Już obecnie ich wykorzystanie staje się coraz kosztowniejsze. Na 
obecnym poziomie wiedzy ratunkiem dla nowej gospodarki mogą być tylko 
zasoby niezużywalne, trwałe, pozwalające na racjonalizację eksploatacji 
innych zasobów. Informacja i wiedza są takim zasobem -  w procesie ich wyko
rzystania nie wyczerpują się i nie ulegają zużyciu. Sprawia to, iż nie istnieje

95 W Polsce problematyką tą zajmuje się np. M.Mazur (2003, 2004).
Taka unikatowość (wyjątkowość) zasobów jest minimalizowana w koncepcji Information 

Resources Management (IRM), która sprowadza informację do poziomu dokumentów i syste
mów komputerowych.



potrzeba ponownego ubiegania się o uzyskanie danej informacji czy wiedzy, 
którą już posiedliśmy, chyba że nastąpiła jej utrata, np. w procesie zapom ina
nia. Natomiast cechą zmniejszającą użyteczność zasobu wiedzy dla jej posia
dacza jest jej starzenie się (Forlicz, 2001).

Dynamikę zasobów informacji Eaton i Bawden (1991) oraz Yates-M ercer 
i Bawden (2002) wiążą z tym, że zasoby informacji mają duży potencjał kształ
towania zmian w firmie lub w społeczności, w której funkcjonują.

Informacja, aby mogła zostać wykorzystana, wymaga transformacji 
w wiedzę (Orna, 1998). Zasoby niematerialne, potencjał innowacji czy wiedza 
rzadko kiedy mają jakąś konkretną lokalizację w firmie. G eneralnie są roz
proszone i zamknięte w umysłach ludzi, którzy się ze sobą komunikują, 
działając w wielu różnych fragmentach struktury organizacyjnej. Informacja 
i wiedza są więc zasobami rozproszonymi w organizacji, k tóre przenikają 
wszystkie działania biznesowe i stają się nieodłącznym kom ponentem  pro
duktów i usług, które są sprzedawane. To, że zasób ten może być dostępny jed 
nocześnie w różnych miejscach i dla różnych użytkowników, świadczy o jego 
dużej mobilności. Trudno znaleźć inny zasób, który ma taką zaletę (Obłój, 
2004; Orna, 1998; Stefanowicz, 2004c).

Jednocześnie mówi się o tzw. symultaniczności wiedzy, co oznacza, że nie 
istnieją specjalne bariery, które by uniemożliwiały użycie tej samej wiedzy 
przez kilka osób jednocześnie nawet z różnych organizacji w tym samym cza
sie. Dlatego też, posiadając określone informacje czy wiedzę, nie mamy pew
ności, czy konkurent nie wykorzysta tych strategicznych zasobów przed nami. 
W przypadku tradycyjnych środków trwałych byłoby to niemożliwe.

Do podanych wyżej cech warto dorzucić jeszcze nieliniowość, zgodnie 
z którą nawet odrobina wiedzy może powodować niewyobrażalne konsekwen
cje, i odwrotnie, olbrzymia ilość wiedzy może okazać się bezużyteczna. Z  bra
kiem liniowości wiedzy wiąże się to, że zastosowanie tej samej porcji wiedzy 
w dwóch różnych firmach może przynieść zupełnie różne korzyści. W przy
padku tradycyjnych zasobów te firmy, które posiadały większą ich ilość, uzy
skiwały na swych rynkach przewagę konkurencyjną, wynikającą głównie 
z korzyści skali. Ta zależność w przypadku wiedzy nie musi wystąpić (Strojny, 
2000 i 2004; Zarządzanie wiedzą ..., 2003).

W świetle wszystkich powyższych charakterystyk nie trzeba nikogo przeko
nywać, że najbardziej widoczną cechą zasobów informacji jest ich różnorod
ność.

2.2ЛЛ . Zasoby informacji jako aktywa niematerialne. W literaturze 
przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji aktywów niematerialnych, które w syste
mach rachunkowości ujmowane są pod polską nazwą wartości niematerialne 
i prawne oraz angielską intangible^'^. Istnieje także wiele problemów związa
nych z ich identyfikacją, pomiarem i wyceną (Zarzecki, 2000). Trzeba też tu

Także: intangible asset, intangible fixed.



zauważyć, że pojęcie to ma szczególne znaczenie przy omawianiu organizacji 
o charakterze ekonomicznym.

Słownik zarządzania i finansów  podaje, że aktywa niem aterialne to trwały 
składnik m ajątku nie posiadający cliarakteru fizycznego (angielski termin 
intangible mówi literalnie, że nie da się ich dotknąć), np. patent, nazwa marki. 
Aktywa niem aterialne są coraz częściej dominującą kategorią bilansów wielu 
firm, a niejednokrotnie decydują o ich wartości -  podobnie jak wiedza pra
cowników, która w ogóle nie pojawia się w bilansie (Koch, 1997). Księgowa 
definicja akcentuje, że aktywa niematerialne oznaczają prawa lub inny dostęp 
do przyszłych korzyści ekonomicznych kontrolowanych przez jednostkę jako 
rezultat przeszłych transakcji lub zdarzeń {Accounting, 1999). Są to np. licen
cje.

Istotny dla analizy przewagi konkurencyjnej związanej z informacją i wie
dzą podział zasobów na widzialne i niewidzialne^^ wskazuje na dwie kategorie 
(mogą one być -  lub nie -  uwidocznione w bilansie): 1) zasoby, w stosunku do 
których przedsiębiorstwo posiada prawo własności, np.; patenty, licencje, kon
trakty, tajemnice handlowe, bazy danych. W artość tych zasobów -  jako skład
ników majątku przedsiębiorstwa -  jest możliwa do oszacowania. 2) Druga 
kategoria zasobów niewidzialnych jest niemożliwa do wyceny, nie może też 
być prawnie chroniona. Są to umiejętności poszczególnych pracowników, 
zespołów oraz organizacji jako całości, a także szeroko rozumiana kultura 
organizacji. Zasoby te zwane umiejętnościami czy kompetencjami mają nie
zwykle wysoki potencjał konkurencyjny, gdyż są tworzone w przedsiębiorstwie 
w długotrwałym procesie kształcenia kadr, współdziałania, wzajemnego ucze
nia się i twórczego rozwoju ludzi (Romanowska, 2001).

Podział na zasoby niewidzialne stanowiące część majątku przedsiębiorstw 
(nazwane przez M. Romanowską zasobami informacyjnymi) i zasoby niewi
dzialne związane z ludźmi i kulturą (nazwane umiejętnościami) tworzą razem 
kapitał intelektualny przedsiębiorstwa^^.

Pojmowanie informacji w kategorii aktywów niematerialnych oznacza 
informację, której wykorzystanie może być źródłem przyszłych zysków przed
siębiorstwa (a więc ma wartość dla danej jednostki gospodarczej). Istotnym 
elem entem  tego podejścia jest uznanie nieuchwytności (nienamacalności) 
informacji i cech odróżniających ją  od materialnych zasobów, a także wskazy
wanie trudności związanych z przypisywaniem informacji ściśle określonych 
kosztów czy wartości.

Podział przyjęty za: Godziszewski (2001).
Podział na zasoby informacyjne i umiejętności przypomina stosowany przez psychologów 

podział na wiedzę zimną i gorącą. Wiedza zimna to informacje zapisane w książkach i doku
mentach, wiedza gorąca to umiejętności ludzi nabyte poprzez wykształcenie, doświadczenie 
życiowe i zawodowe, wsparte motywacją do rozwiązywania konkretnego problemu. Połączenie 
wiedzy zimnej i gorącej tworzy prawdziwe twórcze jednostki. Podobnie wartość kapitału intełek- 
tuałnego przedsiębiorstwa w równej mierze zależy od unikalności i wartości zasobów informacyj
nych, jak i od umiejętności wykorzystania ludzi, ich potencjału intełektuałnego i motywacji. 
(Romanowska, 2001, s. 28-29).



2.2.5. Informacja gospodarcza

Bardzo trudno bytoby jednoznacznie określić podstawowe (i wyczerpujące) 
icategorie informacji poszukiwanej przez o r g a n i z a c j e ^ O O ,  Wynika to między 
innymi z różnorodności ich typów, obszarów działania, stawianych celów oraz 
stosowanych metod i narzędzi ich osiągania.

Z pojęciem informacji w organizacjach (głównie komercyjnych) ściśle 
koresponduje pojęcie tzw. informacji gospodarczej (biznesowej), w którym 
zawiera się istota jej znaczenia dla organizacji. W podejściu do definiowania 
informacji gospodarczej -  nazywanej także informacją biznesową (ang. busi
ness information) -  prezentowane jest zarówno ujęcie przedmiotowe (infor
macja o gospodarce/biznesie), kryterium celu (informacja dla gospodarki/biz
nesu) oraz ujęcie funkcjonalne (inform acja w gospodarce/biznesie). 
W budowaniu określenia «informacja gospodarcza» stosuje się także mie
szane kryteria. Sens tego wyrażenia bywa różny w zależności od tego, kto go 
używa, w jakim kontekście sytuacyjnym i informacyjnym (Oleński, 1997; 
Januszko, 2001; Glapa, 2002; Cisek, 2002b, Simon, 2002).

Niektórzy autorzy (Księga zasad, 1996; Januszko, 2001) proponują wylicze
nie kategorii danych składających się na informację gospodarczą (tzw. defini
cja aproksymująca). Tak więc zakres omawianego pojęcia obejmuje np. infor
mację o przedsiębiorstw ie, o produktach i usługach, o potrzebach 
kooperacyjnych firm, o przepisach prawnych, o krajach, o ludziach gospodarki 
itd. Podobne podejście spotkać można w opracowaniach słownikowych i ency- 
klopedycznych^oi, gdzie pojęcie informacji gospodarczej definiuje się na ogół 
przez określenie jej przedmiotu, czyli czego informacja dotyczy. Łatwo jednak 
zauważyć, że definicje ograniczone do przedmiotu informacji są niewystarcza
jące i niepełne, ponieważ nie obejmują wszystkich możliwych kategorii infor
macji.

Wielu autorów unika klasycznego definiowania pojęcia informacji gospo
darczej (bądź informacji ekonomicznej). Podaje jej cechy i formy, w jakich 
informacja występuje. Zdaniem  J.Oleńskiego (2000) podejście takie jest 
dopuszczalne, gdyż pojęcie informacji gospodarczej, podobnie jak pojęcie 
samej informacji, ma charakter pojęcia pierwotnego, którego nie da się zdefi
niować w ramach języka teorii ekonomii bądź języków ekonomik branżowych. 
J.Oleński analizuje najczęściej stosowane znaczenia wyrażenia «informacja 
gospodarcza» i ujmuje je w ramy pięciu kryteriów o charakterze funkcjonal
nym. Bierze w nich pod uwagę: przedmiot odwzorowywany (treść dotycząca 
gospodarki), użytkownika informacji (podmiot działający w gospodarce), ele-

Stwierdzono np., że naukowcy poszukują: 1) informacji o procedurach (metodach 
i technikach badawczych); 2) informacji konceptualnej (teorii, hipotez i konceptuaHzacji); 
3) informacji empirycznej (danych do badań) (zob. B.Sosińska-Kalata, 1999, s. 100).

Na przykład: informacja gospodarcza to informacja o procesach produkcji, wymiany 
i spożycia dóbr materialnych -  zob. hasło «informacja ekonomiczna». W: Słownik matema
tyki...{\916), s.83-84.



ment składowy (systemu gospodarczego), funkcje (w systemie ekonomicz
nym) oraz skutki (ekonomiczne). Kryteria te i odpowiadające im podejścia do 
definiowania informacji gospodarczej (IG) przedstawiają się następująco:

1. Kryterium zakresu przedmiotowego informacji gospodarczej:
IG  -  wszelka informacja o systemach, procesach i zdarzeniach zacho

dzących w gospodarce jako systemie społeczno-ekonomicznym.
2. Kryterium użytkownika informacji:
IG  -  wszelka informacja służąca aktywnym ekonomicznie podmiotom 

(ludziom, przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym) do podej
mowania decyzji gospodarczych; inaczej mówiąc jest to taka informacja, 
której używają podmioty (ludzie, jednostki organizacyjne) do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

3. Kryterium użytkownika informacji (kryterium cybernetyczne, kryterium 
sterujące):

IG  -  wszelka informacja wykorzystywana do sterowania procesami lub sys
temami gospodarczymi.

4. Kryterium funkcji w systemie ekonomicznym:
IG -  informacja krążąca (obiegająca) w systemach gospodarczych, nie

zbędna do ich istnienia i funkcjonowania.
5. Kryterium efektu informacji w systemie ekonomicznym:
IG -  informacja powodująca skutlci ekonomiczne (Oleński, 2000, s. 210- 

254).
Wyraźnie widać, że treść informacji ma tu wtórne znaczenie. Jedna i ta 

sama informacja może spełniać w systemie gospodarczym jedną lub kilka ról 
jednocześnie.

W świetle przedstawionych propozycji można przyjąć, iż informacja gospo
darcza jest informacją spełniającą przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. Przedmiotem IG są obiekty, procesy, zdarzenia, czyli zjawiska gospo
darcze.

2. Podmiotem IG, czyli użytkownikiem lub twórcą informacji jest pod
miot (osoba fizyczna, jednostka organizacyjna) aktywny ekonomicznie, to 
znaczy prowadzący działalność gospodarczą, podejmujący decyzje ekono
miczne jako konsument, producent, podmiot działań na rynku, obiekt oddzia
ływań o charakterze ekonomicznym innych podmiotów społecznych lub 
gospodarczych.

3. IG wyrażona jest w języku e k o n o m i c z n y m

4. IG powoduje skutki o charakterze gospodarczym.
5. IG to wszelka informacja stanowiąca integralną część systemu gospo

darczego.

102 Tym, co różnicuje pojęcia «informacja gospodarcza» oraz «informacja biznesowa» 
może być właśnie specjalistyczny język ekonomii. Informacja biznesowa (przydatna dla biz
nesu, gromadzona np. w bibliotekach, jak chociażby wykaz hoteli czy restauracji, rozkład jazdy 
pociągów) nie musi być wyrażona w języku ekonomicznym.



Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, który dotyka przedm iotu 
i podmiotów oddziaływań informacyjnycłi zmienia się obraz informacji gospo
darczej. Jej intuicyjne rozumienie, proponowane przez takie źródła, jak np. 
Encyklopedia Biznesu (1995), uzupełnione odpowiednim kontekstem  nie jest 
złym rozwiązaniem.

2.3. Informaqa a pracownicy wiedzy
(Imowledge workers)

w  latacłi sześćdziesiątycli dwudziestego stulecia w gospodarce amerykań
skiej, a potem  krajów Europy zacliodniej i Japonii, liczba osób zatrudnionych 
w usługach, administracji, badaniach itp. -  czyli prowadzących aktywność 
polegającą na przetwarzaniu i wytwarzaniu informacji -  przekroczyła połowę 
zatrudnionych w tradycyjnych przemysłach wytwórczych i p r z e t w ó r c z y c h ^ O ^ .  

Teoretycy zarządzania i prognostycy rozwoju społeczno-gospodarczego 
dostrzegając ten znamienny fakt zaczęli głosić początek nowej gospodarki. 
Pod koniec lat pięćdziesiątych w swojej książce Landmarks o f  Tomorrow 
(1959) P. Drucker wprowadził pojęcie pracowników wiedzy {knowledge wor
kers), określając nimi tych, którzy w swojej pracy bardziej wykorzystują swój 
rozum niż umiejętności manualne.

Zastanawiając się współcześnie kim jest «pracownik wiedzy» można stwier
dzić, że to ktoś, kto nie tylko wykorzystuje efektywnie istniejącą wiedzę, ale 
przede wszystkim tworzy nową niestandardową wiedzę, doskonali ją  i transfe
ruje. Podstawowym zadaniem «knowledge workers» jest penetracja wiedzy 
związanej z daną dziedziną (wypatrywanie najnowszych trendów i wzorców), 
przedstawianie jej kierownictwu organizacji oraz nieustanne zabiegi w kie
runku wykorzystania wiedzy w usprawnianiu działalności organizacji. Na 
gruncie systemów gospodarczych przypisuje im się funkcję wewnętrznych kon
sultantów i ekspertów w zakresie wiedzy aktualnie posiadanej przez system 
gospodarczy, jak i w zakresie nowych badań, w dostosowywaniu systemu do 
aktualnie występujących potrzeb informacyjnych. Knowledge worker jest 
postrzegany jako odkrywca nowej wiedzy (lub ten, kto przewiduje jaka wiedza 
może być organizacji potrzebna) oraz kreator zmian (działa w firmie jako 
„niespokojny duch” proponujący nowe rozwiązania). Pracownicy wiedzy kon
centrują się na takich typach aktywności, jak uczenie się, nauczanie, myślenie,

103 w  zależności od sposobu ewidencji statystycznej podaje się różne dane, np. robotnicy 
przemysłowi stanowią obecnie zaledwie 15% zatrudnionych w USA (poziom z początku XXI 
wieku), zaś skilled knowledge workers -  wykwalifikowani pracownicy wiedzy -  około 30% (P. 
Drucker, The next society, „The Economist”, listopad 2001 r. Podaję za: Sulmicka 2004). 
Według innych źródeł (np. Krzysztofek i Szczepański, 2005, s. 198) pracownicy wiedzy (okre
ślani także jako knowledge nomads) stanowią 11% czynnych zawodowo w krajach OECD, 
w Wielkiej Brytanii -  15%. Szacuje się, że w 2010 r. 95% stanowisk pracy w USA związane 
będzie z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i dystrybuowaniem wiedzy/informacji.



tworzenie opinii (doradzanie), dyskutowanie i inne formy komunikowania się. 
W tym kontekście do omawianej grupy zaliczyć należy między innymi trene
rów w firmach (mentorów i coachów -  zob. podrozdz. 2.4.1.3. Uczenie się 
w miejscu pracy), nauczycieli i badaczy, a także menedżerów -  w tym także 
menedżerów informacji i wiedzy^O^  ̂ brokerów wiedzy, których zadaniem jest 
inspirowanie, organizowanie i przekazywanie wiedzy pracownikom. Są to 
z reguły osoby obeznane z najnowocześniejszymi technologiami informacyj
nymi i komunikacyjnymi, umiejące się nimi posługiwać w praktyce^^^.

Uważa się, że zmiany, które zachodzą w strukturze popytu na pracowników 
są wynikiem szybkiego tem pa przemian wywoływanych upowszechnianiem się 
nowych technologii. Zauważalne jest, że rynek „pracy” zastępuje rynek „wie
dzy”. M aleje bowiem udział robotników, którzy kwalifikacje zawodowe zdo
bywają głównie poprzez pracę, rośnie natomiast zatrudnienie pracowników 
wiedzy. Ich pracę zawodową poprzedza długi okres nauki w formalnych syste
mach edukacyjnych, zaś charakter pracy, którą potem  wykonują, wymaga uzu
pełniania wiedzy przez całe życie. W zrasta przeciętny poziom wymaganego 
wykształcenia -  w krajach rozwiniętych wykształcenie średnie staje się coraz 
częściej minimalnym kryterium wejścia na rynek pracy, zwłaszcza prac lepiej 
płatnych, o wyższym prestiżu społecznym, stwarzających możliwości awansu. 
Odnosi się to nie tylko do grup zawodowych tradycyjnie uważanych za wysoko 
wykwalifikowane, ale także do najszybciej rosnącej obecnie grupy zawodowej, 
którą określa się jako „technicy wiedzy” (knowlegde technologist) -  są nimi np. 
programiści, laboranci. Przewiduje się, że ten typ pracy już w niedalekiej przy
szłości będzie w krajach rozwiniętych dominującym segmentem w strukturze 
zatrudnienia (Sulmicka, 2004).

W kontekście gospodarki innowacyjnej pracownicy wiedzy stanowią jej 
rdzeń -  udostępniają swoją wiedzę organizacji, ale organizacja nie jest właści
cielem tej wiedzy. F.Hayek (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii^^ó) 
wskazywał, że praktycznie każda jednostka posiada unikatową wiedzę, która 
może być użyta tylko przy współpracy tej jednostki (podaję za: Fazlagić, 2001b, 
s. 24). Umiejętności pracowników sektora wiedzy mają charakter „przenośny” 
(dają się zastosować do nowych zadań w nowych miejscach pracy) i rozwojowy 
(dają się łatwo uzupełniać i rozwijać, np. w trakcie szkoleń).

Bazą pracy knowledge workers jest bardzo specyficzny rodzaj „tworzywa”-  
tj. nieuchwytna i ulotna wiedza. Przy jej „obróbce” mamy do czynienia co naj
mniej z trzema rodzajami procesów -  produkcją, przesyłaniem i stosowaniem

Z rozważań prowadzonych w niniejszym rozdziale wyłączono profesjonalistów do 
spraw informacji i wiedzy. Poświęcono im odrębny fragment pracy (zob. rozdz. 5.6.).

105 w  niniejszej publikacji -  zgodnie z przyjętą perspektywą infologiczną -  uwaga 
została skoncentrowana na wyszukiwaniu, kreowaniu i dystrybucji informacji oraz wiedzy -  
z pominięciem różnych innych aspektów, np. relacji pomiędzy knowledge workers i praco
dawcami.

106 w  1 9 7 4  j- otrzymał Nagrodę Nobla wspólnie z G. Myrdalem za pionierskie prace z teo
rii pieniądza i wahań cyklicznych oraz za wnikliwą analizę współzależności czynników ekono
micznych, społecznych i instytucjonalnych (zob. Słownik historii myśli ekonomicznej, 2004).



wiedzy (rys. 15). Każdy z nich zachodzić może jednocześnie z pozostałymi. Np. 
w czasie spotkań i dyskusji wiedza jest nie tylko tworzona, lecz także przesy
łana.

Produkcja wiedzy

Rys. 15. Model interaktywny przetwarzania wiedzy 
Źródło: Zarządzanie wiedzą...., 2000, s. 38.

Skuteczność wymienionych procesów wiąże się nie tylko z technologicz
nymi i organizacyjnymi aspektami środowisk intensywnie wykorzystujących 
wiedzę, ale także w dużym stopniu wynika z określonych potrzeb i zachowań 
informacyjnych knowledge workers, które opiszemy w dalszej kolejności.

2.3.1. Potrzeby informacyjne i luki poznawcze 
pracowników wiedzy

w  badaniu zachowań informacyjnych (interakcji człowiek -  informacja) 
z perspektywy psychologicznej, centralne miejsce zajmuje pojęcie potrzeby 
informacyjnej. Potrzeby i luki informacyjne w organizacjach opartych na wie
dzy rozpatrywane być mogą zarówno na poziomie jednostek (pracowników 
wiedzy), jak i całych organizacji -  traktowanych jako jeden «organizm».

Identyfikacja oraz analiza potrzeb informacyjnych i sposobów wykorzysty
wania informacji nadal pozostaje znaczącym kom ponentem  badań poświęco
nych takim obszarom poznawczym jak np. bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa, psychologia kognitywna, nauki o komunikowaniu {communication 
studies), systemy informacyjne, architektura informacji, teoria organizacji, 
podejmowanie decyzji, organizacyjne uczenie się czy antropologia społeczna. 
Priorytet tej kwestii nadawany jest na polu wyszukiwania informacji (informa
tion seeking, information searching), także wyszukiwania w systemach zauto
matyzowanych (information retrieval) i różnych innych m etod pozyskiwania 
informacji, np. wywiadu gospodarczego. Autorzy książki na tem at architek



tury informacji (jednej z nowszych koncepcji teorii i praktyki informacyjnej) 
wyrazili nawet przekonanie, że w badanym zakresie nie ma celu ważniejszego 
niż zaspokojenie potrzeb użytkowników. Dlatego też celem architekta infor
macji powinno być możliwie dokładne poznanie głównych potrzeb użytkowni
ków i ich ulubionych sposobów poszukiwania inform acji (Rosenfeld 
i Morville, 2003).

W dużej części definicji poświęconych zarządzaniu informacją, reprezentu
jących tzw. aspekt dynamiczny (zob. rozdz. 4.2. Zarządzanie informacją jako 
funkcja zarządzania organizacją) podkreśla się, że zarządzanie procesami 
informacyjnymi odbywać się musi z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych 
organizacji i użytkowników indywidualnych. Wypełnianie funkcji planowania, 
kierowania, koordynacji i kontroli obejmuje swym zakresem także określanie 
potrzeb informacyjnych.

Panuje powszechny pogląd, iż problematyka użytkowników informacji, ich 
potrzeb i badań w tym zakresie, mimo jej fundamentalnego znaczenia dla teo
rii, a zwłaszcza praktyki informacyjnej, nie jest odpowiednio reprezentowana 
ani w piśmiennictwie naukowym, ani w konkretnych działaniach informacyj
nych (Nicholas, 2001; Woźniak, 2002). Pojęcie potrzeb informacyjnych, jak 
dotąd dość rozmyte i niejasno zdefiniowane, próbuje bliżej opisać badacz bry
tyjski D.Nicholas (2000; 2001)iOV. A utor ten zwraca uwagę, iż potrzeby infor
macyjne {information needs) często mylone są z wymaganiami (wymogami) 
związanymi z informacją {wants) lub z jej użytkowaniem/wykorzystaniem 
{use). Oczywiście, zarówno wymagania, jak i użytkowanie informacji są jakimś 
wyrazem potrzeb, ale są to byty różne (wymagania i użytkowanie nie zawsze 
i nie w pełni odpowiadają potrzebom, np. użytkownicy mogą wymagać/chcieć 
informacji, której tak naprawdę nie potrzebują; w innej sytuacji ludzie potrze
bują {need) lub chcą {want) informacji, których nie zamawiają, bo nie są świa
domi ich istnienia (Nicholas, 2001). Podobnie jak Belkin (1982), Nicholas 
zwraca uwagę, iż ludzie nie zawsze wiedzą, jakie są ich potrzeby informacyjne. 
Nie wiedzą, że mają luki w informacji (wiedzy), bo nie są świadomi, że istnieje 
informacja, która mogłaby być im pomocna. Także nowe informacje mogą 
sprawić, że to, co jest im znane, dezaktualizuje się i w efekcie pojawia się 
kolejna potrzeba informacyjna. Potrzebę taką nazywa potrzebą uśpioną lub 
nieuświadomioną {dormant need).

Termin „potrzeba informacyjna” wszedł już na stałe do literatury wymie
nionych wyżej teorii i dziedzin, aczkolwiek niektórzy badacze kwestionują jego 
zasadność. J. W oźniak (1989) poddaje pod dyskusję fakt istnienia odrębnej 
podkategorii potrzeb informacyjnych, dowodząc, że różne potrzeby człowieka 
(fizjologiczne, em ocjonalne) mogą być zaspokajane (bezpośrednio lub 
pośrednio) przez informację.

107 D. Nicholas scharakteryzował potrzeby informacyjne w następujących kategoriach: 
temat/ przedmiot, funkcja, rodzaj, poziom intelektualny, punkt widzenia, ilość, jakość i wiary
godność, zasięg chronologiczny i aktualność, szybkość dostarczenia, miejsce publikacji czy 
powstania informacji, przetworzenie i „opakowanie”.



Sądzimy, że można zgodzić się z ujęciem potrzeby informacyjnej jalco kate
gorii subiektywnego doświadczenia użytkownika, zaproponowanym przez 
M. Próchnicką. Potrzeba informacyjna prowadzi -  zdaniem autorki -  do prze
prowadzenia przez użytkownika szeregu czynności poznawczych, obejmujących 
analizę cech sytuacji, w której przebiega wyszukiwanie, zdefiniowania elementów  
składowych tej sytuacji i wzajemnych powiązań między nimi, precyzyjnego zdefi
niowania celów, zbudowania planów działania, a po  zakończeniu procesu 
wyszukiwania ewaluacji i weryfikacji celów i planów działania (Próchnicką, 
2004, s. 376).

Na gruncie informacji naukowej, potrzeby informacyjne najczęściej rozpa
trywane są w kategoriach potrzeb kognitywnych człowieka -  tj. pewnych luk 
i niedoborów w stanie wiedzy mentalnej (umysłowej) i możliwości zrozumie
nia czegoś, które to braki można wyrazić (reprezentować) w postaci pytań lub 
haseł zgłaszanych do systemów informacyjno-wyszukiwawczych lub innych 
źródeł. Zaspokojenie potrzeby poznawczej oznacza wówczas wyszukanie 
informacji, która istnieje obiektywnie i rezyduje w jakimś dokumencie lub sys
temie informacyjnym i której opis odpowiada zapytaniu użytkownika^O^.

Potrzeby informacyjne odzwierciedlają luki w wiedzy użytkownika 
o samym sobie i otoczeniu. Mogą zatem stać się podstawą do wnioskowania
0 wiedzy, samowiedzy i niewiedzy użytkownika^^, jego przekonaniach
1 celach, co wykorzystuje się np. w budowie inteligentnych systemów informa- 
cyjno-wyszukiwawczych (zob. Próchnicką, 2000b).

Niedostatki w stanie wiedzy mogą być różnego rodzaju -  drobne luki, więk
sze braki, niepewność, brak powiązań (spoistości) między poszczególnymi ele
mentami wiedzy. Hipoteza Belkina (1980,1982) traktująca potrzebę inform a
cyjną jako anomalny stan wiedzy {anomalous state o f  knowledge -  ASK) 
zakłada, że poszukujący informacji często nie są w stanie określić swoich 
potrzeb informacyjnych dopóki nie mogą z łatwością wyrazić czego nie wiedzą 
i czego im brakuje^^*^.

Przyjęcie kontekstu sytuacji problemowej dla zachowań informacyjnych 
użytkownika obala przeświadczenie o stabilności i precyzyjności potrzeb na 
rzecz założenia o zmienności i nieokreśloności potrzeb, co, rzecz jasna, powo
duje istotne komplikacje w praktyce informacyjnej.

Na gruncie gospodarczym można przyjąć, że potrzeby informacyjne odno
szą się do informacji potrzebnych użytkownikowi (U) zarówno w jego działal
ności gospodarczej, np. do podejmowania określonych decyzji, wykonywania

108 'W tradycyjnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych sprowadza się to do porów
nania instrukcji wyszukiwawczej użytkownika z charakterystyką wyszukiwawczą dokumentu.

Nasza wiedza może być jedynie skończona, podczas gdy nasza niewiedza jest z pewno
ścią nieskończona (K. R. Popper, 1999). Podaję za: W. Pindlowa 2004, s. 13.

W takiej sytuacji systemy informacyjno-wyszukiwawcze, które są zależne od użytkow
ników potrafiących a priori sformułować swoje potrzeby informacyjne, nie sprawdzają się. 
Zadaniem SIW powinno być raczej pomaganie korzystającym w odkrywaniu i reprezentowa
niu wiedzy użytkowników o problemie, a w szczególności ujawnianie „anomaiiów”, które prze
szkadzają w określeniu potrzeby.



zadań, jak i potrzeb pozornie pozaekonomicznych, związanych z rozwojem 
własnej wiedzy, umiejętności, kompetencji. Do zaspokojenia tych wszystkich 
potrzeb pracownik potrzebuje określonych zasobów informacji i wiedzy. Część 
z nich jest w jego posiadaniu, część zaś zdobywa w organizacji lub poza nią. 
Niestety, pewne informacje często pozostają poza zasięgiem potencjalnego 
odbiorcy i powstaje tzw. luka informacyjna. J. Oleński (2004) definiuje tzw. 
funkcjonalną lukę informacyjną jako różnicę pomiędzy minimum informacyj- 
n y m ^  a posiadanymi zasobami. Autorzy Wstępu do infoimatyki zwracają 
uwagę, że luka jest zawsze „czyjąś” luką. Nie można więc jej badać w oderwa
niu od konkretnego użytkownika i rozwiązywanych przez niego problemów  
(Wstęp do informatyki... 2004, s. l50)^^^. Luka, jako zbiór potrzebnych, lecz 
nieznanych (często nieuświadomionych) informacji, zmienia się w czasie.

Trzeba mieć na uwadze, że sam dostęp do informacji (uzyskanie potrzeb
nych informacji) nie musi zapewniać sprawnego wykonania zadania, gdyż 
warunkowany jest często sprawnością ich wykorzystania, doświadczeniem pra
cownika. D latego też, moim zdaniem, zaproponowany we Wstępie do infor
matyki gospodarczej (2004, s. 149-150) schemat kształtowania się potrzeb 
informacyjnych jest nieco uproszczony. Schemat ten wyraźnie należy uzupeł
nić o elem ent czasu t, potrzebny do rozwiązania zadania, a który nierzadko 
przesądza o wykorzystanych zasobach i metodach działania.

Schemat ten wyglądałby wówczas następująco:
<U,Q,M, t > = > I = > I u u L

gdzie;
U -  użytkownik poszukujący informacji (rozwiązujący problem)
Q -  zadanie (problem) rozwiązywany przez U 
M -  metody, które U zamierza zastosować do rozwiązania Q 
t -  czas potrzebny do rozwiązania zadania przez U 
I -  informacje potrzebne U do rozwiązania Q przy zastosowaniu metod M 
lu -  informacje, które U już ma
L -  informacje potrzebne do rozwiązania Q, których U nie posiada'^^.

Zbiór L nazywany jest w literaturze luką informacji.
Chociaż w komentarzu autorzy przyjęli, że potrzeby informacyjne są kształ

towane przez dwa podstawowe czynniki: rodzaj rozwiązywanego zadania Q oraz 
wiedzę i doświadczenie użytkownika U, to jednak nie wyjaśniają, czy zadanie 
rozwiązywane przez użytkownika U obejmuje również jego potrzeby nie zwią
zane ściśle i jedynie z konkretnym problemem organizacyjnym i co kryje się pod 
symbolem użytkownika U  (czy właśnie wiedza i doświadczenie użytkownika?).

Ш Minimalny zasób informacji potrzebny do sprawnego działania. Zob. więcej punkt 
2.2.4.2. Zasoby informacyjne organizacji.

112 Xzw. funkcjonalna luka informacyjna odnoszona jest przez J. Oleńskiego (2000; 2004) 
także do zasobów informacji w organizacji -  zob. punkt 2.2.4.2. Zasoby informacyjne organi
zacji.

Modyfikacja propozycji przedstawionej w niniejszej książce polega również i na tym, że 
potrzeby informacyjne nie są określane jako informacje, lecz jako specyficzny rodzaj 
stanu/doświadczenia użytkownika wymagającego zasilenia informacjami przy rozwiązywaniu 
zadania Q.



By zrozumieć jak jednostka definiuje sytuację, w której pojawia się luka 
poznawcza i jakie próby podejmuje, by ją  zapełnić, B.Dervin (1983, 1992, 
1998) w swoich pracach teoretycznych i empirycznych proponuje model two
rzenia/nadawania sensu (sense making model). W metaforze «nadawania 
sensu» człowiek porusza się w czasie i przestrzeni, zdobywając doświadczenia. 
W każdym momencie stawiamy nowy krok, nawet gdy jest on powtórzeniem 
przeszłych działań, gdyż nowa jest chwila w przestrzeni i czasie. „Posuwanie 
się do przodu” towarzyszy człowiekowi, który jest w stanie nadać sens swoim 
działaniom i środowisku. Od czasu do czasu jednak człowiek jest blokowany, 
gdy traci poczucie wewnętrznego sensu, odczuwa dyskomfort poznawczy. 
Definiuje wówczas naturę owej luki i wybiera taktykę jej zapełnienia.

W swoich badaniach B. Dervin (1992)^^^ zaproponowała następujące kate
gorie definiujące luki, które nazwała barierami sytuacyjnymi (situation stops):
• blokada decyzyjna (decision stop) -  kiedy widzimy dwie lub więcej możli

wości,
• bariera na drodze (banier stop) -  kiedy widzimy jedną drogę przed nami, 

lecz coś blokuje poruszanie się nią,
• sytuacja bez wyjścia (spin-out stop) -  kiedy wydaje nam się, że nie mamy 

żadnej drogi,
• znikająca możliwość (wash-out stop) -  kiedy znajdujemy się na drodze, 

która nagle zanika,
• zmaganie się z problemem (problematic stop) -  kiedy zostaliśmy zaciągnięci 

na jakąś drogę nie z własnego wyboru,
• inne kategorie sytuacyjne zależne od oceny indywidualnej (Dervin ujmuje 

je metaforycznie, np. jak zamglona jest droga, ile skrzyżowań jest na dro
dze, jak wiele innych osób podróżuje tą samą drogą).
W ocenie niektórych badaczy strategie: «definiowania luki» i «wypełniania 

luki» tłumaczą zachowania informacyjne jednostek lepiej niż takie czynniki, 
jak: charakterystyka systemu, zawartość komunikatu/wiadomości, czy dane 
demograficzne o użytkowniku informacji.

Jak do tej pory bardzo nieliczne są badania charakteryzujące pracowników 
wiedzy (knowledge workers) pod kątem specyficznych dla tak nazwanej grupy 
potrzeb i zachowań informacyjnych^^^. Można jedynie postawić tezę, że więk
sza świadomość rangi informacji i wiedzy w życiu gospodarczym oraz społecz
nym, a także koncentrowanie się na pracy, której esencją jest informacja i wie
dza, przyczyniają się szczególnie do zwiększenia potrzeb informacyjnych tej 
właśnie kategorii pracowników. Z uwagi na rosnące znaczenie wyników dzia
łalności knowledge workers pożądane wydają się badania w tym zakresie. In te
resujące np. byłoby zbadanie korelacji pomiędzy wielkością potrzeb inform a
cyjnych tej grupy, a efektami pracy intelektualnej. Przytoczone wyniki 
dotychczasowej wiedzy w zakresie badania potrzeb mają być pom ocne w bliż
szej analizie tej właśnie problematyki.

ll'* Tzw. sense making model.
Zob. np. Free, Fee-Based..., 2002; Tribute... (2005).



2.3.2. Zachowania informacyjne knowledge workers

W ostatnich dwudziestu latach obserwuje się wzmożone (i wciąż wzrasta
jące) zainteresowanie badaniami w zakresie zachowań człowieka w odniesie
niu do informacji (human-information behaviour). Konceptualnym badaniom 
w zakresie zachowań informacyjnych przyświecają różne cele: część z nich 
nakierowana jest na rozwijanie teorii i pojęć, które ułatwiłyby prowadzenie 
badań w tym obszarze (Bates, 1989; Ellis 1989; Wilson, 1999). Część badań 
testuje teorie zapożyczone z innych dziedzin, które mogłyby wnieść nowe spoj
rzenie na relację człowiek -  informacja (Chatman, 2000; Kuhlthau, 1991; 
Tuominen& Savolainen, 1997).

Niemal każda rola pełniona przez człowieka w społeczeństwie, stwarza 
okazję do podejmowania zachowań informacyjnych. Zachowania informa
cyjne, to różnorodne działania, które podejmuje jednostka w celu określenia 
(identyfikacji) swoich potrzeb, szukania oraz użytkowania i przekazywania 
informacji (Wilson 1999). (...) zachowanie informacyjne to zachowanie użyt
kownika, który znalazł się h' sytuacji wymagającej zasilenia informacją, aby móc 
się zbliżyć do stanu dla niego korzystnego czy pożądanego, czyli do celu. Pow
strzymanie się od działania jest również działaniem i wyraża się określonym 
zachowaniem (...) (Woźniak, 1989, s. 48-49).

Badając zachowania informacyjne pytamy o oto: w jaki sposób użytkownik 
formułuje swoje potrzeby, jak poszukuje informacji; jak ją  selekcjonuje, czy 
i kim wyręcza się lub wspomaga się w tym zadaniu; jak przeszukuje konkretne 
źródła informacji, w jaki sposób przetwarza i wykorzystuje informacje oraz 
jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na te procesy. Analiza 
zachowań informacyjnych obejmuje także stosunek do kompletności informa
cji, częstotliwości korzystania z zasobów informacji itp. Obecnie, w warunkach 
nadm iaru informacji, niezbędne są badania poświęcone temu, jak użytkownik 
radzi sobie z nadm iarem  informacji, w jaki sposób dokonuje oceny i selekcji.

Pozyskiwana informacja jest przetwarzana i wykorzystywana, stając się 
w ten sposób częścią wiedzy jednostki, wpływając na jej otoczenie oraz na 
pojawienie się nowych potrzeb. Jest to szczególnie widoczne w organizacjach 
intensywnie wykorzystujących informację i wiedzę, w których zachowania 
informacyjne są ściśle powiązane z uczeniem się tychże organizacji.

Jest sprawą paradoksalną, że wyniki ogromnej liczby badań prowadzonych 
przez ostatnie kilkadziesiąt lat nad użytkownikami informacji, w niewielkim 
tylko stopniu przyczyniły się do opisu i wyjaśnienia ich zachowań informacyj
nych. Na taki stan rzeczy wpływa niewątpliwie brak ugruntowanej teorii 
zachowań informacyjnych, jak i niewłaściwe stosowanie metod i technik badań 
socjologicznych oraz -  co ważne -  częste pomijanie różnic indywidualnych 
pomiędzy użytkownikami i określonymi grupami. Wydaje się, że perspektywa 
dążenia do społeczeństwa wiedzy nie tylko zmienia dotychczasowe zachowa
nia, ale także rzuca nowy kontekst na ten problem. Obserwuje się bowiem 
zwiększone wysiłki pozyskiwania wiedzy w zespołach, organizacjach, ogromny



nacisk kładzie się na wiedzę nieskodyfikowaną -  zawartą w relacjach, uczeniu 
się w trakcie działania, itp.

Dełiierarcliizacja struktur cłiarakterystyczna dla społeczeństwa informacyj
nego (sieciowego), także organizacyjnego, dotyczy również konsumpcji infor
macji -  następuje redukcja ogniw pośrednich. Skłania to wielu badaczy do for
mułowania tez, że informacyjny konsument/użytkownik {tzw. end-user), mając 
dostęp do sieci, sam komunikuje się ze źródłami, rezygnując z pośredników^^^. 
Tym samym użytkownik przejmuje kontrolę nad aktem komunikacji^ 1̂ , per
sonalizuje swoje serwisy informacyjne, korzysta z informacji w dogodnym dla 
siebie czasie, staje się nadawcą i odbiorcą jednocześnie (sendceiver -  jak go 
określa Alvin Toffler). Następuje odwrócenie kierunku łączności elektronicz
nej: nie od centrum do odbiorcy, lecz od odbiorcy do centrum  -  z inicjatywy 
odbiorcy. Możliwość połączenia się użytkownika bezpośrednio z siecią, z omi
nięciem pośredników sprawia, że następuje dezintermediacja procesu prze- 
kazullS. Paradoksalnie jednak wielu ludzi nie radzi sobie z przeciążeniem, 
zalewem informacji, nie wszyscy mogą i potrafią kontrolować go sami, pozo
stać niezależnymi, co dotyczy przede wszystkim ludzi gorzej wykształconych. 
De facto rośnie więc zapotrzebowanie na pośredników, ale są to już inni 
pośrednicy.

Nadal w centralnym punkcie zainteresowań pojawia się pytanie: które 
czynniki lub zmienne powinny być brane pod uwagę, gdy studiujemy zacho
wania informacyjne? By odpowiedzieć na postawione pytanie część badaczy 
testowała, czy pewne czynniki wpływają (lub nie) na zachowania inform a
cyjne. Inni koncentrowali się na rozpatrywaniu, które czynniki odgrywają zna
czącą rolę.

Wielu badaczy przez lata zastanawiało się nad zestawem zmiennych wpły
wających na zachowania informacyjnel^^. Podkreślali oni, że wyznaczane są 
one przez interakcję wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, takich 
jak: osobowość użytkownika, system kulturowy, polityczny, ekonomiczny, 
prawny, sformalizowane systemy informacyjne, grupy, których użytkownik jest 
członkiem (np. organizacja, zespół, w którym pracuje) itp.

Najczęściej czynniki wpływające na zachowania informacyjne ujmuje się 
w trzech grupach:

1. Czynniki środowiskowe (np. praca: rodzaj wykonywanej pracy, doświad
czenie w pracy oraz kultura).

2. Czynniki osobiste (np. osobowość, zasoby informacyjne, świadomość 
informacyjna, płeć, wiek).

Oszczędza to także kosztów producentom, gdyż nie trzeba płacić za „hurt informacji”.
W odniesieniu do mediów -  tworzy własne kanały tematyczne, operuje pilotem telewi

zyjnym {homo zappiens), set-topem (przystawka do telewizora umożliwiająca nawigację w sieci) 
itp.

Dotychczasowa historia komunikacji zmediatyzowanej sprowadzała się do trójrelacji: 
twórca/nadawca -  medium -  odbiorca. Dziś zastępuje ją relacja: serwer -  klient (Krzysztofek 
i Szczepański, 2005).

Przeglądu takich badań przed 1991 r. dokonuje M. Próchnicka (1991).



3. Bariery stojące na drodze wyszukiwania informacji (np. środki, czas, 
dostęp, przeciążenie, język).

W teorii badań nad użytkownikami informacji istnieje wiele modeli zacho
wań informacyjnych -  odnoszą się one zarówno do procesów mentalnych, jak 
i zachowań społecznych, opisują wybrany etap procesu pozyskiwania informa
cji lub traktują ten proces holistycznie. W konstruowaniu modeli przyjmuje się 
perspektywę kognitywną, społeczną, spoleczno-poznawczą, które stanowią teo
retyczne ramy badań^^o w iele  badań w zakresie zachowań informacyjnych 
koncentruje się na jednym tylko wymiarze -  najczęściej albo psychologicznym, 
albo społecznym. Podejście psychologiczne skupia się przede wszystkim na 
atrybutach indywidualnych osób i bada psychologiczną motywację do zacho
wań informacyjnych (Choo, Detlor, Turnbull, 2000; Vakkari, 2003). Podejście 
społeczne bada efekty społecznego kontekstu zachowań informacyjnych, bez 
względu na psychologiczne atrybuty indywiduum (Chatman 2000; Talja, 
Keso& Pietilainen, 1999; Williamson, 1998). Znakomita większość funkcjonu
jących do tej pory modeli to modele sekwencyjne. Najpełniej przedstawia 
sekwencję zachowań informacyjnych, od identyfikacji potrzeby informacyjnej 
do etapu użytkowania tej informacji, model T.D.Wilsona ( 1997)^21 istotną 
zmianę wnoszą badania przeprowadzone w 2003 r. przez A. Fostera, które 
doprowadziły badacza do sformułowania odmiennego -  nielinearnego (niese- 
kwencyjnego jak u Wilsona) modelu (zob. Foster, 2005). Model ten zostanie 
przybliżony w punkcie 2.З.2.1. poświęconym zachowaniom informacyjnym 
związanym z wyszukiwaniem informacji.

Podejście psychologiczne
Lista zmiennych uznanych za istotne dla zachowań informacyjnych, spo

rządzona przez the Special Interest G roup on Information Needs, Seeking 
and Use (SIG/USE) the American Society for Information Science and Tech
nology, potwierdza dominujące znaczenie podejścia psychologicznego, sku
piającego się głównie na czynnikach kognitywnych i w mniejszym stopniu 
innych, takich jak np. czynniki afektywne (emocjonalne). Głównym motywem 
sporządzenia takiej listy jest chęć przewidywania zachowań informacyjnych.

Podejście psychologiczne koncentruje się na badaniach psychologicznych 
sytuacji i procesów w relacji do zachowań informacyjnych. W podejściu tym cen
tralne miejsce zajmuje pojęcie potrzeby informacyjnej (Fidel, 2000). Podobnie 
jak zdefiniowanie informacji, zdefiniowanie potrzeby informacyjnej jest wyzwa
niem, dla jej przybliżenia stworzono kilka kognitywnych modeli. Pierwszej syste
matycznej próby opisującej złożone etapy rozwoju potrzeby informacyjnej doko
nał Tylor (1968). Przybliżanie do pojęcia potrzeby informacyjnej proponowane 
były przez Belkina (1980) jako ASK model, Dervin (1992), która definiowała 
potrzebę jako lukę w trakcie nadawania sensu (a gap during sens-making). Póź
niejsze badania wykorzystywały te podejścia do rozpatrywania zachowań infor-

120 Przeglądu niektórych z tych modeli dokonuje B. Niedźwiedzka (2002).
121 Modyfikację tego modelu zaproponowała B. Niedźwiedzka (2002).



macyjnych w różnych sytuacjach kognitywnych, np. w sytuacji rozwiązywania pro
blemu (Kuhithau, 1991), „wyrównywania” znajomości z tematem {the level o f 
familiarity with a topic) (Pennanen& Vakkari, 2002), „wyrównywania” złożono
ści zadania {the level o f task complexity) (Vakkari, 1999) i in.

Nie zaskakuje fakt, że kognitywne stany i procesy zajmują centralne miej
sce w badaniach poświęconych zachowaniom informacyjnym. Interakcja czło
wiek -  informacja jest przecież przede wszystkim procesem kognitywnym, 
chociaż nie neguje się wpływu dodatkowych czynników, takich jak środowisko 
fizyczne, kulturowe czy cele poszukiwań, które także wpływają na zachowania 
informacyjne. Np. Dervin (1992) wskazywała, że zachowania informacyjne są 
determinowane także przez elementy sytuacyjne środowiska, w którym działa 
jednostka. Rozpoznanie innych wymiarów wpływających na zachowania infor
macyjne nie neguje jednak podejścia psychologicznego. Rolą tego podejścia 
nie jest badanie co wpływa na poznanie, lecz jak poznanie oddziaływuje na 
zachowania informacyjne.

Podejście społeczne
W przeciwieństwie do podejścia psychologicznego społeczne podejście 

koncentruje się głównie na badaniu społecznych, organizacyjnych i politycz
nych stanów i procesów, które nadają impet podejmowanym zachowaniom 
informacyjnym. Pionierskie prace w tym zakresie pojawiły się we wczesnych 
latach osiemdziesiątych XX wieku (Chatman, 2000), w których badano wpływ 
czynników społecznych na zachowania informacyjne. W podejściu tym, dla 
zrozumienia zachowań informacyjnych, nie koncentruje się uwagi na kwestii 
potrzeb informacyjnych. W zamian za to zakłada się, że zachowania inform a
cyjne nie są sprawą indywidualną jednostek i nie zachodzą niezależnie od spe
cyficznego kontekstu. Podejście społeczne traktuje człowieka jako osobę, 
która żyje i działa w określonym kontekście.

Większość badań, które odwołują się do tego podejścia, stosuje dorobek 
nauk społecznych. Z  uwagi na wagę społecznego kontekstu, rezultaty badań 
przeprowadzone w jednej grupie społecznej, nie mogą być generalizowane na 
wszystkie inne. Tak więc podejście to oferuje jedynie bardzo nieliczne uogól
nienia w zakresie zachowań informacyjnych. Wyniki większości badań są opi
sem zachowań konkretnych, ściśle określonych grup społecznych. Niektóre 
z badań prowadzą do rozwoju takich konstruktów konceptualnych jak teorie, 
modele, nowe pojęcia (Chatman, 2000; Williamson, 1998). Konstrukty te 
umożliwiają rozwijanie i prowadzenie kolejnych projektów i prac badawczych.

Przykładem podejścia społecznego może być zastosowanie perspektywy 
organizacyjnej, w której najistotniejsze dla zachowań informacyjnych użyt
kownika są cechy określonej organizacji lub systemu, w którym użytkownik 
funkcjonuje. Korzystanie z informacji jest w tym przypadku nie tylko aktyw
nością indywidualną, ale jest osadzone w społecznych relacjach, które są czę
ścią każdego miejsca pracy. Wymiana informacji, interakcja z kolegami, budo
wanie osądów i podejmowanie decyzji na podstawie informacji, wpływanie na 
innych odbywa się w kontekście danej kultury i wartości organizacji.



Praktycznie wszystkie aktywności organizacyjne (planowanie strategiczne, 
rozwijanie produktów i usług, marketing i relacje z klientami, kreowanie poli
tyki i zarządzanie itp.) skoncentrowane są wokół informacji i wiedzy i budowane 
są na zdolności członków organizacji do znajdowania, wykorzystywania, tworze
nia, organizowania i dzielenia się informacjami. Pełne rozwinięcie i wykorzysta
nie tych umiejętności nierozerwalnie związane jest ze zrozumieniem wartości 
i roli informacji oraz wiedzy w konkretnej organizacji. Umiejętności i kompe
tencje jednostek w omawianym zakresie umożliwiają im odgrywanie efektywnej 
i odpowiednio nagradzanej roli w środowisku informacji i wiedzy.

Na gruncie nauk ekonomicznych bezdyskusyjnie uznano, że odpowiednia 
edukacja i kwalifikacje kapitału ludzkiego (siły roboczej) do pracy z informa
cjami i wiedzą -  określane jako literacy skills czy information skills -  są decy
dujące dla tworzenia, nabywania, rozpowszechniania i wykorzystywania wie
dzy w gospodarce. Zauważalne staje się, że słabo wyszkoleni w tym zakresie 
pracownicy obniżają produktywność firmy i jakość produktów/usług, co powo
duje wymierne straty materialne. Dbałość o zatrudnianie osób będących infor
mation literate (wyćwiczonych/wyedukowanych informacyjnie), czyli pracow
ników potrafiących efektywnie korzystać z informacji i ciągle usprawniających 
się w tym zakresie, ma znaczenie dla każdej organizacji pragnącej osiągnąć 
sukces. W tym kontekście w literaturze pojawiło się pojęcie corporate infor
mation literacy^^^ (Abell, 2000) oraz information literacy in the workplace 
(Oman, 2001; Cheuk, 2002)123.

Do tej pory niewystarczająco zbadano со konstytuuje information literacy 
w środowisku organizacyjnym. Szukając odpowiedzi na to pytanie proponuje 
się prześledzenie w jakich procesach uczestniczy jednostka kiedy pracuje 
z informacjami. Najczęściej wymienia się: identyfikowanie wymaganej infor
macji; poszukiwania informacji w źródłach wewnętrznych i zewnętrznych; 
konsultowanie się z kolegami, ekspertami, zespołami roboczymi; ocena 
i wykorzystywanie informacji; przechowywanie i ponowne wykorzystywanie; 
dzielenie się (rozpowszechnianie); tworzenie nowej informacji i wiedzy. 
W tym kontekście infonnation literacy traktowane jest jako zespół umiejętno
ści, które umożliwiają realizację wymienionych procesów (TFPL, 1999).

W wymiarze organizacyjnym podkreśla się także, że biegłość informacyjna 
stanowi punkt wyjścia do tworzenia sprawnej kultury informacyjnej (zob. pod- 
rozdz. 2.6.2.), w której takie umiejętności jak znajdowanie, ocenianie, korzy
stanie, tworzenie, organizowanie oraz dzielenie się informacjami określają 
rację bytu każdej współczesnej organizacji. Nie jest więc przesadą, że umiejęt
ność efektywnego posługiwania się informacjami już uznawana jest za jedną 
z kluczowych umiejętności XXI wieku.

W uzupełnieniu obydwu zasygnalizowanych podejść dodajmy, że natura 
informacji prowokuje cały szereg zachowań informacyjnych użytkowników

2̂2 Samo pojęcie infonnation literacy związane z informacyjnym szkoleniem użytkowników 
funkcjonuje od ponad trzydziestu lat na gruncie bibliotekarstwa, w szczególności naukowego. 
Poza środowiskami bibliotekarskimi termin ten byl do niedawna prawie nieznany.

123 Warto zauważyć, że w wielu ujęciach zakres pojęcia informaton literacy jest częściowo 
zbieżny z jx)jęciem zarządzania informacją i wiedzą (Cheuk, 2002; O’Sullivan, 2002, Henczel, 2004).



rzeczywistych i potencjalnych. Odbiorca musi spędzić określony czas by zdo
być informację, aby ją zasymilować (w procesach postrzegania, zapamiętywa
nia, myślenia, nadawania kontekstu itp.), by konstruować i ulepszać narzędzia 
pozwalające efektywniej włączyć ją  w struktury posiadanej już wiedzy.

2.З.2.1. Zachowania informacyjne związane z wyszukiwaniem infor
macji. Pracownicy wiedzy preferują samodzielne poszukiwania informacji, 
której potrzebują. W badaniach Super Information About Infoimation M ana
gers (Super I - A I M ) 1 2 4  takie preferencje ujawniło średnio 6 8 %  pracowników 
wiedzy (w firmach konsultingowych 81%, w firmach projektujących systemy 
informacyjne -79% ). Tylko 4% badanych wolało zdać się na wyszukiwania 
prowadzone przez brokerów. Charakterystyczne dla większości (62%) jest 
przekonanie, że wszystkie informacje są dostępne w Internecie. Zdecydowana 
większość (79%), poszukując informacji, sięga do darmowych zasobów In ter
netu. W liczbie ponad trzech bilionów aktywnych stron WWW poszukiwania 
te często przypominają przysłowiowe „szukanie igły w stogu siana”.

Uwagę dużej części menedżerów zachodnich skupiają dane firm konsultin
gowych. Ocenia się w nich, że przeciętny pracownik spędza średnio 15-16% 
swojego czasu pracy (ok. 6 godzin tygodniowo) poszukując i korzystając 
z informacji zdobywanej z zewnątrz firmy (także z Internetu)i25_ Połowa 
poszukiwań kończy się niepowodzeniem, tzn. potrzebna informacja nie 
zostaje w ogóle odnaleziona. Oznacza to, że 7,5-8% dnia pracy (i 50% czasu 
poszukiwań) to strata czasu pracowników wiedzy, którzy nie są w stanie zlo
kalizować informacji, której potrzebująi26 (Classification, Taxonomies ..., 
2004; Free- Fee-Based..., 2002). Do tego dochodzi realnie istniejący problem 
informacji zdezaktualizowanej i błędnej, pozyskiwanej do zasobów organiza
cji. Tak więc wybranie odpowiednich informacji z natłoku danych okazuje się 
ważną umiejętnością pracowników współczesnej organizacji. Efektywność 
w omawianym zakresie zależy od świadomości potrzeb oraz stosowanych stra
tegii wyszukiwawczych (zachowań informacyjnych).

Śmiało można chyba postawić tezę, że dla organizacji intensywnie wyko
rzystujących informacje i wiedzę, problematyka jak najbardziej efektywnych 
modeli wyszukiwania/zdobywania informacji przez knowledge workers staje się 
jedną z kluczowych.

M.Bates (2002) zwraca uwagę, iż we współczesnych badaniach na temat 
poszukiwania informacji akcentuje się przede wszystkim społeczny i kultu
rowy wymiar interakcji człowieka z informacją, pomijając różne inne aspekty

2̂4 Badania na grupie ponad 6 tys. respondentów {American knowledge workers) prowa
dziła na przełomie 2000 i 2001 r. firma Outsell Inc. -  na zlecenie firm: Factiva, Dialog oraz 
KPMG (zob. Free, Fee-Based..., 2002).

125 N. Bontis, zajmujący stanowisko Chief Knowledge Officer w firmie Knexa, ocenia, że 
pracownicy wiedzy spędzają zaledwie 1 godzinę i 48 minut wykonując „produktywną” pracę. 
Pozostałe ponad 6 godzin z icłi 8-godzinnego dnia pracy przeznaczane jest na powielanie 
wykonanej wcześniej pracy i wyszukiwanie informacji (Tribute..., 2005).

126 Firmy amerykańskie wydają rocznie 107 miliardów dolarów płacąc pracownikom za 
poszukiwanie informacji pochodzących spoza firmy.



życia człowieka, np. w „warstwie” biologicznej i antropologicznej. Wydatnie 
zubaża to model zachowań informacyjnych związanych z poszukiwaniem 
informacji, powodując że jest on niekompletny, a przez to zniekształcony. 
Dlatego też proponuje, by na poszukujących informacji patrzeć kompleksowo -  
jako na jednostki jednocześnie fizyczne, biologiczne, społeczne, uwarunko
wane emocjonalnie i duchowo. Pewne elementy takiego modelu (uwarunko
wania emocjonalne) zostaną przybliżone w dalszych partiach tekstu.

Obserwuje się różnorodne zachowania informacyjne podczas swobodnego 
i ukierunkowanego poszukiwania informacji {information seeking, information 
searching), wyszukiwania informacji w systemach zautomatyzowanych {infor
mation retrieval) i w ramach różnych innych metod pozyskiwania informacji 
(np. wywiadu gospodarczego, monitorowania otoczenia)i2V. Sposoby postępo
wania związane z poszukiwaniem informacji podzielić można według różnych 
kryteriów^28 Prezentowane są postawy aktywne i pasywne, prowadzone są 
działania ukierunkow ane i nieukierunkow ane, ciągłe (systematyczne) 
i doraźne (zob. tab. 12). Wyszukiwanie może być prowadzone samodzielnie 
lub przez pośrednika.

'27 W języku angielskim takie terminy jak: information seeking, searching oraz retrieving -  
chociaż wszystkie odnoszą się do wyszukiwania informacji, nic są równoznaczne. Najszerszy 
z nich seeking obejmuje wszystkie sposoby „absorbcji” informacji i wiedzy, która dociera do 
człowieka podczas całego jego życia. Searching jest działaniem celowym, aktywnym i ukierun
kowanym na zdobycie potrzebnych informacji, natomiast termin retrieve stosujemy w odnie
sieniu do wyszukiwania w informacyjnych systemach zautomatyzowanych. Początki badań 
w zakresie wyszukiwania informacji w systemach zautomatyzowanych to lata pięćdziesiąte XX 
wieku w USA i Wielkiej Brytanii (1953 r. system «Uniterm» Mortimera Taube oraz Cranfieid 
-  Uniterm test). Najbardziej znane testy w tym zakresie prowadzono od 1957 r. w Cranfieid 
Institute of Technology (zob. np. Ellis, 1992).

128 Badania poświęcone zachowaniom ludzi podczas szeroko pojętego poszukiwania infor
macji i jej wykorzystywania mają w informacji naukowej długą tradycję, sięgającą 1948 r. 
W tymże roku na konferencji Royal Society Scientific Information zaprezentowano dwa bada
nia -jed n o  na temat zachowań informacyjnych związanych z poszukiwaniem informacji przez 
ponad 200 brytyjskich naukowców rządowych, uniwersyteckich, z prywatnych instytucji badaw
czych oraz drugie na temat korzystania z London Science Museum Library. Na przestrzeni 
ponad pięćdziesięciu lat przeprowadzono tysiące badań na temat potrzeb informacyjnych 
i korzystania z informacji przez różne grupy ludzi. Początkowo badania te sponsorowane były 
przez różne stowarzyszenia profesjonalne, a także biblioteki i ośrodki naukowe, które potrze
bowały danych do projektowania swoich usług w warunkach eksplozji informacji naukowej 
i nowych technologii. W Stanach Zjednoczonych badania wśród ludzi nauki i techniki finanso
wały także agendy rządowe, takie jak Departament Obrony oraz NASA. Generalnie, jak pod
sumowuje Choo (1998b), badania prowadzone na przestrzeni lat zmierzały od ukierunkowa
nych na systemy informacyjno-wyszukiwawcze do ukierunkowanych na użytkownika, od badań 
koncentrujących się na wybranych zadaniach, do badań integrujących. Stąd też Choo propo
nuje sytuowanie prowadzonych studiów w czterech obszarach: ukierunkowanych na system 
informacyjny i rozwiązywanie zadań {system-centered, task-directed studies), ukierunkowanych 
na rozwiązywanie zadań, integrujących {system-centered, integrative studies), zorientowanych 
na użytkownika i rozwiązywanie zadań {user-centered, task-directed studies), oraz zorientowa
nych na użytkownika, integrujących {user-centered, integrative studies). Obszerne przeglądy 
badań potrzeb informacyjnych i korzystania z informacji opublikowano np. Annual Review 
o f Information Science and Technology. Menzel (1966), Herner and Herner (1967), Allen 
(1969), Lipetz (1970), Crane (1971), Lin and Garvey (1972), Martyn (1974), Crawford (1978), 
Dervin and Nilan (1986), Hewins (1990).



Sposoby postępowania związane z poszukiwaniem informacji 
(information secicing modes)

Aktywne Pasywne
Ukierunkowane Wyszukiwanie {searching) Monitorowanie (monitoring)
Nieukierunkowane Przeglądanie (browsing) Świadomość, gotowość 

(being aware)________

Źródło; Na podst. Bates M. (2002).

Prawdopodobnie aż 80% całej naszej wiedzy pochodzi z biernego odbiera
nia informacji („nasiąkania” informacją) w środowisku, w którym żyje czło
wiek (Bates, 2002). Aktywne strategie, które wybierają użytkownicy, czasami 
są ściśle zależne od możliwości i wymagań systemów informacyjnych, którymi 
dysponują lub do których mają dostęp. Często poszukujący wykorzystują także 
tzw. strategie naturalne -  niezależne od systemów informacyjnych. S trate
giami tymi posługuje się użytkownik wówczas, gdy poszukuje informacji bez
pośrednio w swoim otoczeniu, w tym wśród członków różnych grup, do któ
rych należy, bądź od których jest uzależniony w środowisku pracy. Strategią 
naturalną jest również poszukiwanie informacji w zasobach własnej wiedzy 
użytkownika (Wilson, 1981).

M onitorowanie i przeglądanie (zob. tab. 12) są względem siebie kom ple
mentarne, choć całkowicie przeciwstawne. W m onitorowaniu idzie o utrzy
mywanie gotowości umysłu do wychwycenia informacji, które nas interesują, 
do udzielenia odpowiedzi na pytania, które sobie stawiamy. Nie czujemy jed 
nak takiej presji, by podejmować aktywne wysiłki na rzecz grom adzenia in te
resującej nas informacji. Jesteśmy zadowoleni, gdy uda się ją  „złapać”, gdy 
pojawia się w naszym zasięgu. Po prostu „wystawiamy się” na nową inform a
cję.

Przeglądanie (i bycie w gotowości) jest sposobem znajdowania informacji,
0 której nie wiemy, żc jest nam potrzebna {we find  infommtion that we do not 
know we need to know). Zauważamy relewantną informację dopiero, gdy na 
nią natrafimy.

Stan określany w literaturze z zakresu poszukiwania informacji jako „utrzy
mywanie bieżącej gotowości” (maintaining current awareness) obserwujemy
1 w monitorowaniu, ukierunkowanym poszukiwaniu (directed searching) oraz 
przeglądaniu (browsing).

Z uwagi na to, że powiedzieliśmy wyżej, iż gospodarka oparta na wiedzy to 
w dużej części potrzeby niewyrażone, nieustrukturalizowane, niejasne etc. 
wszystkie powyższe sposoby pozyskiwania/docierania do informacji pozostają 
tak samo ważne dla współczesnej organizacji i jej kierownictwa.

Najbardziej znane modele zachowań związanych z aktywnym poszukiwa
niem informacji w systemach zautomatyzowanych to behawioralny model 
strategii wyszukiwania informacji Ełlisa (1989), proces poszukiwania inform a
cji Kuhlthau (1993a, 1993b) oraz wspomniany już wyżej model T. D. Wilsona 
(1996). Sugerują one, że poszukiwanie informacji jest procesem  linearnym



i  składa się z kolejnych etapów -  następujących po sobie działań/akcji {itera
tive activities). W yróżnione przez badaczy sekwencje postępowania tych, któ
rzy pragną dotrzeć do informacji, na długie lata stały się wyznacznikiem pro
jektowania systemów i n f o r m a c y j n o - w y s z u k i w a w c z y c h l 2 9 .  Zwracano jednak 
uwagę na fakt, iż w rzeczywistości proces pozyskiwania informacji nie jest pro
cesem linearnym. Droga wiodąca do zebrania pełnej potrzebnej do podjęcia 
decyzji informacji obfituje w rozstaje i pętle, pełna jest nieoczekiwanych zwrotów, 
zaniechanych prób zdobycia informacji oraz informacji nigdy niewykorzysta
nych. Niejednokrotnie toczy się wiele sekwencji poszukiwania poszczególnych 
typów informacji, a procesy te wiążą się ze sobą, zasilają wzajemnie, aż znajdą 
ostateczne zwieńczenie w postaci rozwiązania problemu lub podjętej decyzji 
(Niedźwiedzka, 2002, s. 33).

Badania przeprowadzone w 2003 r. przez A.Fostera^^O doprowadziły bada
cza do potwierdzenia tej tezy i do sformułowania nowego -  nielinearnego 
modelu.

Ten nowy model międzydyscyplinarnych poszukiwań informacji reprezen
towany jest w kategoriach trzech kluczowych procesów i trzech poziomów 
kontekstualnej interakcji (rys. 16).

Core Processes

Opening Orientation

Consolidation

Cognitive Approach

Internal Context

External Context

Rys. 16. Nielinearny model zachowań związanych z poszukiwaniem informacji
Źródło: Foster 2004, s. 232.

129 Przykładowo, Ellis (1989) wyróżnił następujące etapy wyszukiwania w systemach infor
macyjnych, składające się na tzw. behawioralny model projektowania systemów wyszukiwania 
informacji: starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring, extracting.

130 Department of Information Studies, University of Wales, Aberystwyth, Wales, U.K.



Otwarcie procesu poszukiwania (Opening) nie jest tym samym co punkt 
startowy w modelach Ellisa (1989) i Kuhlthau (1993a, b). Przez badanych 
porównany zostat do procesu przesunięcia się od stanu bardzo ogólnej orien
tacji w poszukiwanej problematyce do aktualnych poszukiwań, zgłębiania 
i odkrywania informacji. Otwarcie poszukiwań jest nielinearnym kom ponen
tem reprezentującym szereg aktywności, w których idzie o zdobycie inform a
cji. Wyróżniono tu dwa kompleksowe podejścia, tzw. szerokość eksploracji 
{breadth exploration) wyrażającą się braniem pod uwagę szerokiej gamy róż
nych typów informacji, źródeł, pojęć i dyscyplin oraz eklektyzm {eclecticism) 
zmierzający do uzyskania informacji wieloma kanałami (drogą poszukiwań 
aktywnych, pasywnych i przez przypadek) oraz absorbcji tak dużej ilości infor
macji jak to tylko możliwe, by wychwycić nowe pojęcia i idee.

W środowisku naukowym jednym z najbardziej znaczących zachowań jest 
wykorzystywanie powiązań sieciowych {networking) włączając w to konferen
cje, układy koleżeńskie, grupy badawcze w miejscu pracy. Możliwości networ- 
kingu wspierane są wydatnie przez Internet, np. sieci typu Linkedln, pocztę 
elektroniczną, grupy dyskusyjne online. Jak podkreślali uczestnicy badań tą 
drogą pozyskuje się często informacje niemożliwe do zdobycia poprzez trady
cyjne wyszukiwanie. M a to szczególne znaczenie w warunkach ograniczonej 
wiedzy, ograniczonych zasobów, takich jak czas i dostęp oraz w warunkach 
zmierzania się z przeładowaniem informacyjnym.

Poszukiwanie słów kluczowych w fazie otwarcia odbywa się najczęściej 
w bazach danych, katalogach i czasopismach online oraz poprzez wyszuki
warki internetowe. Rezultaty takiej metody gromadzenia słownictwa uznano 
za cenne, jednak czasami nieefektywne, z uwagi na brak odpowiedniej term i
nologii i możliwości jej transferu w różnych dyscyplinach.

W przypadku badaczy chcących zmienić zainteresowania badawcze, prze
glądanie (browsing) okazało się głównym procesem zdobywania informacji. 
W grupie określonej jako Opening znalazły się ponadto takie zachowania jak 
monitorowanie {monitoring) -  powtarzające się odwiedzanie np. stron WWW 
osób, organizacji, list dyskusyjnych, periodyków, katalogów nowości.

W ścisłym związku z przeglądaniem, eklektyzmem i networkingiem pozo
staje metoda osiągania szerokiego spectrum informacji m etodą „przez przy
padek” {serendipity). Jest to wartościowy sposób docierania do nieznanych 
i często zaskakująco dobrych rezultatów informacyjnych^^l.

Drugi kluczowy proces w badaniach Fostera określony zostat jako «orien
towanie się» {Orientation), w znaczeniu orientowania się, którą drogą poszu
kiwań podążyć. Omawiany proces obejmuje identyfikowanie istniejących 
badań, najważniejszych tematów, wspólnot badawczych, ostatnich opinii, źró
deł, słów kluczowych i tworzenie ogólnego obrazu dyscypliny. Dokonywanie 
takiego przeglądu {reviewing) pozwala na określenie «gdzie teraz jestem  ze 
stanem mojej wiedzy» i identyfikowanie luk, które należy wypełnić informacją.

131 Zob. np. Foster i Ford (2003).



Zasadniczym kom ponentem  tego procesu jest zdefiniowanie problemu -  
jego rdzenia i wyznaczenie granic problemu. Nie jest to jednak proces wyraźny 
i oczywisty -  tak naprawdę problem redefiniowany jest aż do zamknięcia 
poszukiwań informacji.

W scalaniu (Consolidation) -  trzecim kluczowym procesie -  zasadniczą 
sprawą jest ocenianie i integrowanie pozyskanych wyników, by zdecydować 
czy potrzebne są dalsze poszukiwania. W kontekście badań interdyscyplinar
nych scalanie splata się z pozostałymi procesami kluczowymi. Głównym poję
ciem procesu scalania jest «wiedzieć wystarczająco dużo» {knowing enough), 
со ściśle łączy się z wymienionym wyżej dokonywaniem przeglądu (refining). 
Działania w tej grupie zachowań obejmują „przesiewanie” (sifting) materiałów 
i źródeł, by pozostawić najbardziej relewantne. W trakcie zbierania informa
cji niezbędne jest zatrzymanie się w poszukiwaniach -  chodzi przede wszyst
kim o włączenie uzyskanych na danym etapie danych do zasobów własnej wie
dzy. Następuje to w procesach myślenia, pisania i dyskutowania z innymi.

W środowisku badań międzydyscyplinarnych opisanych przez Fostera 
weryfikowanie informacji (verifying) uznane zostało za zachowanie mniej 
powszechne, głównie z powodu niepewności co do możliwości oceny param e
trów jakości zebranego materiału z innych dyscyplin.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie każda zaistniała potrzeba powoduje 
działania zmierzające do jej zaspokojenia, a już na pewno nie zawsze działa
niem tym jest szukanie odpowiedniej informacji (potrzebę możemy np. stłu
mić). Obserwujemy to tak na poziomie organizacji, jak i indywidualnych osób. 
W tym kontekście można więc zapytać: Co stymuluje i motywuje do poszuki
wania informacji? Odpowiedzi na to pytanie badacze szukają przede wszyst
kim w psychologii, a także innych naukach, mówiąc o tak zwanych mechani
zmach aktywizujących (activating mechanism) zachowania informacyjne. 
Jednym z nich jest tzw. teoria stresu. Na jej gruncie wyjaśnia się, że człowiek 
nie odczuwa potrzeby informacji, jeśli jest pewny, że jego wiedza wystarcza, 
aby zrozumieć sytuację lub podjąć decyzję. Jeśli jednak takiego przekonania 
nie ma, pojawia się stres związany z obawą popełnienia błędu, przekroczenia 
społecznej normy, obawą przed odpowiedzialnością prawną, konsekwencjami 
finansowymi lub niespełnieniem oczekiwań innych osób. Im wyższa jest ta 
obawa, tym konieczność rozwiązania problemu może wynikać z chęci osią
gnięcia wyższy poziom potrzeby informacyjnej.

W innej sytuacji motywatorem może być poczucie konieczności poradzenia 
sobie z zadaniem lub nagrody, nawet jeśli jest nią jedynie wewnętrzny psy
chiczny komfort i wyeliminowanie uczucia niepewności. Tzw. teoria „ryzyka 
i nagrody” tłumaczy, dlaczego ludzie wszczynają poszukiwanie informacji 
w pewnych sytuacjach, a w innych nie, a talcże, dlaczego pewne źródła infor
macji są użytkowane częściej niż inne. Zależy to mianowicie od postrzegania 
ryzyka związanego z zaniechaniem lub kontynuowaniem poszukiwania infor
macji. Może to być ryzyko poniesienia niepotrzebnych kosztów, poczucie mar
nowania czasu, narażenie się na straty materialne itd. W zależności od tego,



czy postrzegane ryzyko jest duże czy małe oraz od tego, jaka jest jego relacja 
do potencjalnego „zysku”, ludzie angażują się mniej lub bardziej w odpowied
nie zachowania informacyjne.

Na jeszcze odmienne okoliczności aktywizujące potrzeby i zachowania 
informacyjne zwraca uwagę tzw. teoria „społecznego uczenia się”. Podstawo
wym założeniem tej teorii jest twierdzenie, że jednostka uczy się od innych 
przez obserwację i naśladownictwo. Informacja wpływająca na zmianę zacho
wań przekazywana jest przy tym zarówno werbalnie, jak i pozawerbałnie. 
Uczenie takie jest efektywne, jeśli osoby służące za wzór są za swoje zacho
wania nagradzane i jeżeli osoba ucząca się ma przekonanie o własnej skutecz
ności, krok po kroku osiąga drobne sukcesy, a więc buduje wiarę w to, że 
potrafi wykonać określoną czynność lub zadanie (Wilson, 1996; Niedź- 
wiedzka, 2002).

Proces wyszukiwania informacji (w tym etapowa i końcowa ocena i selek
cja informacji) są także uwarunkowane (oprócz potrzeb poznawczych) em o
cjonalnie i środowiskowo. Podkreśla się, że informacja powstaje w warunkach 
pracy i codziennego życia i to one determinują motywację do korzystania 
i przydatność informacji.

2.3.2.2. Uwarunkowania środowiskowe wyszukiwania informacji.
Opisany w rozdziale o zachowaniach informacyjnych związanych z wyszuki
waniem informacji najnowszy nielinearny model wyszukiwania informacji 
Fostera (2003) potwierdza wcześniejsze badania (np. Nicholas, 2001), że 
zachowania informacyjne nie są izolowane od kontekstu, w którym funkcjo
nuje poszukujący informacji. Za najbardziej znaczące wpływy środowisko
wego („zewnętrznego” w stosunku do użytkownika) kontekstu poszukiwań 
informacyjnych uznano w badaniach Fostera następujące kategorie: czynniki 
s p o ł e c z n e ^ 3 2  j  organizacyjne, czas, projekt (zadanie do rozwiązania), sposoby 
nawigacji, dostęp do źródeł.

W literaturze fachowej podkreśla się, że istnieją znaczące różnice doty
czące zachowań związanych z wyszukiwaniem informacji przez różne grupy 
społeczne, np. studentów i pracowników organizacji (także ich relacji z biblio
teką i bibliotekarzami). Problemy informacyjne i zadania wyszukiwawcze 
lokalizowane w miejscu pracy są bardziej złożone niż eseje i zadania studenc
kie. Zadania organizacyjne często nie są rutynowe i dlatego obejmują bardzo 
różnorodne podejścia do wyszukiwania informacji. Wymagają pogłębionego 
uczenia się, analizy, interpretacji, zrozumienia i aplikacji.

Pracownicy organizacji muszą zmierzyć się z dwiema kategoriami proble
mów: humanistyczną i technologiczną. W pierwszej grupie dostrzega się pro
blemy przeładowania informacyjnego i wynikającego z tego niepokoju (infor
mation anxiety), dezinformacji i dezorientacji, braku wystarczającej ilości 
czasu, nieodpowiednich umiejętności technicznych, problemów z lokalizowa-

132 Np. sieci społeczne, które bądź redukują dostęp do informacji, bądź go znacząco 
wzmacniają.



niem istniejącej już w organizacji informacji (tzw. odkrywaniem koła na 
nowo). W drugiej kategorii, często rozwijanej w organizacjacii bez zwracania 
uwagi na wymiar humanistyczny, nacisk kładziony jest na pozyskiwanie narzę
dzi i teclinologii oraz utrzymywanie sprawności dostępnycli systemów infor- 
macyjno-wyszukiwawczych, (KPMG Consulting, 2000; O ’Sullivan, 2002; Win- 
terman, Skelton i Abell, 2003).

W oczywisty sposób zachowania informacyjne mają związek z kulturą 
informacyjną organizacji -  np. z obowiązującymi w niej normami, wymaga
niami, wartościami, oczekiwaniami, zadaniami, motywowaniem, cechami 
i strukturą organizacji, podejściem do technologii informacyjno-komunikacyj- 
nych itp. (Wilson, 1996, Choo, 1998a; 1998b, Nicholas, 2001, Niedźwiedzica, 
2002). Częściowo więc odpowiedź o uwarunkowania organizacyjne wyszuki
wania informacji znajduje się w rozdz. 2.6. Kultura organizacji opartej na wie
dzy i organizacji uczącej się 133.

2.3.2.3. Uwarunkowania emocjonalne wyszukiwania informacji 
{internal context). Każdy proces komunikacji angażuje nasze dyspozycje psy
chiczne i ewokuje zachowania społeczne, także te związane z emocjami. Wew
nętrzne (osobnicze) czynniki wpływające na proces wyszukiwawczy obejmują 
przede wszystkim poziom doświadczeń i wcześniejszej wiedzy poszukującego. 
Najbardziej znaczące wpływy można skategoryzować jako: uczucia i myśli, 
umiejętność tworzenia spójnej całości, wiedza i zrozumienie. Każda z tych 
kategorii reprezentuje różne złożone pojęcia, np. uczucie niepewności, 
postrzeganie własnej skuteczności, sposób percepcji tem atu itd. Są to czynniki 
unikatowe dla każdej jednostki prowadzącej wyszukiwanie informacji (Foster, 
2005).

Podczas wykonywania zadań organizacyjnych, takich jak planowanie czy 
podejmowanie decyzji, głównym generatorem  poczynań są potrzeby poznaw
cze. Ale w szerszej perspektywie środowisko pracy i indywidualne struktury 
człowieka stwarzają innego rodzaju motywacje -  także potrzeby afektywne, 
np. potrzeba osiągnięcia czegoś, potrzeba samoekspresji, wyrażenia samego 
siebie. Coraz częściej eksperci podkreślają, iż informacja jest poszukiwana 
i wykorzystywana w różnych społecznych sytuacjach, w których nie chodzi 
jedynie o zaspokojenie potrzeby poznawczej, ale także potrzeb emocjonalnych 
(Wilson 1981, 1996).

Choo (1998) przywołuje prace z połowy lat dziewięćdziesiątych XX w., 
z których wynika, że badania w zakresie neurobiologii wskazują na kluczową 
rolę emocji podczas szukania i przetwarzania informacji -  poprzez kierowanie 
uwagi na potencjalnie ważną nową lub potwierdzającą informację oraz wybie
ranie opcji, które -  w oparciu o zdobyte doświadczenie -  mogą być mniej lub 
bardziej korzystne. Emocjonalna reakcja często reguluje poszukiwanie infor
macji poprzez skoncentrowanie uwagi tylko na czymś określonym, ujawnianie

133 o  niektórych nowych zachowaniach użytkowników poszukujących informacji elektro
nicznej pisahśmy także w rozdz. 3.2. Oddziaływania technologii informacyjnej.



(uwydatnianie) niepewności, sygnalizowanie sympatii i antypatii, stwarzanie 
motywacji do wysiłku. Także zadowolenie (które jest kategorią psycholo
giczną, a więc subiektywną i trudno mierzalną) określa poziom uzyskiwanych 
korzyści.

Jeśli korzystamy z pośrednictwa w poszukiwaniach informacji, gwarancja 
otrzymywania usiugi na określonym poziomie prowadzi do powstania bezcen
nej wartości psychologicznej, jaką jest zaufanie do instytucji (osoby) oferują
cej usługę. A co do tego, czym jest zaufanie i jaka jest jego moc sprawcza, 
zwłaszcza w tak szybko zmieniającym się środowisku, nie trzeba nikogo prze
konywać.

W centralnym punkcie procesu wyszukiwania informacji Kuhlthau (1993a) 
stawia poczucie niepewności, które często inicjuje poszukiwanie informacji. 
Określa niepewność jako stan poznawczy, który zwykle wywołuje afektywne 
symptomy niepokoju, braku pewności siebie. Niepewność i niepokój spoty
kane są we wczesnych etapach procesu wyszukiwania informacji. Afektywne 
symptomy niepewności, zakłopotania i frustracji są kojarzone z nieokreślo
nymi, niejasnymi przemyśleniami dotyczącymi tem atu lub pytania. Kuhlthau 
zauważa, że w miarę jak stan wiedzy przesuwa się w stronę coraz bardziej kla
rownych przemyśleń, równolegle zauważa się przesunięcie do poczucia zwięk
szonej pewności siebie.

Na gruncie gospodarczym to właśnie niepewność jest jednym z głównych 
stymulatorów procesu poszukiwania informacji. W dorobku teorii zarządzania 
i podejmowania decyzji postrzegana niepewność definiowana jest w trzech 
obszarach: braku informacji potrzebnych do podejmowania decyzji, braku 
możliwości przewidzenia skutków podejmowanych decyzji oraz niemożności 
oszacowania skutków zdarzeń zachodzących w otoczeniu (Sosnowski i Obłój, 
2004). Złożoność i zmienność otoczenia, które leżą u podstaw niepewności 
menedżera, pracownika wiedzy, nie pozostają bez wpływu na intensywność 
działań związanych z pozyskiwaniem informacji o otoczeniu firmy.

Badania sposobów poszukiwania informacji przez użytkowników bibliotek 
i studentów college’u prowadzone przez Kuhlthau (1991, 1993a, 1993b) 
doprowadziły do opisania wzorca procesu wyszukiwania informacji, w którym 
badaczka wyróżniła sześć etapów: rozpoczęcie, selekcja, eksploracja, redago
wanie (formulation), zbieranie oraz reprezentacja. Każdy z tych procesów cha
rakteryzuje się trzema zakresami doświadczeń: afektywnymi (uczucia), kogni
tywnymi (myśli) oraz fizycznymi (działania).

Tabela 13 pokazuje uczucia (odczucia) charakterystyczne dla każdego 
etapu.

Potrzeby emocjonalne uzupełnić można potrzebą rozrywki i pragnień 
(szczególnie odczuwane na gruncie tzw. desire economy, tj. gospodarki pra
gnień) -  szukamy informacji nie tylko dlatego, że jej potrzebujemy, ale także 
dlatego, że chcemy ją mieć (idzie np. o osiągnięcie określonej pozycji w hie
rarchii organizacji, osiągnięcie zadowolenia, przewagi nad kimś).



Odczucia w procesie wyszukiwania informacji (według Kulthau)

Etap Zadanie Odczucia

1. Rozpoczęcie

2. Selekcja

3. Odkrywanie 
{eksploracja)

4. Redagowanie 
{formulation)

5. Zbieranie

6. Prezentacja

Rozpoznanie potrzeby informacyjnej 

Identyfikacja ogólnej idei/ tematu

Badanie/rozpracowanie informacji na 
ogólny temat

Skoncentrowanie się na sprawach 
najważniejszych

Gromadzenie informacji zgodnie z 
dokonanym wyborem

Zakończenie wyszukiwania informacji

Niepewność, obawa

Optymizm, chęć do 
poszukiwań

Zakłopotanie, fmstracja, 
zwątpienie

Poczucie jasności

Poczucie podążania we 
właściwym kierunku, 
pewność siebie

Ulga, satysfakcja lub 
rozczarowanie

Źródto: Na podstawie Kuhithau (1991, 1993a, 1993 b).

Do powyższych rozważań dodać należy, iż potrzeby informacyjne nie są 
w pełni ukształtowane od początku, lecz zmieniają się w czasie, w miarę coraz 
lepszego zrozumienia i zdefiniowania problemu, określenia jego granic, 
nazwania kluczowych pojęć, próby przewidzenia w jakiej formie i formacie 
informacja będzie wymagana itp. Dopiero takie rozpoznanie potrzeb poznaw
czych pozwala na rozpoczęcie efektywnych poszukiwań informacyjnych.

Sama świadomość pojawienia się potrzeby informacyjnej nie zawsze jednak 
prowadzi do podjęcia poszukiwań informacji -  możemy potrzebę zaakcepto
wać, lub stłumić. Zależy to od indywidualnej oceny ważności i stosowności 
potrzeby, wiedzy o problemie, oszacowania kosztów i ewentualnego nakładu 
sił poniesionych na poszukiwania informacji itd.

2.3.2.4. Zachowania informacyjne a style poznawcze. Każdy z użyt
kowników informacji, oprócz własnych potrzeb informacyjnych, charaktery
zuje się określonym stylem poznawczym, który oznacza względnie trwały spo
sób nabywania wiedzy i umiejętności. Preferowany styl poznawczy, związany 
z typem intelektu, wymaga dopasowania odpowiedniego stylu uczenia się, 
zdobywania i przetwarzania informacji.

M. Próchnicka (1991) wyróżniła cztery typy intelektu, charakteryzując ich 
związek z potrzebam i i zachowaniami informacyjnymi:
• Typ I -  „zbieracze” danych. Poszukują informacji „odpersonalizowanej”, 

zarejestrowanej w źródłach dokumentalnych, operują na dużych zbiorach 
konkretnych, jednostkowych, często liczbowych danych, wśród których 
trudno im przeprowadzić selekcję, gdyż nie preferują strukturalizowania



danych. Wysoko oceniają takie cechy posiadanego zbioru, jak: aktualność, 
kompletność oraz użyteczność -  możliwość bezpośredniego wykorzystania 
informacji.

• Typ II -  „eksperymentatorzy myślowi”. Istotne dla nich są modele, aksjo
maty, teorie formalne, twierdzenia oraz metody logiczne. W sytuacji kon
fliktów poznawczych są skłonni korzystać z rozstrzygnięć związanych z przy
jętym modelem i „naginania” faktów do tego modelu. Podobnie jak 
reprezentanci typu I poszukują informacji „odpersonalizowanej”, zareje
strowanej w źródłach dokumentalnych. Wśród cech źródeł najwyżej oce
niają jego autorytatywność, dokładność i obiektywizm.

• Typ III -  „pragmatycy”. Dla nich najważniejsza jest użyteczność informacji 
w danej chwili. Stąd cenią możliwość szybkiego dostępu do źródła (bez 
względu na sposób przekazania informacji -  dokumentalny czy niefor
malny) oraz aktualność źródła, ważną do realizacji bieżących zadań. Nie 
przywiązują aż tak wielkiego znaczenia do kompletności danych i nie mają 
trudności z zakończeniem prac związanych z ich zbieraniem, gdyż nasta
wieni są przede wszystkim na wynik i szybko dążą do jego osiągnięcia.

• Typ IV -  „intuicjoniści” lub „fantaści-wizjonerzy”. Zainteresowani są głów
nie informacją perspektywiczną, prognozami, wizjami. W opozycji do 
przedstawicieli typu I przypisują niewielką wagę faktom empirycznym, 
informującym o powtarzalności danego zjawiska, a także aktualności i kom 
pletności zbioru danych. Niełatwo jest przewidzieć kierunki ich zachowań 
informacyjnych i preferowane przez nich cechy źródeł. Wymagają od infor
macji różnorodności, oryginalności, unikatowości. Dysponują um iejętno
ścią syntetyzowania różnorodności, tworzenia analogii.
Większość z nas to typ mieszany, z przewagą cech jednego z wyżej wymie

nionych typów.
J. Sobielga (1999) proponuje rozpatrywać dwa ogólne typy zachowań infor

macyjnych:
• typ E -  eskalacyjny, który charakteryzuje użytkowników z tendencją do 

zwiększania zapotrzebowania na informację w procesie jej użytkowania 
oraz

• typ R -  redukcyjny, charakteryzujący użytkowników ze skłonnościami do 
zawężania/ ograniczania wolumenu potrzebnej im informacji.
W podrozdz. 2.3.4. Uczenie się menedżerów a style poznawcze opisano 

kilka preferencji poznawczych menedżerów, określonych jako: aktywizator, 
kontemplator, teoretyk oraz pragmatyk. Z  przytoczonych przez A. Sitko- 
Lutek (1996) opinii różnych badaczy wynika, że nie ma zgody w kwestii tego, 
czy style poznawcze są stałe, czy mogą być kształtowane, modyfikowane. Ist
nieją natomiast teorie potwierdzające, że styl poznawczy kształtowany jest we 
wczesnych latach szkolnych na skutek doświadczania określonych wzorów 
nauczania pochodzących z danej kultury.

Problemy kultury informacyjnej, o której piszemy w podrozdz. 2.6.2. 
wюdniesieniu do organizacji, można także obserwować w odniesieniu do róż



nych grup społecznych. Badania Fostera (2003; 2004; 2005) prowadzone 
wśród uczonych zajmujących się problemami interdyscypHnarnymi ujawniły 
cztery charalcterystyczne dla tej właśnie grupy podejścia kognitywne:
• Podejście nacechowane elastycznością i adaptacyjnością -  akcentuje spraw

ność m entalną i chęć adaptacji do różnych informacji i kultur związanych 
z daną dyscypliną, co jest sprawą zasadniczą w pracy na polu interdyscypli
narnym.

• Podejście pełne otwartości na znalezione źródła informacji, traktowane 
jako na potencjalne źródła pasujące do potrzeb informacyjnych.

• Podejście „nomadyczne” {nomadic thought) -  zachowanie w pierwszej 
chwili przypominające otwartość, które jednak idzie dalej. Obejmuje pro
cesy myślenia o temacie różnymi drogami, by znaleźć potrzebne informacje 
w miejscach i sposobami odległymi od pierwotnego pomysłu. Zasadnicze 
jest tu porzucenie dobrze znanych i ulubionych dyscyplin i źródeł w poszu
kiwaniu nowego materiału.

• Podejście holistyczne -  podkreśla umiejętność wychwytywania pojęć z róż
nych obszarów i łączenia ich, by odpowiadać lub stawiać nowe pytania 
i wyznaczać nieznane dotąd kierunki poszukiwań informacyjnych.
Ta różnorodność podejść, jak i silne powiązania z jednostkową osobowo

ścią (np. pokazane uwarunkowania emocjonalne w podejściu do zdobywania 
informacji i wiedzy), świadczą o tym, jak bardzo indywidualnie podchodzić 
trzeba do rozpoznania tych atrybutów użytkowników, które potrzebne są do 
organizowania środowiska wiedzy. Dlatego też w pracy nie mogło zabraknąć 
kilku słów poświęconych oddzielnie kadrze menedżerskiej organizacji, w któ
rej to grupie można wychwycić pewne szczególne odrębności.

2.3.3. Menedżerowie jako podmioty zachowań
informacyjnych i finalni użjrtkownicy informacji

M enedżerowie są liderami grupy określanej współcześnie jako knowledge 
workers. To oni intensywnie wykorzystują już istniejącą oraz współtworzą 
nową wiedzę w organizacji.

Badania wykorzystywania informacji przez kadrę menedżerską wyższego 
stopnia prowadzone przez Kirk (1999) wykazały, że do osiągnięcia sprawności 
informacyjnej {information literacy) włączyć należy bardziej złożony i zróżnico
wany zespół zachowań, nastawień i zrozumienia niż ten sugerowany w mode
lach pochodzących z sektora edukacji (zob. podrozdz. 5.5.3.).

Menedżerowie są specyficzną grupą, która często polega na własnych źró
dłach informacji, pomijając sformalizowane informacyjne systemy organizacji. 
Co sprawia, że grupa zarządzająca preferuje inne źródła niż np. formalne sys
temy korporacyjne? Szukając odpowiedzi na to pytanie należy wyjść poza tra
dycyjne granice dyscyplin informacyjnych. Badania potrzeb informacyjnych 
użytkowników zdają się nie być w tym przypadku narzędziem odpowiednim.



Bardziej przydatne mogą być badania nawylców gromadzenia informacji 
(zachowań informacyjnych). Rozważenia wymagają także typy zadań dla 
jakich menedżerowie potrzebują informacji. Jak wskazano wyżej, najczęściej 
są to zadania kontrolne i strategiczne. Informacja dla celów kontrolnych przy
biera często formę benchmarkingu lub porównań/zestawień danych w różnych 
okresach czasu. W obu przypadkach podstawowym źródłem informacji są 
wewnętrzne systemy informacyjne firm (najczęściej informatyczne), do któ
rych na bieżąco wprowadza się potrzebne dane. Przydatność takich źródeł jak 
firmowa biblioteka czy dział informacji są w tym przypadku niewielkie.

Dla celów strategicznych w wielu organizacjach wprowadza się metody 
pozyskiwania informacji znane jako skanowanie środowiska (zob. podrozdz.
2.4.3. Metody i narzędzia pozyskiwania informacji). Niestety, ich nie najwyż
sza skuteczność wynika przede wszystkim z tego, że w planowaniu strategicz
nym często nie do końca wiadomo jakie postawić pytania, a więc jaka infor
macja tak naprawdę jest potrzebna, jak planować pozyskiwanie informacji dla 
celów skanowania środowiska itp. (Butcher, 1997; Rokita, 2002). Odpowiedzi 
na powyższe wątpliwości są niepowtarzalne i wymagają jednostkowego rozpa
trzenia. Zdarza się, że nawet jeśli pytania są postawione właściwie, rzeczowa 
(oparta na faktach) odpowiedź nie istnieje, dysponujemy tylko wiadomo
ściami przybliżonymi, niejednoznacznymi, a nawet wprowadzającymi w błąd. 
W takiej sytuacji nie należy dodatkowo zwiększać ilości dochodzących infor
macji, a bardziej potrzebny jest mechanizm, za pomocą którego można byłoby 
określić ich przydatność. (W arto zaznaczyć, że w biznesie nie ignoruje się 
pogłosek czy plotek.)

Charakteryzowanie menedżerów jako użytkowników informacji i wiedzy 
jest silnie zdeterminowane przez ich charakter pracy. Obserwowane w bada
niach (Niedźwiedzka 2001a i 2001b) przeciążenie obowiązkami, brak czasu, 
różnorodność zadań oraz rozdrobnienie dnia pracy są nieodłączną cechą 
pracy tej grupy. Wszystko to sprawia, że kierownictwo (zwłaszcza najwyższego 
szczebla) nie ma czasu na samodzielne metodyczne pozyskiwanie informacji. 
Menedżerowie najczęściej nie są bezpośrednimi (końcowymi) użytkownikami 
zorganizowanych systemów jej dostarczania (ośrodków informacji, bibliotek, 
baz elektronicznych, Internetu itp.). I chociaż na biurku m enedżera często stoi 
najnowocześniejszy komputer, to bezpośrednie interakcje z systemami infor- 
macyjno-wyszukiwawczymi w tej kategorii pracowników, w świetle wspomnia
nych wyżej badań, uznaje się za marginalne i sporadyczne. Typowym (i naj
częstszym) zachowaniem informacyjnym menedżerów, szczególnie wyższego 
szczebla, jest kierowanie się do pośredników, z którymi mogą przedyskutować 
problem. To przez nich, w drodze formalnych i nieformalnych kontaktów 
dociera do menedżerów potrzebna im w zarządzaniu informacja. Zalety 
takiego postępowania są oczywiste -  natychmiastowa informacja zwrotna, 
korekta błędnych koncepcji, wyklarowanie niejasnych punktów, redukcja nie
jednoznaczności informacji. Stąd też wielu menedżerów uważa, że osobisty 
dyskurs jest podstawowym źródłem menedżera. Taki schemat działania może



wyjaśniać słabe wykorzystanie przez kadrę zarządzającą materiałów groma- 
dzonycli przez biblioteki i ośrodki informacji w firmach. Pośrednicy (inni pra
cownicy wiedzy) nie tylko zdobywają, ale oceniają i przetwarzają informację. 
Dlatego też jej kompletność i jakość zależy od ich indywidualnych kom peten
cji, predyspozycji i umiejętności.

2.3.4. Uczenie się menedżerów a style poznawcze

Umysł ludzki jest instrumentem znanym ze swojej niedoskonałości. M ene
dżerowie, chociaż stale otrzymują dane o swoich organizacjach i o rynkach, na 
których działają, mają skłonność do skupiania się na tym, co dzieje się w danej 
chwili w ich konkretnych jednostkach, uwikłanych w takie, a nie inne sytuacje 
konkurencyjne. Podstawą ich analiz są oficjalne dokumenty korporacji (które 
nie zawsze potrafią odczytać), osobiste doświadczenia, plotki, które słyszą ptzy 
automacie z  wodą, rozmowy prowadzone w trakcie posiedzeń komitetów decy
zyjnych, artykuły prasowe, przemówienia dyrektorów naczelnych i inne źródła 
o różnym stopniu wiarygodności (Mezias i Starbuck, 2004, s. 22). Zwykle są głę
boko przekonani o trafności własnych, często mylnych, ocen, gdyż nierzadko 
otaczają się „potakiewiczami”, którzy nie dopuszczają do nich ostrzeżeń nad
chodzących od kierowników średnich szczebli. Watkins i Bazerman (2004) 
zwracają uwagę, że w procesie przetwarzania informacji występują liczne 
błędy, które naukowcy nazywają złudzeniami p o z n a w c z y m i  1 3 4 .  One to mogą 
powodować, że nie dostrzega się lub nie docenia zbliżających się zagrożeń^^^.

Amerykańscy profesorowie zarządzania J. M. Mezias i W. H.Starbuck sta
wiają interesujące pytanie: „Co w ogóle wiedzą menedżerowie?” i konfrontują 
ogólnie przyjęte założenie, że menedżerowie posiadają wiedzę niezbędną do 
podejmowania decyzji, z wynikami prowadzonych przez trzydzieści lat badań 
empirycznych. Ich rezultat prowadzi do zaskakującego stwierdzenia, iż mene-

3̂4 Zob. też rozdz. 3.4. Zniekształcenia informacji.
Przykłady najpospolitszych złudzeń poznawczych według Watkins i Bazerman (2004):

-  Mamy skłonność do przypuszczania, że sprawy mają się lepiej, niż to jest w rzeczywisto
ści. Zakładamy, że potencjalne kłopoty tak naprawdę ominą nas albo że ich konsekwencje nie 
będą na tyle poważne, żeby zasługiwały na podjęcie działań zapobiegawczych. Mówimy sobie: 
„jakoś to będzie”.

-  Przywiązujemy dużą wagę do tego, co potwierdza koncepcje przyjęte przez nas z góry, 
a pomijamy to, co stawia je pod znakiem zapytania.

-  Zwracamy zbyt mało uwagi na to, co robią inni. W efekcie nie potrafimy przewidzieć 
zaskoczeń wynikających z ich decyzji i działań.

-  Żyjemy teraźniejszością. Staramy się utrzymać status quo, przywiązując mniejsze zna
czenie do tego, co będzie jutro. Osłabia to naszą motywację i odwagę potrzebną do tego, by 
zapobiec odległej katastrofie. Wolimy uniknąć odrobiny bólu dziś, niż wielkiego bólu jutro.

-  Nie widzimy konieczności zapobiegania problemom, których osobiście nie doświadczyli
śmy, albo które w jakiś sposób nie przybliżyły się do nas. Działamy jedynie wtedy, kiedy odnie
siemy poważną szkodę, albo kiedy możemy wyraźnie wyobrazić sobie zagrożenia dla nas 
samych, albo dla naszych bliskich.

Wszystkie te złudzenia wynikają z myślenia życzeniowego.



dżerowie mają mocno wypaczony obraz swojej firmy i jej otoczenia bizneso
wego; współczynnik korelacji między percepcją menedżerów a obiektywnymi 
miernikami zbliżał się w prowadzonych badaniach do zera i częściej byt 
ujemny niż dodatni. W konkluzji artykułu badacze stwierdzają, że najważniej
sze, co menedżerowie mogą wnieść do strategii podejmowania decyzji, to nie 
ich wiedza, ale umiejętność wyszukiwania i mądrego wykorzystywania infor
macji z w r o t n y c h l 3 6  (Mezias i Starbuck, 2004).

W literaturze przedmiotu istnieje zgodność co do tego, że jednostki oka
zują różne preferencje poznawcze, nie ma więc jednolitego podejścia co do 
definicji stylów uczenia się i ich oddziaływania. A.Sitko-Lutek (1996), która 
badała zależność pomiędzy stylami uczenia się menedżerów a przekształce
niami kultury organizacyjnej podaje, iż S. Armstrong^37 ̂ sj^azał 53 różne kon- 
ceptualizacje stylów poznawczych i uczenia się.

W aspekcie doskonalenia menedżerów A. Sitko-Lutek przyjęła, że pojęcie 
stylów uczenia się oznacza trwały sposób nabywania wiedzy i umiejętności.

Gdy idzie o komponenty stylów poznawczych składają się na nie między 
innymi;
• uwzględnianie (lub nie) kontekstu w nadaw aniu znaczeń (dom ena 

zależna/niezależna),
• zmysły preferowane do przyjmowania i przetwarzania informacji (np. wizual

nie, wizualnie/dotykowo, wizualnie/werbalnie, wizualnie/słuchowo, dźwię
kowo),

• umiejętność obejmowania informacji w całości lub we fragmentach (np. 
holiści, „serialiści”),

• tempo poznawcze. Definiowane jest ono jako stopień, do jakiego jednostka 
rozważa możliwość alternatywnych odpowiedzi w zadaniach rozwiązywania 
problemów uwzględniając pewien stopień niepewności.
Indywidualne różnice wiążą się z dominacją jednej z czterech podstawo

wych czynności w procesie uczenia się: odczuwania, obserwacji, myślenia 
i działania.

Coraz częściej zwraca się uwagę, że identyfikacja stylu uczenia się musi sta
nowić punkt wyjścia w coraz powszechniejszej e-edukacji, w której uczący się 
są nauczycielom tak naprawdę nieznani. Tylko wtedy możliwa jest realizacja 
postulatu dostosowania materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
osoby uczącej się^^S

3̂6 Ponieważ menedżerowie zazwyczaj szybko uzyskują informacje zwrotne o skutkach 
swoich decyzji, to -  jeżeli niezwłocznie zareagują -  ich błędy będą miały niewielkie konse
kwencje.

S. Armstrong: Cognitive and dyadic interaction: a study of supervisors and subordina
tes engaged in working relationships” [niepublikowana rozprawa doktorska, University of 
Leeds, 1988].

138 Na świccie istnieje bogata literatura na temat metodologii badań i związanych z nimi 
narzędzi określania stylów uczenia się. Opracowań polskojęzycznych na ten temat jest do tej 
pory niewiele. Przeglądu kilku wybranych typologii dokonuje R.R.Gajewski (2005).



Wykorzystując jedną z bardziej znanych typologii stylów uczenia się według 
koncepcji P.Honeya i A.Mumfordal39 w której podstawą są dwa wymiary: 
refleksja -  działanie oraz teoria -  praktyka, wyróżnia się cztery style uczenia 
się, naszkicowane poniżej:
• aktywizator (activist) -  działa szybko, entuzjastycznie i bez sceptycyzmu, 

uczy się poprzez angażowanie w nowe doświadczenia, nudzi się przy syste
matycznej implementacji i długotrwałym powtarzaniu,

• kontem plator {reflector) -  uczy się w drodze obserwacji zdarzeń z różnej 
perspektywy, zbierając i analizując dane; lubi uzyskać pełne informacje 
i dopiero na ich podstawie podejmuje praktyczne kroki; preferuje trady
cyjne metody nauki jak czytanie, wykład, stwarzające możliwość refleksji 
nie zaś uczestnictwa, czy aktywności,

• teoretyk {theorist) -  unika niepewności, niejasności i dwuznaczności, 
cechuje go um iejętność myślenia systemowego -  łączy obserwacje 
w logiczną całość; uczy się poprzez integrowanie obserwacji w koncepcyjną 
strukturę; stawia raczej na tradycyjne metody doskonalenia,

• pragmatyk (pragmatist) -  charakteryzuje go orientacja techniczna i brak 
szerszej analizy zjawisk; uczy się przez testowanie pomysłów, teorii i tech
nik, aby sprawdzić, jak działają w praktyce; preferuje aktywne metody 
doskonalenia, przede wszystkim uczenie się w działaniu (Sitko-Lutek, 1996; 
Gajewski, 2005).
Jak widać, odmienne sposoby uczenia się i pokonywania dysonansu 

poznawczego nie pozostają bez wpływu na podejście do zdobywania i prze
twarzania informacji. Są one niewątpliwie ważne dla nowo kształtującej się 
grupy menedżerów informacji i wiedzy, którym poświęcono rozdz. 5.6.

2.3.5. Knowledge workes -  informacyjni gracze

Podsumowując ten rozdział -  przychylając się do koncepcji wyrażanej 
przez niektórych autorów -  powinniśmy przestać myśleć o pracownikach wie
dzy (knowledge workers) jako o biernych użytkownikach informacji, a raczej 
mówić o nich jako o informacyjnych „ g r a c z a c h ” Gracz” jest tu bardziej 
aktywnym uczestnikiem niż użytkownik. Bierny użytkownik bierze to, co mu 
się oferuje, czyniąc z tego najlepszy użytek. Gracz aktywnie uczestniczy 
w decydowaniu czego potrzebuje i co należy mu dostarczyć; czasami nawet 
sam dostarcza informacji innym graczom. Nowe elektroniczne środowisko 
wyznacza większy zakres możliwej aktywności. Każdy z „graczy” reprezentuje 
różnorodne indywidualne potrzeby i zachowania, a (...) rozróżnianie potrzeb i 
związanych z  nimi zachowań prowadzi do określenia głównych priorytetów użyt
kowników. Wariości takiego działania nie można przecenić, bowiem pomaga

139 P. Honey, A. Mumford, 1986. Podaję za Sitko-Lutek, 1996.
140 D. Nicholas, T. Dobrowolski ( 2000); D. Nicholas et.al. (2000); D. Nicholas, Z. Dobro

wolski (2001); L. Robinson, D. Nicholas, D. Bawden (2002).



ono określić, gdzie należy inwestować wysiłek, zasoby, czas i pieniądze (Rosen- 
feld i Morville, 2003, s. 48). Identyfikacja strategii pozyskiwania informacji i 
preferowanych zachowań informacyjnych czy stylów poznawczych przez 
poszczególne kategorie aktywnych użytkowników w organizacji, ma podsta
wowe znaczenie dla projektowania nowoczesnych systemów informacyjnych 
(np. intranetów, portali, repozytoriów wiedzy) i dla kształtu wykorzystania 
informacji w organizacji w ogóle. W środowisku opartym na wiedzy wykorzy
stanie to powinno przede wszystkim brać pod uwagę możliwość transformacji 
informacji w wiedzę.

2.4. Informacyjny paradygmat organizacji

Obserwacje wielu badaczy zaprezentowane w rozdziale poprzednim  
(Informacja w organizacji) upoważniają do zaakcentowania istnienia inform a
cyjnego p a ra d y g m a tu d z ia ła ln o śc i organizacji. M ożna zaproponować, aby 
wzorzec ten opisywać poprzez informacyjne zasoby, informacyjne procesy, 
zachowania informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, kulturę 
informacyjną organizacji.

W organizacjach wyraźnie zorientowanych na informację (działających 
według informacyjnego paradygmatu) ważne są trzy podstawowe grupy umie
jętności:

1. Umiejętność osiągania postaw i wartości informacyjnych. Idzie tu przede 
wszystkim o wpajanie i promowanie wśród pracowników postaw i wartości 
skierowanych na aktywne, sprawne i efektywne wykorzystanie informacji, 
udostępnianie tych informacji, premiowanie ludzi umiejących dzielić się infor
macją, ale jednocześnie umiejętnie chroniących jej zasoby przed osobami nie
powołanymi z zewnątrz, a także eliminowanie barier utrudniających przepływ 
informacji.

2. Umiejętności praktyczne w zarządzaniu informacjami. Umiejętności te 
obejmują procesy rozszerzania zasobów niematerialnych, szczególnie w pro
cesie doskonalenia wiedzy o tym, co jest dla organizacji ważne i efektywne; 
idzie więc o umiejętności pozyskiwania oceny, organizowania, przetwarzania 
i utrzymania informacji. Menedżerowie, którzy wdrażają w organizacji okre
ślone procesy, są w stanie skierować uwagę organizacji na informacje, które są 
dla niej najważniejsze, są w stanie zredukować nadmiar informacji, podnieść 
ich jakość zarówno dla pracowników, jak i khentów i w ten sposób podwyższyć 
poziom zdolności decyzyjnych organizacji.

3. Umiejętności praktyczne w zakresie technologii informacyjnej. O zna
czają one zdolności organizacji do efektywnego zarządzania aplikacjami oraz

Termin paradygmat oznacza tu wzorzec, jakim kieruje się organizacja w swojej działal
ności.



Rys. 17. Orientacja organizacji na informację 
Źródło: Łobejko, 2005, s. 172.

infrastrukturą informatyczną w celu wspierania procesów decyzyjnych oraz 
procesów komunikacji (Łobejko, 2005; Borowiecki i Kwieciński, 2002).

Interesującego porównania dla właściwego modelu organizacji opierającej 
się na informacji użył P.Drucker. Określił mianowicie taką organizację jako 
orkiestrę symfoniczną, w której każdy muzyk gra bezpośrednio i bez „głównego 
przełożonego” -  dyrygenta, a może to robić dlatego, że każdy ma ten sam zapis 
nutowy, to jest taką samą informację. Modelem dla organizacji może być też 
mała orkiestra jazzowa, w której każdy muzyk bierze na siebie odpowiedzialność 
za „nutowy zapis (Drucker, 1999, s. 90).

Przyjęcie takiego modelu wydaje się szczególnie istotne dla nowo powstają
cych organizacji wirtualnych i sieciowych. Struktura sieciowa zrywa całkowicie 
z zasadą tworzenia jednolitej hierarchii organizacyjnej. W jej ramach funkcjo
nują różne zespoły zadaniowe i projektowe (często są to wspólnoty oparte na 
kontaktach pozaosobistych, realizujących się na odległość).W ładza kierowni



cza nad zespołami ma doraźny, cafkowicie merytoryczny, niehierarchiczny
charakter^42

Celem tego rozdziału nie jest dokładne przedstawienie wszystkicłi możli- 
wycti obrazów organizacji, a jedynie podkreślenie, iż sposób postrzegania 
organizacji nie pozostaje bez związku z działaniami jej członków, a w szcze
gólności z prowadzeniem różnego rodzaju aktywności informacyjnych, będą
cych tu przedmiotem szczególnego zainteresowania. D obrą egzemplifikacją 
tej tezy są przytoczone wcześniej tzw. metafory Morgana. W 1990 r. P. Senge 
dodał do tego obraz organizacji uczącej się^43

W analizie praktyk zarządzania wiedzą, które stanowią jeden z kluczowych 
wymiarów podejścia nazwanego gospodarką opartą na wiedzy, przyjmuje się, że 
nie bez znaczenia dla sposobu postrzegania organizacji jest jej strategia. Do 
badań zależności na tym polu wykorzystuje się na przykład koncepcję Milesa 
i Snowa^"^, która opisuje czteiy główne typy (profile strategiczne) firm; «innowa
tora», «obrońcy», «firmy analizującej» i «firmy bez jasnej strategii» («reaktora»).

Główną cechą «innowatora» jest to, że dokonuje licznych zmian w wybra
nych domenach produktowo-rynkowych, wprowadza nowe technologie, nowe 
produkty, funkcjonuje w elastycznych, projektowych strukturach.

«Obrońca» ściśle trzyma się wybranych domen produktowo-rynkowych, 
stosując sprawdzone technologie, działając w strukturach o większym stopniu 
zbiurokratyzowania, z mniejszą zdolnością do przeprojektowywania.

«Firma analizująca» działa na rynkach dotychczasowych i zarazem śledzi 
poczynania firm innowacyjnych, podążając za atrakcyjnymi rynkami. Łączy 
charakterystyki «innowatora» i «obrońcy».

«Reaktor» to firma bez jasno określonych odpowiedzi na zidentyfikowane 
problemy strategiczne (Wawrzyniak i Staniewski, 2003).

Każda z tych firm, co wyraźnie widać, potrzebuje innego podejścia do orga
nizowania zasobów informacji i wiedzy w realizacji procesów' gospodarczych. 
Teoria organizacji oparta na wiedzy (knowledge-based theory o f  the firm ) suge
ruje, że zarówno wewnętrzne zasoby i możliwości organizacji, jak i zewnętrzne 
szanse i zagrożenia mogą być opisywane w kategoriach informacji i wiedzy 
(Connor i Prahalad 1996, G rant 1996, Kogut i Zander 1992, Spender 1996). 
Przykładowo, modele organizacji oparte na przetwarzaniu informacji (infor
mation-processing models) opisują środowisko poprzez takie pojęcia jak zło
żoność oraz niepewność, a możliwości organizacji utożsamiają z ich potencja
łem przetwarzania informacji. M odele te są przydatne dla wyjaśniania 
zachowania się organizacji w niepewnych i złożonych środowiskach, gdzie 
zasoby intelektualne stają się strategicznie ważniejsze niż zasoby tradycyjne

142 Struktura sieciowa kwestionuje podstawowe zasady strukur tradycyjnych: hierarchię, 
koordynację pionową, ścisłą separację struktury organizacyjnej i otoczenia (jasnych granic 
organizacji), podział na pracowników koncepcyjnych i wykonawczych, trwałość i niezmienność 
struktury oraz jednolitość rozkazodastwa (Sułkowski, 2004a).

1'*-̂  Zob. podrozdz. 2.4.1.
R. E. Miles, C. C. Snow (1978) Organizational Strategy, Structure and Process. New 

York, McGraw-Hill Book Co. Podaję za Wawrzyniak i Staniewski (2003).



(m aterialne). Współczesnym przykładem realizacji takich właśnie modeli są 
organizacje określane jako „oparte na wiedzy” i „uczące się”.

2.4.1. Organizacja ucząca się

Każda organizacja musi być dzisiaj systemem uczącym się. Uczenie się 
organizacji to proces, na który składają się zmiany w obrębie zasobów wiedzy, 
tworzenie wspólnych wzorców działań oraz wzrost organizacyjnych kompe
tencji służących bieżącej działalności i rozwiązywaniu problemów (Probst i in., 
2002, s. 35). Niedocenianie roli uczenia się powoduje, że posiadana wiedza 
staje się przestarzała, a więc mało przydatna dla organizacji.

Koncepcja organizacji uczącej się jest jedną z nowoczesnych strategicznych 
koncepcji zarządzania, ukierunkowanych na tworzenie, przesyłanie i wykorzy
stanie zasobów wiedzyi45. Zmiana w organizacjach uczących się dotyczy przede 
wszystkim wzrostu roli intelektu, umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania 
informacji, kreowania nowych pomysłów i ducha przedsiębiorczości (zob. 
tab. 14). Koncepcja ta pojawiła się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, 
ale jej główne zasady wywodzą się z takich kierunków teorii organizacji i zarzą
dzania jak: strategia organizacji, podejście zasobowe, kultura organizacyjna, 
struktury organizacyjne, praca zespołowa, delegowanie uprawnień (empower
ment) itp. (Fazlagić, 2005).

Tabela 14
Ewolucja w kierunku organizacji uczącej się

O d - Do...
postawy „wiedza daje władzę”,
wielu poziomów zarządzania,
nieregularnego szkolenia,
władzy wynikającej z zajmowanego stanowiska,
tytułomanii,
nierówno rozłożonej odpowiedzialności, kultury 
obwiniania innych, 
kultu zasad,
funkcjonalnych silosów, 
unikania ryzyka, 
orientacji na przedsiębiorstwo, 
skrytości i braku przejrźiystości,
racjonowanego i kontrolowanego dostępu do informacji, 
koncentracji na ekspertach i najlepszych pracownikach, 
postawy „co ja z tego będę miał?”; „to nie moja działka”; 
, jeśli to nie nasz pomysł, to na pewno zły pomysł”,

cynizmu,
zespołów zadaniowych dobieranych przez zarząd,

postawy „cenimy dzielenie się wiedzą”, 
niewielu poziomów zarządzania, 
nieustannego uczenia się,
władzy wynikającej z przynależności do sieci ekspertów, 
niezwracania uwagi na tytuły, 
wspólnej odpowiedzialności, 
kultury odpowiedzialności, 
kultu wartości,
zespołów multidyscyplinamych,
ducha przedsiębiorczości,
orientacji na klienta,
pełnej przejrzystości działań zarządu,
pełnego dostępu pracowników do informacji,
koncentracji na wszystkich pracownikach,
postawy „co z tego będzie miał klient?”; ,jak mogę
pomóc?”; „wykorzystywać najlepsze pomysły bez
względu na pochodzenie”,
kultury celebrowania współpracy,
wspólnot praktyków.______________________________

Źródło; za: Fazlagić, 2005, s. 44.

Organizacje nakierowane na rozwój i uczenie się nazwano w literaturze „organizacjami 
uczącymi się”, „inteligentnymi organizacjami”, „organizacjami zarządzającymi wiedzą”. Inne 
określenia to: organizacje wirtualne, „zwinne”, sieciowe, oparte na kluczowych kompetencjach 
(Gierszewska, 2003).



Określenie „organizacja ucząca się” stało się modne po publikacji książki 
P. Senge TheFifth Discipline ( 1990)^^6 Trzeba jednak pamiętać, że określenie 
to powinno być postrzegane raczej jako metafora, niż jako wyraźny typ struk
tury. W wysoce niepewnym, hiperkonkurencyjnym oraz dynamicznie zmienia
jącym się środowisku wystąpiła potrzeba, a wręcz konieczność, przekształce
nia tradycyjnej organizacji w organizację uczącą się^"^ ,̂ k tóra szuka 
odpowiedzi na pytania: Jak i skąd pozyskać wiedzę o wymaganiacli otoczenia? 
Jak osiągnąć korzyści z zastosowania tej wiedzy w bieżących i strategicznych! 
działaniach firmy? Jak być przygotowanym na ciągłe zmiany w otoczeniu 
i gotowym do systematycznej, opartej na tej wiedzy transformacji przedsię
biorstwa? (Gładys-Jakóbik, Stobińska, 2003).

Dynamika zmian zachodzących w organizacji dotyczy także jej informacji 
i wiedzy, które szybko zmieniają się w czasie. Istnieją silne powiązania pom ię
dzy wiedzą a uczeniem się. Proces organizacyjnego uczenia się może być 
ujmowany jako konstruowanie, testowanie i restrukturyzowanie określonego 
typu wiedzy i umiejętności organizacyjnych. Część wiedzy organizacyjnej jest 
dostępna dla jednostki (świadomość własnych postaw, intencji, przekonań, 
uznawanych wartości, przyzwyczajeń). Część wiedzy organizacyjnej pozostaje 
natomiast nieuświadomiona, co determinuje odkrywanie nowych możliwości 
działania. Organizacyjne uczenie się jest procesem ciągłego przekształcania 
wiedzy ukrytej pracowników w w i e d z ę  j a w n ą ^ ^ s  \ upowszechniania jej w firmie. 
Proces ten obejmuje talcże przyswajanie wiedzy jawnej i przekształcanie jej 
w wiedzę ukrytą poszczególnych pracowników (Grudzewski, Hejduk, 2004b).

Przystępując do uczenia się dysponuje się jałcąś wiedzą (niekiedy nieuświa
domioną, czasami uświadomioną lecz nie wykorzystywaną, często zdezaktuali
zowaną). Kontynuując uczenie się zdobywa się nową wiedzę (zob. tab. 18). 
Określenie przyrostu wiedzy jest trudne do identyfikacji, gdyż wymagałoby 
sprawdzania jej stanu na początku i końcu procesu lub pewnego etapu pro
cesu uczenia się. Nie ulega jednak wątpliwości, iż uczenie się zmienia stan wie
dzy (indywidualnej bądź organizacyjnej) i powoduje jej przyrost.

Zdobywanie wiedzy o otoczeniu organizacji powoduje konieczność myśle
nia całościowego (globalnego), wielowątkowego, nastawionego perspekty
wicznie, długookresowo, a nie na doraźne korzyści. Sprostanie konkurencji 
wymaga od organizacji uczenia się w szybszym tempie niż r y w a l e ^ 4 9 ^  ^ to ozna-

'46 Polskie wydanie; P. M. Senge: Piąta dyscyplina. Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 1998.
Przedsiębiorstwo staje się uczącą organizacja, gdy uczy się rozwijać lepsze produkty, 

doskonalić procesy, uczy się rozpowszechniać nowe idee, praktyki, procesy i procedury, uczy 
się powiększać żywotny zasób -  wiedzę, posiada mechanizmy promujące nabywanie i rozpo
wszechnianie wiedzy, traktuje każdą działalność jako okazję do uczenia się, jest wrażliwe na 
zjawiska zewnętrzne, jest całkowicie otwarte na otoczenie (Penc, 2002). ■

Zob. rozdz. 2.5. Wiedza w organizacji.
P. Senge (1998) uważa, że zdolność szybkiego uczenia się może wkrótce okazać się 

jedynym trwałym elementem przewagi konkurencyjnej. T. Szapiro i R. Ciemniak (1999) zwra
cają uwagę, że w odniesieniu do nowoczesnych technologii (które mogą być łatwo kopiowane), 
można jedynie mówić o tzw. przewadze pierwszego posunięcia, której istotę należy upatrywać 
w roli czasu w wykorzystaniu źródeł przewagi konkurencyjnej. Przewaga ta pozwala firmie na 
jakiś czas narzucać zasad gry.



Rys. 18. Fazy rozwoju organizacji uczącej się 
Źródto: Faziagić, 2005, s. 44.

cza poszukiwanie przez menedżerów w firmach lepszych sposobów promowa
nia procesu uczenia się poprzez zarządzanie wiedzą (Borowiecki i Kwieciński, 
2002; Gierszewska, 2003).

Probst i in. (2002) zwracają uwagę, że kadra kierownicza zainteresowana 
jest przede wszystkim tymi procesami uczenia się, które mogą być kontrolo
wane. Podstawowa różnica między zarządzaniem wiedzą a uczeniem się orga
nizacji polega na tym, że tylko ten pierwszy proces jest procesem kontrolowa
nym i prowadzonym w określonym kierunku, podczas gdy proces uczenia się 
następuje samoistnie, niekoniecznie zależnie od działań kierownictwa.

Podsumowując ten fragment rozważań o organizacji uczącej się można 
uznać, że jej istota się przejawia się: po pierwsze, w zdolności do rozwoju 
i uczenia się, po drugie w zachęcaniu pracowników do kształcenia się oraz 
poszukiwania skutecznych rozwiązań problemów, jakie w organizacji wystę
pują (Senge, 1998). Obraz organizacji uczącej się zakłada istnienie społeczno
ści, która swoją siłę i zdolności czerpie z tworzenia i wykorzystywania wiedzy -  
jako wynik uczenia się. Wiedza ma wtedy dla firmy wartość strategiczną, 
a proces uczenia się jest zintegrowany ze wszystkimi podsystemami procesu 
zarządzania.

2.4.1.1. Od „adaptacyjnego” do twórczego uczenia się. Jak wspo
mniano wyżej, istotny wkład w rozwinięcie koncepcji organizacji uczącej się 
przypisuje się P.Senge, autorowi książki Piąta dyscyplina. Zdaniem  tego 
autora kreowanie organizacji uczących się wymaga rozwijania umiejętności 
„adaptacyjnego” uczenia się {adaptive learning), polegającego na uzupełnia
niu, modyfikowaniu wiedzy (i w konsekwencji sposobów działania) pod wpły
wem gromadzonych doświadczeń (nauka technik adaptacji). Proces ten 
wymaga także rozwijania umiejętności „twórczego” uczenia się (generative 
learning) polegającego, najogólniej mówiąc, na przełamywaniu istniejących 
paradygmatów organizacyjnego działania, znajdowaniu nowych rozwiązań,



tworzeniu innowacji. W ten sposób organizacja ucząca się rozszerza swoje 
możliwości kreowania własnej przyszłości (Senge, 1998; Penc, 2002). Model 
sposobów uczenia się organizacji prezentuje rysunek 19.
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Czynnik technologiczno 
- techniczne 
■normy (ISO) 
standardy 
systemy (TQM)
■procedury 
komputeryzacja 

produkcji ((^M)

Wykorzystanie wiedzy 
w praktyce tworzenia wspólnej 

WIZJI przyszłośa, 
Rozwijanie wewnętrznej 

przedsiębiorczości i 
wprowadzanie zmian

Czynniki organizacyjne 
nowe struktury 
zespoły robocze 
•grupy projektowe 
modele organizacyjne 
sanxjorganizacja 
wirtualizacja

Testowanie nowych 
idei I rozwiązań

Uwrażliwienie na zjawiska zewnętrzne Systemowe 
działanie rozszerzające możliwości twórcze 
Tworzenie i wykorzystywanie wyróźnejących 

kompetencji

Rys. 19. Model sposobów uczenia się organizacji 
Źródło; J.Penc, 2002, s. 55.



м. Juchnowicz (2004) zwraca uwagę, iż z punktu widzenia pracowników 
istotnymi cechami organizacji uczącycti się są: zespołowe uczenie się, otwarty 
system informacyjny, konstruktywna konfrontacja oraz specyficzna kultura 
organizacji. Charakterystykę tych cech przedstawia tabela 15

Tabela 15
Cechy organizacji uczącej się

Procesy uczenia się
ułatwianie i sl<łanianie do zdobywania wiedzy 
Icorzystanie z wielu źródeł wiedzy 
gromadzenie i rozpowszecłinianie wiedzy 
skuteczna internalizacja wiedzy

Specyficzna kultura organizacji
• traktowanie informacji jako dobra wspólnego
■ gotowość do dzielenia się informacją 
nacisk na wyniki
otwartość na ludzi i nowe kompetencje, gotowość 
do współpracy

Otwarty system informacyjny
■ stymulowanie bezpośredniej komunikacji 
wykorzystywanie informatyki
szybkie pozyskiwanie i przetwarzanie informacji

Konstruktywna konfrontacja
podważanie założeń, wartości i działań 
kreowanie chaosu informacyjnego 
sprzyjanie podejmowaniu ryzyka

■ prawo do eksperymentowania i popełniania błędów

Źródło; Juchnowicz, 2004, s. 299.

Procesy uczenia się charakteryzowane są przez pojedynczą lub podwójną 
pętlę uczenia się. Podwójne pętle umożliwiają korekty działań, prowadzą do 
zmian stanu wiedzy o organizacji decydującej o podejmowanych działaniach, 
a więc mają głębszy charakter niż tylko uczenie się na błędach, możliwe dzięki 
pojedynczej pętli (Senge, 1998). Podwójna pętla uczenia się jest szczególnie 
ważną w przypadku „uczenia się” konkurentów.

Interesującą egzemplifikację procesów uczenia się stanowi opis „uczenia 
się konkurentów” przytoczony przez Rokitę (2002). Z uwagi na to, że można 
je traktować jako proces zbierania informacji o konkurencji, informację na ten 
temat zamieszczono w rozdz. o pozyskiwaniu informacji (zob. podrozdz. 2.4.2.).

2.4.1.2. Od uczenia się indywidualnego do zespołowego. W koncepcji 
„organizacji uczących się”, centralną ideą jest przeskok od uczenia się indywi
dualnego do zbiorowego/ z e sp o ło w e g o (K o ż u c h  i Plawgo, 2001). Zespo-

150 Dobrym przykładem ilustrującym istotę uczenia się w zespole jest szkolenie sportow
ców w grach zespołowych lub ćwiczenie gry na instrumencie w orkiestrze (Senge, 1998; Fazla- 
gić, 2005).



łowe uczenie się jest tak ważne dlatego, że to zespoły, a nie jednostki są 
w nowoczesnych organizacjach podstawowymi kom órkami uczącymi się. 
Senge (1998) podkreśla znaczenie nauki w zespole i umiejętności zespołowych 
ponad umiejętnościami i uczeniem się jednostki. Stwierdza wręcz, że indywi
dualne uczenie się ludzi nie gwarantuje procesu uczenia się organizacji. 
Ludzie uczą się stale, ale wcale nie powoduje to jeszcze organizacyjnego ucze
nia się.

Zespołowe uczenie się w organizacji ma trzy istotne wymiary; Po pierwsze, 
zespoły muszą się nauczyć jak połączyć potencjał wielu umysłów, tak aby był 
on większy niż możliwości pojedynczego umysłu. Po drugie, konieczne jest 
innowacyjne, skoordynowane działanie -  każdy członek zespołu musi być 
świadomy działań innych członków zespołu. Po trzecie, zespół uczący się 
powinien ciągle wspierać i oddziaływać na inne zespoły przekazując im swoje 
techniki i umiejętności. Kiedy zespół naprawdę się uczy, nie tylko osiąga nad
zwyczajne wyniki, ale również poszczególni jego członkowie szybciej się roz
wijają. Konieczne są jednak ćwiczenia i praktyki. Dyscyplina zespołowego 
uczenia się wychodzi od ćwiczenia dialogu i dyskusji^^^, uczenia członków 
zespołu odrzucania z góry przyjętych założeń i autentycznego myślenia zespo
łowego. W edług P.Senge zespołowe uczenie się i działanie powinno być 
wsparte przez „piątą d y s c y p l i n ę ” ^ 5 2 ^  czyli myślenie systemowe. Piąta dyscy
plina, spajająca wszystkie inne, wymaga umiejętności dostrzegania złożoności 
i wzajemnych powiązań pomiędzy zdarzeniami oraz procesami w oraz wokół 
organizacji. Chodzi przede wszystkim o widzenie wielokierunkowych wzajem
nych relacji zamiast linearnych łańcuchów przyczynowo-skutkowych, a także 
widzenie procesów, a nie pojedynczych zdarzeń.

2.4.1.З. Uczenie się w miejscu pracy. Do tej pory niewiele wiemy
0 uczeniu się w miejscu pracy, gdyż stosunkowo niedawno podjęto studia 
w tej dziedzinie^^^. Jednym z pierwszych ważnych podejść w tej m aterii była 
koncepcja „uczenia się w trakcie działania” {learning by doing) stworzona 
przez Arrowa (1962)^^4^ ^  której autor zademonstrował, że efektywność pro-

Senge (1998) znacząco podkreśla i pokazuje na przykładach, iż są to dwa zasadniczo 
odmienne sposoby konwersacji w zespole (choć potencjalnie uzupełniają się). Dla Greków dia- 
logos oznacza! swobodny przepływ myśli w grupie, pozwalający osiągać jej przenikliwość nie
osiągalną indywidualnie. Dialog polega więc na swobodnym, twórczym badaniu złożonych
1 trudno uchwytnych problemów; wymaga głębokiego wsłuchiwania się w cudze racje, 
powstrzymywania się od własnych ocen itp. Dyskusja jest natomiast prezentacją różnych oso
bistych poglądów, wśród których szuka się najlepszego, aby oprzeć na nim decyzje, które 
trzeba w danym momencie podjąć.

152 Według tego autora organizacja ucząca się jest zdolna do realizowania swoich aspira
cji poprzez ścieżki prowadzące do pozyskania pewnych umiejętności i kompetencji. Wyróżnia 
pięć ścieżek, które nazywa dyscyplinami: 1. mistrzostwo osobiste, 2. modele myślowe, 3. budo
wanie wspólnej wizji, 4. zespołowe uczenie się, 5. myślenie systemowe.

153 Przykłady takich badań -  poczynając od końca lat osiemdziesiątych XX w. -  podano 
w raporcie OECD Zarządzanie wiedzą ... (2000).

154 Arrow, K. J.: The economic implications of learning by doing. Review o f Economic Stu
dies. Vol. XXIX, no 80 -  podaję za: Zarządzanie wiedzą..., 2000.



dukcji jednego skomplikowanego systemu (ramy do samolotów) rosła wraz 
ze wzrostem liczby jednostek wyprodukowanych. W jego argumentacji było 
to wynikiem uczenia się opartego na doświadczeniu. W latach osiemdziesią
tych XX wieku przedstawiono koncepcję „uczenia się przez użycie” (learning 
by using) dla wyjaśnienia, dlaczego efektywność złożonych systemów rosła 
w miarę upływu czasu (użytkownikami były koncerny lotnicze wprowadzające 
nowe modele). Później pojawiła się koncepcja „uczenia się poprzez interak
cje” (learning by interacting), która wskazuje na znaczenie interakcji pomię
dzy producentam i i użytkownikami i ich wpływ na wzrost kompetencji. Naj
nowsza analiza „uczenia się w trakcie działania” koncentruje się na badaniu, 
w jaki sposób pojawienie się nowych problemów w procesie produkcji stymu
luje poszukiwanie wiedzy i naukę, a w konsekwencji interakcję pomiędzy wie
loma uczestnikami poszukującymi nowych rozwiązań (Zarządzanie wiedza..., 
2000). W większości wymienionych koncepcji uczenie się jest procesem 
ubocznym procesów produkcji, użytkowania, marketingu lub innowacji, a nie 
świadomym działaniem prowadzącym bezpośrednio do wzrostu kompetencji 
i umiejętności.

Ważnym składnikiem praktyki wszystkich zawodów jest eksperymentowa
nie. Uczenie się eksperymentalne (experimental learning) -  zachodzi w trakcie 
codziennych, komercyjnych działań w organizacji i oparte jest na założeniu, że 
eksperym entowanie pozwala na gromadzenie danych prowadzących do 
wyboru najlepszej strategii na przyszłość. Eksperymentowanie jest więc 
przede wszystkim źródłem kreacji wiedzy, ponieważ jeśli coś nie działa w prak
tyce, eksperymentowanie pomaga odkryć, co naprawdę działa. Jest ono często 
łatwiejsze, jeśli jest prowadzone razem z inną osobą lub w grupie. Ekspery
mentowanie jest również formą uczenia się i tworzenia wiedzy wśród naukow
ców.

W praktyce spotyka się także różne inne nowe formy uczenia się, których 
nie można zakwalifikować ani jako czysto eksperymentalne, ani jako uboczne 
w stosunku do działań rynkowych.

W profesjonalnych programach rozwoju zawodowego najczęściej stoso
wane techniki to trening w pracy oraz tradycyjne kursy szkoleniowe. W brytyj
skim arsenale szkoleniowym ważne miejsce zajmują coaching i mentoring^^^. 
Zarówno coaching, jak i mentoring są procesami umożliwiającymi, stymulują
cymi i wspomagającymi przyswajanie wiedzy^^^. Celem coachingu i mentoringu 
jest pomaganie ludziom i wspieranie ich w indywidualnym uczeniu się po  to, by 
mogli maksymalizować swój potencjał, doskonalić umiejętności, ulepszać dzia
łanie i stać się takimi, jakim i chcą się stać (Parsloe i Wray, 2002, s. 31).

155 Rozważamy tu europejską definicję mentoringu rozwojowego, w którym zasadniczym 
celem jest osobisty rozwój i nauka pracowników (w przeciwieństwie do amerykańskiej defini
cji mentoringu ukierunkowanego na karierę, tj. mającego potężnego sponsora).

156 Oczywiste stwierdzenie, że w drodze na szczyt każdemu wielkiemu tenisiście musi towa
rzyszyć trener, stało się metaforą w prosty sposób odnoszącą się do zarządzania wynikami ludzi 
w pracy (Parsloe i Wray, 2002).



Zasadnicze praktyczne różnice między tymi dwoma procesami odnoszą się 
do skali czasowej (działania krótkookresowe -  coaching, długookresowe -  
mentoring), relacji z decydentami (odpowiedzialność trenera-m entora przed 
zarządzającymi lub ich brak) oraz relacji między trenerem -m entorem  a uczą
cym się. Podkreśla się, że zastosowania i praktyka coachingu i m entoringu są 
odmienne w różnych kontekstach narodowych i kulturowych, toteż żadna uni
wersalna definicja ani model nie może pasować do wszystkich kontekstów
organizacyjnych^^?.

Rola m entora zyskała centralne miejsce w szerszej debacie o kształceniu 
ustawicznym i nauczaniu osób pracujących (Parsloe i Wray, 2002). W japoń
skich firmach każdy nowy pracownik ma swojego m entora, który wprowadza 
go w arkana zawodu. Uczeń i nauczyciel spędzają razem także część czasu 
wolnego, co sprzyja budowaniu zaufania i wymianie wiedzy ukrytej. Związek 
dwóch osób: starszej, a więc bardziej doświadczonej (sempai) i młodszej 
(kohai) znany jest jako zasada sempai-kohai (mistrz-uczeń) (Probst i in., 
2002).

Podany przykład jest potwierdzeniem, że uczenie i uczenie się opierają się 
na procesach społecznych angażujących osobowość jednostki i są związane 
z relacjami pomiędzy ludźmi. Niezwykle ważne są tutaj wzajemny szacunek 
i zaufaniel58^ zdolność do nawiązywania owocnych stosunków międzyludz
kich, zdolność do współdziałania. Wartości te tworzą kapitał społeczny, który 
może wydatnie pomóc w skutecznym transferze wiedzy ukrytej (oraz w mniej
szym stopniu wiedzy formalnej) i generowaniu nowej wiedzy. W tym też kie
runku (otwartości i większego zaufania do pracowników) powinna zmierzać 
kultura organizacyjna. I stąd bierze się potrzeba większego wzmacniania kapi
tału społecznego przez odpowiednio ukierunkowane działania otoczenia edu
kacyjnego.

Jak dotąd niedoceniane są korzyści wynikające z nauki w formie praktyk 
zawodowych. Pogłębia to napięcia wywoływane pomiędzy kulturą nauczania 
szkolnego (uniwersytet) a kulturą miejsca pracy (lub praktyki zawodowej).

Najbardziej interesujące opisy pokazujące istotę coachingu, dotyczą sposobów podno
szenia kwalifikacji personelu medycznego. Poza uczestniczeniem w kursach i studiowaniem 
literatury przedmiotu kadra medyczna odbywa staże pod kierunkiem eksperta (forma zdoby
wania wiedzy znana jako on-the-job training- OJT). Wyróżnia się dwie podstawowe formy staży -  
poprzez osmozę lub coaching (praca pod kierunkiem trenera). W  modelu osmozy lekarz -stażysta 
nabywa wiedzę podczas codziennie wykonywanych zadań, najczęściej poprzez obcowanie ze star
szymi stażem lekarzami. Jeżeli chodzi o nabywanie wiedzy ukrytej to jest to nauka nieplanowana, 
niesystematyczna, lecz często bardzo skuteczna. Model osmozy jest natomiast mało skuteczny 
w przekazywaniu wiedzy formalnej i skodyfikowanej. W coachingu nauczanie jest znacznie lepiej 
zaplanowane. „ Trener” demonstruje i wyjaśnia konkretne umiejętności; stażysta wykonuje zada
nia praktyczne i jest oceniany przez „trenera”. Oba modele są formami praktyki zawodowej. 
Coaching jest modelem bardziej zaawansowanym, ponieważ integracja wiedzy formalnej i ukrytej 
przybiera tu najbardziej zaawansowana formę.... Wielu lekarzy uważa, że szkolenie medyczne jest 
formą praktyki zawodowej i pod tym względem przypomina szkolenie inżynierów (Zarządzanie 
wiedzą..., 2000, s. 45).

Jak to ująt K. Arrow (1971): „Zaufania nie można kupić: gdyby można było to zrobić, 
zaufanie nie miałoby żadnej wartości”. Podaję za: Lundvall, 2000, s. 124.



Stosunkowo niewiele wiadomo do tej pory na tem at relacji pomiędzy pozyski
waniem wiedzy przez studenta na uniwersytecie (wiedza uniwersytecka jest 
zdobywana w sposób formalny i skodyfikowany), a zdobywaniem wiedzy 
w miejscu pracy (dotyczy głównie praktycznego know-how). W raporcie 
OECD  wskazuje się, że mentoring może skutecznie likwidować napięcie 
pomiędzy wiedzą nabytą na uniwersytecie a praktycznym know-how w miejscu 
pracy, co może być kluczem rozwoju innowacji {Zarządzanie wiedzą..., 2000; 
Drelichowski, 2004).

Tabela 16
Nauczanie w szkole a praktyka zawodowa

W  szkole  w ied za  jest...

deklaratywna (fakty o ...) 
zazwyczaj ujawniona 
łatwa do wyrażenia 
abstrakcyjna 
logiczna 
w „umyśle” 
wynikiem
odległa od zastosowań 
pozyskiwana sekwencyjnie 
przedstawiana w tekście 
przechowywana w pamięci semantycznej 
zazwyczaj fragmentaryczna 
jest rezerwuarem informacji 
czymś do zapamiętania 
szybko zapominana 
odtwarzana w czasie powtórek 
sprawdzana w czasie egzaminów 
procesem nabywania 
luźno powiązana z tożsamością 
zw ijana z nauczaniem

jest „uczeniem się przed działaniem”

W  m iejscu  pracy w iedza jest...

proceduralna (jak zrobić...)
często ukryta
łatwiejsza w demonstracji
konkretna
intuicyjna
„zakorzeniona w działaniu" 
środkiem
bliska zastosowaniu 
pozyskiwana w małych dawkach 
powiązana z osobami/wydarzeniami 
przechowywana w pamięci epizodycznej 
zazwyczaj zintegrowana 
rezerwuarem doświadczenia 
czymś do zrozumienia 
zapominana powoli 
odtwarzana w praktyce 
weryfikowana wynikami pracy 
procesem zaangażowania 
silnie powiązana z tożsamością 
zwijana z trenowaniem

jest „uczeniem się w trakcie działania"

Źródło: na podstawie; Zarządzanie wiedzę..., 2000, s. 49, Drelichowski, 2004, s. 26.

W kontekście omawianych tutaj zagadnień zwraca uwagę opinia znanego 
amerykańskiego profesora ekonomii i zarządzania, wykładowcy Massachu
setts Institute of Technology, Lestera C.Thurowa (2006). Odnosząc się do 
zmian w systemie zdobywania umiejętności kieruje on uwagę na fakt, że ludzie 
nie wiążą już całego swojego życia zawodowego z jedną firmą. W konsekwen
cji - ja k  twierdzi -  stopniowo przestają istnieć systemy szkoleń podczas pracy, 
gdyż pracodawcom nie opłaca się inwestować w umiejętności „mobilnych” 
pracowników. Z  ekonomicznego punktu widzenia, kiedy rozwój wiedzy spra
wia, że stare umiejętności przestają być przydatne, firmy wolą zatrudniać pra
cowników z nowymi umiejętnościami, nie chcą płacić za przekwalifikowanie 
dotychczasowych pracowników. Gospodarka globalna sprawiła, że jeśli te



same umiejętności w innej części świata można kupić taniej, firmy przenoszą 
tam swoje siedziby i obniżają koszty produkcji.

Wydaje się, że można rozważać taki scenariusz jako prawdopodobny 
w odniesieniu do pewnych typów organizacji, ale warto podjąć polemikę 
z takim stanowiskiem, gdy mamy na uwadze np. organizacje wysokich techno
logii, organizacje intensywnie wykorzystujące wiedzę. Tu inwestowanie w kwa
lifikacje i kompetencje pracowników przekładają się na sukces organizacji, 
o czym już pisaliśmy. Ponadto współczesne technologie e-learningu i m-lear- 
ningu (zob. punkty 5.5.4.1. i 5.S.4.2.) zapewniają coraz szybszy rozwój syste
mów, oferujących środowiska do prowadzenia efektywnej komunikacji mię
dzyludzkiej, w tym alternatywnych sposobów kształcenia i treningu 
zawodowego. Wymienić tu można chociażby wideokonferencje, zdalne 
nauczanie, teletrening, telekonsultacje z ekspertami. W tym kontekście, 
w przypadku organizacji sieciowych, wirtualnych nie widać potrzeby przeno
szenia firm.

Oprócz celu, jakiem u służy organizacja bardzo dużo zależy od otoczenia, 
w którym działa. M ożna więc zapytać: czy to „przystosowywanie się” organi
zacji do wyzwań zmieniającego się otoczenia można uznać za „inteligencję” 
firmy? Przyjmuje się, że tzw. organizacje inteligentne (Grudzewski, Hejduk, 
1997; Borowiecki i Kwieciński, 2002; Kisielnicki, 2003) są dalszym rozwinię
ciem prostych organizacji uczących się. To twórcze uczenie się umożliwia two
rzenie przedsiębiorstwa inteligentnego, które stanowi w pewnym sensie 
uwieńczenie procesu doskonalenia się w rezultacie uczenia się i dążenia do 
doskonałości. Dobrze zarządzać wiedzą może tylko organizacja inteligentna, 
czyli posiadająca nie tylko zdolności do osiągania wysokich wskaźników przed
siębiorczości i wzrostu ekonomicznego, ale także kreatywna w zakresie dosto
sowywania się do otoczenial^^, innowacyjna i produktywna. Tzw. inteligencja 
informacyjna organizacji kojarzona jest z szybkim pozyskiwaniem informacji, 
które są organizacji potrzebne. W szerszym znaczeniu, inteligencja w odnie
sieniu do przedsiębiorstwa oznacza rozległe wykorzystywanie rozbudowanych 
zasobów intelektualnych, inwestowanie w pracowników oraz badania i rozwój, 
a także tworzenie i powszechne wykorzystywanie wywiadu gospodarczego.

Nieodłącznymi procesami zachodzącymi w każdej inteligentnej organizacji 
są: przyswajanie, zrozumienie, nauczanie, rozwiązywanie, komunikacja, 
myślenie, wartość, zachowanie oraz wiedza. Ich wzajemne relacje pokazano 
na rys. 20.

W trakcie tych procesów organizacja nie tylko korzysta z posiadanych zaso
bów wiedzy, ale też cały czas je odnawia i aktualizuje oraz tworzy nową inno
wacyjną wiedzę, co stanowi w sumie istotę organizacji inteligentnej.

Jeszcze kilka lat temu panowało przekonanie, że przedsiębiorstwa inteligentne, które 
będą dominować w przyszłości, będą przede wszystkim organizmami zdolnymi do adaptacji 
(Penc, 2002). W świetle nowych koncepcji na gruncie teorii organizacji (np. szkoty zasobowej -  
zob. podrozdz. 4.3.2.) to firma, dysponując zasobami, może kształtować środowisko, a nie tylko 
poddawać się jego wpływom na drodze dostosowywania się do zachodzących zmian.
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Rys. 20. Struktura organizacji inteligentnej 
Źródło: Grudzewski i Hejduk, 1997, s. 10.

W interesującym nas tu zakresie zasadne jest pytanie o rolę menedżerów 
w uczeniu się organizacji. Do jakiego stopnia menedżerowie powinni mieć 
zaprzątniętą głowę tym, by stale się uczyć, to znaczy rozwijać swoje umiejęt
ności, podglądać najlepsze wzory oraz szukać nowych idei i wyzwań? -  pytają 
w swojej publikacji J. S. Bunderson i K. M. Sutcliffe (2004). Przez ostatnie 
dziesięć lat autorzy badali tzw. nastawienie edukacyjne zespołów dużych firm, 
tj. stopień nacisku, jaki kładzie się na uczenie się, rozwijanie umiejętności, 
szukanie wyzwań i podejmowanie ryzyka. Wykazano, że istnieje punkt kry
tyczny, po przekroczeniu którego dalsza presja na uczenie się i rozwój wiedzy 
oraz umiejętności przynosi straty, a nie korzyści. Poświęcając zbyt wiele uwagi 
eksperymentom, menedżerowie mogą tracić z pola widzenia prawdziwe cele 
lub porzucać dobre rozwiązania na rzecz niesprawdzonych. Dlatego też 
powinni wystrzegać się głębokiego ingerowania w pracę zespołów, które funk
cjonują sprawnie (co nie znaczy rezygnować z możliwych usprawnień, gdyż 
nawet najlepsze badane zespoły menedżerów były w stanie poprawić swoją 
efektywność, jeśli ich nastawienie na rozwój i zmiany miało słaby lub umiar
kowany charakter). Analiza wykazała, że przy umiarkowanym i silnym nasta
wieniu edukacyjnym najwięcej zyskiwały słabe zespoły menedżerskie. Tak 
więc, najlepiej jest wyznaczyć granice dla swoich ambicji rozwoju i umiejętno
ści i korygować je  tak, by utrzymać najwyższy poziom efektywności.



2.4.2. Źródła pozj^kiwania informacji

Po uświadomieniu sobie i zidentyfikowaniu potrzeb informacyjnych nastę
puje proces poszukiwania informacji -  tj. identyfikowania i wykorzystania ich 
źródeł. Dla pozyskania informacji wykorzystuje się zarówno źródła dokum en
tacyjne, osobowe, jak i instytucjonalne^^O.

Opis źródeł -  najczęściej w sensie omówienia instytucji publikujących i/lub 
udostępniających dane -  znajdujemy w publikacjach na tem at analizy strate
gicznej przedsiębiorstwa (Gierszewska, Romanowska, 2000), wywiadu gospo
darczego (Kwieciński, 1999; M artinet, Marti, 1999; Cilecki, 2001), analizy 
informacji w administracji i biznesie (Aleksandrowicz, 1999), użytkowania 
informacji w przedsiębiorstwach (Grzecznowska, 2002). Charakteryzując 
kategorie źródeł autorzy posługują się rozmaitą terminologią, stosując różne 
kryteria podziałów źródeł informacji. I tak, wymienia się źródła: wewnętrzne 
i zewnętrzne, źródła formalne nieformalne (M artinet i M arti, 1999; Kaliski 
i Mrozik, 2003), źródła pierwotne i wtórne (Cilecki, 2001), źródła białe, szare 
i czarne (Kwieciński, 1999, 2000; Aleksandrowicz, 1999) oraz otwarte 
i zamknięte (Kwieciński, 1999).

Zewnętrzne źródła informacji (pozyskiwane z zewnątrz) stają się dla róż
nego typu organizacji coraz ważniejsze. Pojawia się coraz więcej profesjonal
nych podmiotów dostarczających informacji (tzw. dostawców i brokerów 
informacji). Część z nich specjalizuje się w określonych produktach inform a
cyjnych, np. wywiadownie gospodarcze, systemy informacji gospodarczej -  na 
szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Rynek dostępnych baz 
danych stale się powiększa. I chociaż w sferze gospodarki od kilkunastu lat 
stopniowo maleje procentowy udział baz o tematyce biznesowej w ogólnej ilo
ści tworzonych baz danych, to w liczbach bezwzględnych nadal ich przybywa.

W tym miejscu warto zasygnalizować, że coraz mniej jest dziedzin, które 
mogą obejść się bez dostępu do światowych baz danych. Przed rewolucją infor
macyjną szacowano, że jeśli wartość jakiegoś badania nie przekracza 100 tys. 
dolarów, to bardziej opłaca się wykonać je samodzielnie niż przeszukiwać tysiące 
specjalistycznych periodyków z danej dziedziny. Dziś dostęp do zawartości baz 
danych w obszarze nauki nie jest już problemem. Przeszukiwanie zasobów elek
tronicznych w ciągu sekund^^l daje zdecydowanie lepsze efekty niż tradycyjne 
przeglądanie olbrzymich stert dokumentów. Z  roku na rok rośnie liczba zasobów 
publikowanych w elektronicznej formie. Wiadomo jednak, że dygitalizacja pozo
stałych zasobów i przenoszenie ich do sieci zajmie jeszcze sporo czasu.

Źródła zewnętrzne (pochodzące z otoczenia organizacji) są podstawą dzia
łania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Ocenia się, iż w dużych fir-

160 Trzeba pamiętać, że zdobywanie informacji np. o konkurencji odbywa się nierzadko 
w warunkach walki informacyjnej polegającej na tym, że wysiłkom rozpoznawczym jednej 
strony przeciwstawiane jest zakłócenie informacyjne i obrona informacyjna strony drugiej. 
Zob. rozdz. 3.4. Zniekształcenia informacji oraz 3.5. Walka informacyjna.

161 Zob. Materska (1997a).



Biznesowe bazy danych

R ok

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Liczba baz 
biznesow ych  

(w nawiasie procent ogółu)
1815(34)
1687(33)
1956 (33)
2101 (33)
2624 (33)
2644 (33)
2769 (32)
2887 (31)
3014 (30)
3039 (27)
2667 (26 )
2716 (25)
2769 (24)
3075(24)
3410 (23)

Liczba baz  
ogółem

5361
5131
5943
6383
7871
8103
8598
9221
10210
11202
10457
10824
11447
12959
14697

Źródto: Gale Directory of Databases. Vol. 1: Online Databases. 2003, p. XXVI .

mach 80% potrzebnych informacji znajduje się na miejscu, a poszukiwania na 
zewnątrz obejmują tylko pozostałe 20% (M artinet, M arti). Coraz znaczniejszą 
część zasobów danych i informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych sta
nowią wszelkie kontakty z klientami, dostawcami, firmami konkurencyjnymi 
itd. W celu ich gromadzenia w niektórych firmach tworzy się i utrzymuje sieć 
zewnętrznych kontaktów (informatorów).

Dużą część pozyskiwanych źródeł stanowią tzw. źródła białe (ogólnodo
stępne). Ich zdobycie nie wymaga szczególnych zabiegów i kwalifikacji -  nie 
mają poufnego charakteru więc nie są przedmiotem szczególnego zabezpie
czenia (co nie oznacza, że są bez wartości). Najczęściej właśnie one stają się 
niezawodną i niezbędną podstawą pracy i badań. Są to publikacje prasowe, 
książkowe, oficjalne publikacje agend rządowych, różnego rodzaju dokumenty 
handlowe, mass media. Internet -  strony WWW, dostępne w nim bazy danych 
itd.

Źródła szare (o ograniczonej dostępności, zwane czasem półotwartymi) są 
legalnie dostępne, nie można ich jednak zdobyć w sposób bezpośredni, lecz 
raczej drogą okrężną -  zwykle wskutek uruchomienia sieci kontaktów. 
M etoda pozyskania tych informacji bazuje w szczególności na sieci kontaktów 
i znajomości międzyludzkich, co w związku z tym wymaga większego zaanga
żowania ze strony realizatorów procesu zdobywania informacji, ale także 
przynosi daleko bardziej wymierne i pożądane efekty. Aleksandrowicz (1999)



jako cechę wyróżniającą tę grupę źródeł podaje, iż dostęp do nich wymaga 
poniesienia określonych nakładów, np. w postaci złożenia zamówienia w fir
mie konsultingowej, uzyskania praw dostępu do określonych baz danych.

W sferze nielegalnych działań informacyjnych sytuują się źródła czarne -  
(relatywnie niedostępne, w terminologii policji i służb specjalnych tzw. źródła 
operacyjne). Dostęp do nich wymaga metod niejawnych, m.in. podsłuchu,
obserwacji^^^

Kryterium podziału na źródła otwarte i zamknięte stanowi stopień kodyfi
kacji informacji. Źródła otwarte (sformalizowane) mają postać zapisu na 
papierze, taśmie filmowej, w komputerze (np. książki, raporty ośrodków 
badawczych, prasa, banki danych, filmy, itp.).

Podstawową cechą źródeł zamkniętych (nieformalnych) jest fakt, że zdo
bywanie informacji wymaga osobistego zaangażowania, „bycia w kontakcie”, 
słuchania, dostrzegania itp. Źródła te są ogromnie zróżnicowane, sporą ich 
część stanowią źródła osobowe, np. konkurenci, dostawcy, podwykonawcy, 
studenci, stażyści, doktoranci, kandydaci do pracy oraz wszelkie zdarzenia uła
twiające komunikowanie -  np. sympozja, konferencje i seminaria branżowe, 
kongresy, kluby, delegacje i podróże służbowe, targi, komitety i komisje. W tej 
grupie źródeł niektórzy wymieniają także wewnętrzne źródła przedsiębior
stwa. Jak podają M artinet i M arti (1999, s. 41), przeprowadzone badania 
dowiodły, że z tych właśnie źródeł pochodzi trzy czwarte użytecznych infor- 
macji^^3 Jednak mierzenie tego udziału należy uznać za uzależnione od 
rodzaju monitoringu i charakteru organizacji.

Mówiąc o informacjach publikowanych, z jednej strony traktuje się je 
w biznesie drugoplanowo, z uwagi na ich szybką dezaktualizację i niewielką 
unikatowość (dostęp do niej mają talcże inni), z drugiej strony fakt ich opubli
kowania uwiarygodnia je w opinii wielu korzystających i -  jak pokazują różne 
badania -  ze źródeł tych pochodzi duża część gromadzonych informacji. 
Wśród 95% informacji jawnych 80% stanowią materiały opublikowane (M ar
tinet, Marti, 1999, s. 193; Wójcik, 2001, s. 334-336). Ponadto źródła te (często 
publikowane w formie elektronicznej) zawierają w sobie pewną wartość 
dodaną, która przejawia się np. w :
• identyfikacji i wykorzystaniu wielu różnorodnych źródeł równocześnie. Na 

przykład dostępna publicznie informacja o firmach może być zbierana ze 
źródeł, które rejestrują informację ujawnianą w ramach obowiązku praw
nego, dobrowolnie ujawnianą przez firmę w mediach, ujawnianą przez 
osoby trzecie w środkach masowej komunikacji,

• selekcji informacji i abstraktowaniu (streszczaniu) jej stosownie do przed
miotu i celu,

Szpiegostwo -  jako źródło nielegalnego pozyskiwania informacji znajduje się poza 
przedmiotem niniejszego opracowania. Wiarygodne odniesienie się do tej kwestii utrudnia 
brak dostępu do źródeł.

163 \Y przypadku wywiadu konkurencyjnego i handlowego stanowią one aż 90%, w przy
padku wywiadu technologicznego -  około 60% użytecznych informacji.
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Rys. 21. Znaczenie i ilościowy podział poszczególnych źródeł w ogólnej liczbie informacji 
zgromadzonych przez przedsiębiorstwo 

Źródło: Kwieciński 1999, s. 66.

• kumulacji informacji (np. kumulacji tematycznej z setek, a czasem i tysięcy 
tytułów czasopism jednocześnie),

• standaryzacji danych i sposobów ich prezentacji,
• jednoczesnym analizowaniu różnorodnych danych (materiałów z czaso

pism, raportów firm, serwisów radiowych i telewizyjnych, fotografii itd.),
• udostępnianiu informacji w wielu (często kilkudziesięciu^^'^) językach,
• katalogowaniu, indeksowaniu i organizowaniu dla celów wyszukiwania^^^. 

W każdym z tych przykładów operacje przetwarzania informacji, choć bar
dzo cenne, mają jednak wymiar globalny, a nie jednostkowy, unikatowy, 
potrzebny konkretnej firmie, czy osobie.

Ważnym źródłem pozyskiwania informacji przez organizacje stał się Inter
net, zawierający bogactwo informacji pochodzących z różnych firm i instytucji 
publicznych, od osób prywatnych (np. klientów). W tym miejscu powiemy 
tylko, że jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się zasób informacyjny, 
a wartą podkreślenia cechą Internetu jako źródła informacji jest jego dyna
mika, co nie pozostaje bez wpływu na utrudnienia związane z pozyskiwaniem 
informacji^^^.

Na przykiad, Factiva (www.factiva.com) udostępnia informacje w 22 językach.
165 Więcej zob. M.Lowe (1999), s. 32.
166 Zob. przykłady podane w Brzozowy, Gerszberg, Pszczoła (2001), s. 317-318.

http://www.factiva.com


Dlatego też oprócz ogólnie dostępnych (bezpłatnych) stron WWW, firmy 
korzystają ze stron płatnych (np. archiwów gazet i czasopism) oraz komercyj
nych profesjonalnych serwisów informacyjnych {value-added information 
sendees), które пр. w obszarze informacji gospodarczej i p r a w n e j ^ ^ ?  oferują 
dostęp do wielu specjalnie wyselekcjonowanych źródeł niedostępnych w dwóch 
pierwszych wymienionych opcjach (zob. Free, F e e - B a s e d 2002).

Znaczenie i udział różnych typów źródeł zmieniają się wraz z rozwojem 
organizacji społeczeństwa wiedzy oraz postępem nowych technologii pozyski
wania informacji. Dlatego też konieczne są w tym zakresie nowe badania^^^.

2.4.3. Metody i narzędzia pozyskiwania informacji

Większość z zaprezentowanych w tym podrozdziale m etod i narzędzi pozy
skiwania informacji opisano w odniesieniu do komercyjnych podmiotów 
gospodarczych. Wydaje się jednak, że każda organizacja, bez względu na swój 
charakter, odnajdzie w nich efektywne sposoby działania dla siebie.

W arunkiem rozpoczęcia procesów pozyskiwania informacji jest rozpozna
nie luk w wiedzy organizacji, gdyż pomaga ono podjąć decyzję o sposobie ich 
wypełnienia.

Pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej (wypełnianie luki 1 -  zob. rys. 22) to róż
norodne działania, np. przyjmowanie nowych pracowników, współpraca 
z innymi firmami czy naśladowanie konkurencji (benchmarking zewnętrzny). 
Prawdziwym wyzwaniem dla organizacji jest zapełnienie luki 2, które doko
nuje się poprzez szereg działań (np. prowadzenie badań, analizy rynku) pro
wadzących do powstania nowej wiedzy.

Dobór metod pozyskiwania informacji zależy od skali potrzeb organizacji, 
jej wielkości, zaangażowania pracowników w realizację strategii firmy itp. 
Powszechnie wiadomym jest, że duże przedsiębiorstwa, z rozwiniętą siecią 
powiązań z otoczeniem powinny stosować całe bogactwo metod. Z  kolei małe 
firmy muszą zadowolić się prostymi, nieskomplikowanymi metodami, nie 
wymagającymi dużych nakładów kadrowych, sprzętowych i finansowych.

W tzw. metodach s z c z e g ó ł o w y c h 6̂9 wykorzystuje się w pozyskiwaniu infor
macje „szare”. M etody te bazują w szczególności na sieci kontaktów i znajo
mości interpersonalnych. Jedną z form stosowania m etod szczegółowych są

167 Przykładowo najbardziej znani dostawcy i ich „produkty”: Dialog (www.dialog.com), 
Lexis-Nexis (www.lexisnexis.com), the Economist Inelligence Unit (www.eiu.com), Proquest 
(www.proquest.com). Bardzo znanym i cenionym w działaniach gospodarczych produktem 
tego ostatniego dostawcy jest Factiva (www.factiva.com) -  joint venture serwisów Dow Jones 
oraz Reuters.

168 w  październiku 2006 r. w Katedrze Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
prowadzono badania na temat pozyskiwania i wykorzystywania informacji rynkowych.

169 W odróżnieniu od metody badań podstawowych, tj. zbierania informacji „białych” 
(podział stosowany przez Kwiecińskiego, 1999).

http://www.dialog.com
http://www.lexisnexis.com
http://www.eiu.com
http://www.proquest.com
http://www.factiva.com
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kontrolowane wywiady, np. z byłymi pracownikami firmy konkurencyjnej lub 
nowo przyjmowanymi. Inne formy to:
• obserwacja konkurentów -  wiąże się zakupem ich produktów oraz podda

niem ich szczegółowej analizie (rozkładowi na części) w celu konfrontacji 
m etod wytwarzania, a także określenia kosztów produkcji,

• obserwacja terenu i obiektów konkurenta, w tym analiza zdjęć satelitarnych 
obiektów przemysłowych,

• zakup (pobranie) śmieci pozostawionych przez konkurentów itp. 
Kwieciński nie wyczerpuje problemu i nie określa np., w której grupie

można by umieścić informacje zakupione od brokerów, firm konsultingowych 
czy wywiadowni gospodarczych.

Pozyskiwanie informacji jako jeden z elementów praktyki gospodarczej ma 
dość długą drogę rozwoju. W spominana niejednokrotnie turbulencja środo
wiska i inne wyzwania związane z potrzebą porządkowania wiedzy o otoczeniu 
dały asumpt to tworzenia systemowych narzędzi strategicznego zarządzania



informacją. Od początku lat osiemdziesiątych XX wieku pojawiały się nastę
pujące koncepcje: organizational intelligence (wywiad organizacyjny), competi
tor intelligence (wywiad konkurencyjny), marketing intelligence (wywiad m ar
ketingowy), economic intelligence (wywiad ekonom iczny), competitive 
intelligence (wywiad ekonomiczno-konkurencyjny). Termin business intelli
gence (wywiad gospodarczy) pojawił się w teorii i praktyce zarządzania sto
sunkowo niedawno (Kwieciński, 1999, s. 29-31). Polskie tłumaczenie terminu 
business intelligence jako „wywiad gospodarczy” niesie ze sobą sporo niewła
ściwych konotacji^^^l Zarówno w potocznym rozumieniu, jak i specjaUstycznej 
terminologii słowo „wywiad” oznacza m.in. nielegalne zdobywanie niedostęp
nych innymi sposobami informacji oraz działanie przy zachowaniu całkowitej 
tajnościl^l.

Poniżej zaprezentowano kilka warunków, które wzajemnie się uzupełniają 
i traktowane łącznie stanowią istotę informacyjnych działań business inlelli- 
gence^'^^. Chociaż operuje się w tym przypadku terminologią z obszaru zasto
sowań biznesowych, widoczne jest, że wiele elementów wywiadu gospodar
czego (np. monitorowanie) może być (i jest) z powodzeniem stosowanych
przez organizacje niekomercyjne^^^

W arunek  1: Wywiad gospodarczy jest związany z funkcjonowaniem przed
siębiorstwa i w sposób profesjonalny po rządku je  wiedzę o jego otoczeniu .

Sprawą zasadniczą w wywiadzie gospodarczym jest zdobywanie wiedzy
0 otoczeniu przedsiębiorstwa. Z perspektywy informacyjnej każda zmiana czy 
rozwój w środowisku zewnętrznym to kreowanie sygnałów i wiadomości, które 
potencjalnie mogą mieć dla organizacji znaczenie. Niektóre z tych sygnałów są 
bardzo słabe (trudne do wykrycia, wychwycenia), inne niejasne (trudne do 
analizowania), jeszcze inne nieprawdziwe (wprowadzające celowo w błąd). 
W poszukiwaniu informacji o otoczeniu organizacja powinna w sposób selek
tywny reagować na tę powódź sygnałów dynamicznie zmieniającego się środo
wiska, interpretując różne, często sprzeczne informacje.

Jedną z metod zdobywania wiedzy o otoczeniu organizacji jest skanowanie 
środowiska {environmental scanning)^'^^. Badania, prowadzone już w latach 
sześćdziesiątych XX w., doprowadziły do wyróżnienia czterech stylów skano
wania środowiska. Każda z organizacji stosuje co najmniej jeden z nich:

170 W ięcej na ten tem at zob. M aterska (2001a).
Zob. np. Encyklopedia szpiegostwa (1995), s. 281.

^^2 w  dalszej części stosowany jest polski term in „wywiad gospodarczy” z zastrzeżeniam i 
jak powyżej.

'^3 Korzystając z tego dorobku, m etodologicznym  wyzwaniem pozostaje uporządkow anie
1 nazwanie m etod dla organizacji wszelkiego typu.

W procesie budowy systemu m onitorow ania złożonego i n iestabilnego otoczenia w spół
czesnych organizacji m ożna stosować różne m etody pozwalające zanalizować pow iązania m ię
dzy organizacją a otoczeniem . D o najbardziej popularnych m etod  należy zaliczyć rozkład funk
cjonalny, m etodę przepływu danych, m odelow anie inform acji o raz analizę obiektow ą. Opis 
analizy obiektow ej jako  m etody budowy systemu m onitorow ania o toczenia organizacji -  zob.
S. Kowalczyk (2003).



1. Swobodny/przypadkowy przegląd {undirected viewing).
2. Przegląd uwarunkowany/ukierunkowany {conditioned viewing).
3. Poszukiwanie niesformalizowane {informal search).
4. Poszukiwanie sformalizowane (formal search) (Choo, 1998a, s. 83-84, 

158-161).
Ad 1. Istotą tego stylu pozyskiwania informacji jest to, że informacje docie

rają przypadkowo, bez wcześniejszego planowania i podejmowania specjal
nych wysiłków ich zdobycia, określenia celu ich zbierania, bez uświadomienia 
sobie potrzeby informacyjnej. Najczęściej stosowany jest przez te firmy, które 
bądź uważają środowisko/otoczenie za nie poddające się żadnej racjonalnej 
analizie, bądź nie uświadamiają sobie potrzeb informacyjnych i w związku 
z tym nie podejm ują specjalnych działań aby analizować funkcjonowanie oto
czenia. Ocena sytuacji dokonywana jest czasem post factum, np. gdy firma 
upada. Tego typu „ekspozycja na informacje” ma miejsce cały czas, także 
w organizacjach z dobrze rozwiniętym systemem zarządzania informacją i wie
dzą. Wykorzystuje się tu założenie, że teoretycznie im więcej informacji, tym 
większe prawdopodobieństwo, że będzie ona wykorzystana.

Trzeba odnotować, że znajdowanie czegoś przypadkowo, podczas szukania 
czegoś innego (ang. serendipity), jest ostatnio szczególnie częste, np. podczas 
nawigowania po Internecie. Taka nieprzewidziana informacja (wynikająca 
najczęściej z braku uświadomienia sobie potrzeby informacyjnej lub chaosu 
informacyjnego -  znajdujemy pewne informacje tam, gdzie się ich nie spo
dziewamy) niejednokrotnie okazuje się bardzo cenna.

Ad 2. W przeglądzie ukierunkowanym określone są wybrane dziedziny 
oraz typy informacji poddawane przeglądowi. Przegląd wytypowanych zbio
rów informacji jest pomocą dla tych, którzy nie potrafią rozpoznać i wyarty
kułować swoich potrzeb tak długo, aż zobaczą coś, co im te potrzeby uświa
domi. Teoretycznie każdy m enedżer jest w stanie ocenić znaczenie 
znajdowanych w ten sposób informacji (np. przy przeglądzie wybranych tytu
łów czasopism, określonych rubryk w gazetach itp.).

Ad 3. W poszukiwaniu niesformalizowanym organizacja/menedżer aktyw
nie poszukują pewnych informacji, których znaczenie wydaje się aktualnie 
ważne. To poszukiwanie jest niesformalizowane gdyż wysiłek włożony w zna
lezienie konkretnej informacji jest jednorazowy, nie systematyczny, do pew
nego stopnia ograniczony np. czasem, finansami i realizowany ad hoc, nie 
przez wyspecjalizowane struktury organizacji. Przykładem tego stylu może być 
sporadyczne („w razie potrzeby”) korzystanie z usług wyspecjalizowanych 
instytucji, np. firm konsultingowych, wywiadowni gospodarczych. W arto zwró
cić uwagę, że wymaga to już wyartykułowania problemu lub zwerbalizowania 
potrzeby informacyjnej, określenia stopnia szczegółowości potrzebnych infor
macji itp.

Ad 4. W wyszukiwaniu sformalizowanym podejmowane są przemyślane 
i zaplanowane wysiłki uzyskania konkretnej wiadomości lub systematycznego



zbierania informacji na określony temat. W sposób ciągły gromadzi się infor
macje dla oceny funkcjonowania firmy, szans i zagrożeń, pojawiających się 
trendów itp. W tym celu zabiega się o uzyskanie stałego dostępu do pewnego 
rodzaju źródeł. Najczęściej pozyskiwaniem i obróbką informacji w przedsię
biorstwie w tym przypadku zajmuje się wyspecjalizowana komórka (np. dział 
analiz i informacji) lub grupa osób wytypowanych z różnych działów. Kla
syczny wywiad gospodarczy należy do tego typu działań informacyjnych.

Warunek 2: Wywiad gospodarczy wiąże się ze strategicznym zarządza
niem informacją, koncentruje się na obecnym i przyszłym otoczeniu biznesu

Strategiczne (prze)znaczenie informacji sugeruje, że odbiorcą działań busi
ness intelligence -  jest kadra menedżerska wyższego stopnia, która kreśli wizje 
i strategie przedsiębiorstwa oraz podejmuje decyzje. Koncentracja na obec
nym i przyszłym otoczeniu biznesu implikuje dobór źródeł i metod analizy 
informacji. Czy można przewidywać przyszłość korzystając ze źródeł druko
wanych, które opisują najczęściej to, co już się wydarzyło? Czy można zaufać 
publikowanym i publicznie udostępnianym planom rozwojowym konkurencyj
nej firmy? Jak skłonić ludzi do dzielenia się informacją?

W wywiadzie gospodarczym nie chodzi o to by tworzyć zasób informacji 
typu co? gdzie? kiedy?, lecz by dostarczyć decydentom wiedzy typu ja k  najle
piej rozwiązać konkretny problem? W tym kontekście wywiad gospodarczy 
musi wykorzystywać te źródła, które w sposób najlepszy odwzorowują aktual
ną wiedzę, a skoro tak, to podstawowym źródłem informacji dla wywiadu 
gospodarczego są źródła osobowe, czyli kapitał ludzki, na który składają się 
wiedza, doświadczenia i umiejętności pracowników organizacji, niezależnych 
ekspertów, konsultantów, klientów itd. Zwykle o wiele efektywniej jest zapy
tać kogoś kto zna odpowiedź, niż próbować wyekstrahować potrzebną odpo
wiedź czasami z setek dokumentów. Ludzie w naturalny sposób pełnią funk
cję „m etadokum entów ” lub agregatorów  form alnej (możliwej do 
wyartykułowania) i udokumentowanej wiedzy. Ich wartość jako prymarnego 
źródła informacji jest nie do przecenienia

Do wielu raportów przygotowywanych przez jednostki business oraz com 
petitive intelligence zbiera się informacje pochodzące z prymarnych źródeł oso
bowych, których wykorzystanie przy opracowywaniu informacji dla decyden
tów dokumentuje się w bibliografii źródeł. Dostrzeżenie istoty kategorii 
wiedzy „wiedzieć kto” (know-who) sprawia, iż niektóre jednostki zajmujące 
się zbieraniem i analizą informacji tworzą bazy osobowe typu „kto wie coś” 
{who knows what) oraz „kto wie jak to wykonać” (who knows how). Znacznie 
przyspiesza to dotarcie do potrzebnych informacji i podnosi ich jakość.

Warunek 3: Kolejnym istotnym aspektem wywiadu gospodarczego jest to, 
iż stara się dotrzeć do informacji trudno dostępnych, podanych nie wprost, 
ale zawsze metodą legalną, z legalnych źródeł.

Największą wartość dla odbiorcy ma informacja unikatowa, a więc taka, 
której nie mają inni. Czasami w pracy wywiadu trafia się na celowe działania



konkurencji wprowadzające dezorientację i chaos informacyjny, by zmylić 
przeciwnika. Nieraz mówi się wręcz o walce informacyjnej. W codziennej 
praktyce nie jest możliwe, aby produkty inteligencji/wywiadu tworzone były 
tylko na podstawie doskonałych i bezbłędnych danych. Ale chociaż nie są 
znane różne szczegóły, jest możliwe odkrywanie ogólnych planów i strategii. 
Jedną z charakterystycznych cech informacji w wywiadzie gospodarczym jest 
jej fragmentaryczność. Umiejętność „składania” informacji pochodzących 
z wielu źródeł w jedną całość przypomina trochę układanie puzzli. Bywa, że 
pojedyncze elementy nie mają żadnej wartości. Dla przewidywania różnych 
tendencji wykorzystuje się także metody ekstrapolacji, czyli wnioskowania 
i przewidywania czegoś nieznanego z faktów i informacji, które są dostępne. 
Trzeba jednak zawsze liczyć się z ryzykiem, bo tak naprawdę nie jesteśmy 
w stanie dokładnie przewidzieć przyszłości zanim wydarzenia nie nastąpią 
(a wtedy czasami jest już za późno). Firma często znajduje się na pozycji, 
w której może tylko zwrotnie reagować na ruchy konkurencji.

W aru n e k  4: Wywiad gospodarczy przygotowuje informację w celu jej 
w ykorzystania.

Nie brak sygnałów, że duża cześć gromadzonych w firmie informacji ma 
niewiele wspólnego z podejmowanymi przez menedżerów decyzjami. Pracow
nicy zajmujący się informacją i wiedzą w organizacji powinni poświęcić znacz
nie więcej uwagi etapowi rozpoznania potrzeb i wymogów informacyjnych tej 
grupy odbiorców. Jest oczywiste, że większe zainteresowanie sprawą powinni 
też okazywać menedżerowie, bo leży to w interesie całej organizacji.

„Bez klientów twój towar jest równie bezwartościowy jak trawa” głosi chiń
skie przysłowie. Znając swoich odbiorców jednostki wywiadu mogą przygoto
wać bardzo zróżnicowane menu produktów i usług informacyjnych, najlepiej 
służące ich spożytkowaniu do podjęcia decyzji strategicznej. Produkty te obej
mują różnorodny zasięg czasowy oraz dostarczają odmiennych poziomów 
szczegółowości informacji -  w zależności od koncentracji na całej branży bądź 
konkretnym zdarzeniu lub firmie. Niektóre produkty informacyjne wymagają 
natychmiastowej uwagi, inne, np. scenariusze na przyszłość, przeglądy tren
dów potrzebują dystansu, dłuższego namysłu.

Podsumowując rozważania na tem at wywiadu gospodarczego trzeba 
stwierdzić, że fundam entalną zasadą jest, by wszystkie produkty intelligence 
dostarczały użytkownikowi końcowemu wartości, które sygnalizują, uwypu
klają lub w inny sposób „wzmacniają” potencjalną użyteczność informacji.

W śród innych narzędzi pozyskiwania informacji centralne miejsce zajmuje 
sieć kontaktów. Utworzenie i utrzymanie własnej sieci informatorów, powią
zań, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa, podnosi skuteczność 
w gromadzeniu informacji z różnych źródeł. Sieć pozwala najczęściej na 
zebranie informacji pewnych i raczej trudno dostępnych, stwarza bowiem 
możliwość pilnego słuchania licznych sygnałów z otoczenia i znajdywanie cze
goś, niejako przy okazji szukania czegoś zupełnie innego”^̂ 5.

Zob. Kwieciński, 1999, rozdz. 4.3 Budow a sieci i 4.4. Z arządzanie  siecią.



Liczącą się m etodą pozysiciwania informacji są tzw. źródła wewnętrzne, np. 
przedstawiciele handlowi firmy, którzy mogą z powodzeniem zbierać infor
macje o działaniach konkurentów, ich planach na przyszłość i zmianach 
zachodzących na rynku dokładniej niż jakakolwiek instytucja zajmująca się 
badaniem rynku. Źródła wewnętrzne dzieli się na trzy kategorie:
• „posiadacze wiedzy” -  to pracownicy firmy, którzy dysponują cenną wiedzą, 

umiejętnościami lub kontaktami. Często nawet nie zdają sobie sprawy z ich 
wartości. Połączenie umiejętności i informacji tych osób z ekspertam i 
z innych działów (z którymi mogli nigdy nie zamienić nawet słowa), tworzy 
wręcz kopalnię wiedzy, z której można czerpać podczas działań wywiadow
czych. To właśnie ta grupa, na pytanie dlaczego nic nikomu nie powiedzieli, 
najczęściej odpowiada „przecież nikt mnie nie pytał”,

• „łącznicy ze światem zewnętrznym” -  to pracownicy mający kontakt z oso
bami spoza firmy. M ożna do nich zaliczyć np. pracowników działu zakupów, 
którzy często spotykają się z dostawcami, tymi samymi, którzy zaopatrują 
też konkurentów. Uzyskane przez nich informacje mogą dać dokładny 
obraz obecnych działań pozostałych firm i ich planów na przyszłość (np. 
zwiększone zakupy surowców). Do grupy tej możemy zaliczyć również pra
cowników działu zarządzania zasobami ludzkimi odbywających spotkania 
z kandydatami do pracy. Doskonałą okazją do zdobywania informacji jest 
przynależność do organizacji zawodowych (np. zrzeszenia osób o określo
nej specjalizacji),

• „podróżnicy” -  to osoby pracujące zazwyczaj poza biurem. Do grupy tej 
należą np. handlowcy i osoby dokonujące napraw urządzeń u klientów. 
Rozmowy, jakie toczą z klientami są znakomitą okazją do wypytania ich 
o działania konkurentów i sytuację na rynku^^^.
Sposoby pozyskiwania informacji zmieniają się wraz z rozwojem technolo

gicznym i sprzętowym. Różnorodność informacji dostępnej w Internecie 
powoduje także różnorodność usług, metod i narzędzi służących do jej wyszu
kiwania. Brzozowy i in. (2001) kategoryzują je następująco;
• usługi przeszukiwania Sieci {search services),
• narzędzia do kopiowania {odd-line browsers),
• usługi i narzędzia monitorujące zawartość witryn internetowych,
• narzędzia do wizualizacji struktury i zawartości witryn.

Coraz bardziej istotną rolę w pozyskiwaniu informacji z Internetu przypi
suje się inteligentnym systemom wyszukiwawczym w sieci In ternet np. sperso
nalizowanym portalom  sieciowym, inteligentnym agentom, wykorzystującym 
metody wywodzące się z data mining (Gawrysiak, 2000; Brzozowy, Gliński, 
Gerszberg, 2002).

Tzw. profilowany wywiad sieciowy oparty jest na technice zaproponowanej 
przez R.Hackathorna w 1999 r. i nazwanej web farming  (podaję za: Gerszberg, 
2003, s. 398). Jego istota sprowadza się do trzech faz: 1) odkrywania rele-

176 Podaję za: Jaw orski M. (2001), s. 176-177.



wantnych dokumentów w sieci Internet oraz ich pozyskiwania -  sprowadzania 
do własnego systemu informacyjnego, 2) analizy dokumentów, 3) ich udo
stępniania zainteresowanym użytkownikom. Obszarem działania web far- 
mingu nie jest cała sieć, a jedynie jej bardzo niewielki podzbiór, złożony 
z wybranych wcześniej stron. Zapobiega to quasi-losowemu serfowaniu po 
zasobach sieci lub otrzymywaniu ogromnych ilości dokumentów w odpowiedzi 
na wysyłane do niej zapytania. Profilowany wywiad polega na ewolucyjnym, 
systematycznym odkrywaniu, pozyskiwaniu, analizie i strukturyzowaniu oraz 
selektywnym udostępnianiu informacji i wiedzy.

Należy podkreślić, iż zdecydowanie podstawową m etodą zbierania infor
macji jest tzw. biały wywiad (informacje zdobywane w sposób jawny). Według 
wielu źródeł do niedawna zapewniał on blisko 80% danych. Współczesne sto
sunki i uregulowania polityczne, gospodarcze, kulturalne i technologiczne 
sprzyjają rozprzestrzenianiu się informacji, a jednocześnie znacznie utrud
niają tajne zbieranie informacji (np. ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. 
o ochronie informacji niejawnych^^^). Obecnie szacuje się, iż informacja 
jawna stanowi ok. 95% wszystkich dostępnych informacji (Wójcik, 2001, 
s. 335).

W koncepcję omówionej w pracy idei organizacji uczącej się (zob. pod- 
rozdz. 2.4.1.) interesująco wpisuje się koncepcja dwóch uzupełniających się 
procesów zdobywania informacji i wiedzy o konkurencie -  nazwana przez 
J.Rokitę (2002). „uczeniem się konkurenta”. Tzw. uczenie się przewodnikowe 
oraz encyklopedyczne różnią się podejściem do uczenia się oraz sposobem 
przetwarzania danych. Dla uczenia się przewodnikowego istotne są następu
jące pytania:

1. Co wiemy o konkurencie?
2. Czego możemy się jeszcze nauczyć o nim?
3. Jak duża jest różnica (luka) pomiędzy tym, co wiemy o nim, a tym, co 

powinniśmy wiedzieć?
4. Kto będzie zdolny do wykorzystania tej dodatkowej wiedzy powstałej 

w wyniku uczenia się w procesie podejmowania decyzji i dla jakich rodzajów 
decyzji ta  wiedza będzie przydatna?

Pytania te tworzą swoisty przewodnik dla uczenia się konkurenta. Stąd też 
wynika konieczność identyfikowania potrzebnych danych i źródeł ich pozy
skania oraz uzyskiwanie tych danych (Rys. 23, blok 2).

Pytania zadawane w uczeniu się encyklopedycznym pokazują, że decydenci 
nie są w stanie określić „tego, czego nie wiedzą, a powinni wiedzieć”, np.:

1. Kim są obecni i przyszli konkurenci?
2. Jakie są najważniejsze prawdopodobne scenariusze rozwoju i jego kie

runki dla indywidualnych i powiązanych ze sobą konkurentów z uwzględnie
niem zmian w poszczególnych przedziałach czasu?

177 D z.U . N r l l , p o z .  95.



3. Jakie są konsekwencje tych alternatyw dotyczące przyszłości dla samej 
organizacji i jej konkurencyjnego kontekstu?

Wyraźnie widać, że tak formułowane potrzeby informacyjne związane 
z aktualnymi i przyszłymi decyzjami nie są określane a priori. Tak więc poszu
kiwanie informacji dotyczących konkurentów ma charakter otwarty. Powo
duje to, że w bloku 2 (rys. 23) nie określa się z góry rodzajów danych o kon
kurencie, źródeł ich pozyskiwania, nie ocenia się ich przydatności. Gromadzi 
się natomiast wszystkie dostępne dane o rywalach.

W tym przypadku system zbierania informacji o konkurentach nie zawsze 
dostarcza decydentom tej wiedzy, która jest im potrzebna. Zaletą tego podej
ścia jest jednak to, że zauważa się wiele ważnych, ale niewyraźnych sygnałów 
o planowanych poczynaniach konkurenta, co przy uczeniu się przewodniko
wym mogłoby zostać niezauważone.

Obydwa sposoby zdobywania informacji o konkurencji oddziaływają na 
siebie wzajemnie. Uczenie się przewodnikowe może dostarczać dobrej wiedzy 
dla podjęcia się uczenia otwartego. Z  kolei problemy odkrywane w rezultacie 
uczenia się otwartego stanowią dobrą „materię” dla uczenia się przewodniko
wego (Rokita, 2002).

Informacje o konkurencie
Potrzeba uzyskania 
informac/i o konkurencie
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Rys. 23. Proces uczenia się organizacji 
Źródło: Za: Rokita, 2002, s. 214.

Pozyskując informacje można koncentrować się na jednym konkretnym 
konkurencie, co J.Rokita nazywa uczeniem się deskryptywnym (jego efektem



jest informacja najczęściej w formie opisowej). «Uczenie się przez porówna
nia» odnosi się do sytuacji, w której można porównywać ze sobą co najmniej 
dwóch rywali. Trzecie podejście to uczenie się w oparciu o szeroki zakres wie
dzy, co ma na celu pozyskiwanie wiedzy nie tylko o konkurentach, lecz także 
o jak najszerszym otoczeniu organizacji -  następujących lub mogących nastą
pić w nim zmianach. Te trzy możliwości ilustruje rys. 24.

Deskryptywne uczenie się 
o konkretnym konkurencie

porównawcze

uczenie się przez 
porównywanie się 
z konkurentami samouc: 

uczenie się r 
własnej ciri

enie się 
3 przykładzie 
ganizacji

Poszerzające 
zakres wiedzy

uczenie się w obszarze: 
otoczenie - konsumenci, 
kanały, dostawcy, 
teclinologie. konkurenci, itp.

w celu wywiedzenie konkurenta "w pole", 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, 

uzyskania lepszych wyników

Rys. 24. Rodzaje uczenia się organizacji 
Źródto za: Rokita, 2002, s. 221.

Powyższe trzy metody dają podstawę do uczenia się na przykładzie własnej 
organizacji, czyli tzw. samouczenia się. Określić nimi możemy swoją pozycję 
na rynku -  im większa wiedza o konkurentach i ich otoczeniu, tym większa 
wiedza o kondycji własnej organizacji (w porównaniu do innych), a więc więk
sza szansa, aby wyciągać właściwe wnioski dla zmian swojej strategii, norm 
działań i fundamentalnych podstaw tworzących własną wiedzę (Rokita, 2002).

Podsumowując, trzeba podkreślić, że wszystkie działania w kierunku pozy
skiwania informacji powinny charakteryzować się celowością, ciągłością, 
aktywnością, terminowością, wiarygodnością, dokładnością, skutecznością, 
elastycznością i zdolnością do przewidywania przyszłości.

2.4.4. Obieg i dostępność informacji

Szybki obieg i wymiana informacji, jej wysoka jakość, zwłaszcza w hierar
chicznych, wieloszczeblowych strukturach organizacyjnych, możliwe są tylko 
wtedy gdy komunikacja ma charakter wielokierunkowy i rozgałęziony. Infor



macja przepływa w organizacji co najmniej w trzech kierunkach: w górę, w dół 
oraz horyzontalnie (nawet jeśH organizacja jest rozproszona geograficznie)^^^.

Przepływ informacji w górę (komunikacja wchodząca) -  oznacza nadawa
nie jej od najniższych szczebli w organizacji do coraz wyższych (kierownictwa). 
-  Informacje szczegółowe powstające na dole, np. dane o dziennej sprzedaży, 
w miarę docierania do kolejnych poziomów hierarchii w organizacji przybie
rają coraz bardziej zwięzłą postać (np. dane za tydzień, miesiąc, kwartał, rok), 
ułatwiając monitorowanie i wychwycenie trendów^’79.

Informacja kierowana w dół (komunikacja schodząca) -  to strategie, cele, 
zalecenia powstające na szczeblu kierownictwa strategicznego, a następnie 
przekazywane „w dół” do kierowników zajmujących się działaniem taktycznym, 
którzy decydują jak osiągnąć wyznaczone zadania. Horyzontalny przepływ 
informacji zachodzi pomiędzy poszczególnymi komórkami firmy i zespołami 
pracowników, np. w zakresie projektów produktów i usług, wprowadzania 
zmian itp. Komunikacja w tym wymiarze ma zasadnicze znaczenie dla powsta
wania i konsolidacji pomysłów, nowych idei itp.

Eksponowanie systemu pionowej komunikacji w oparciu o sformalizowane 
zasady przepływu informacji i nadawanie rangi ważności osobom mającym 
dostęp do przekazywania i przetwarzania informacji jest charakterystyczne dla 
systemu zarządzania w klasycznej (tradycyjnej) firmie. System informacji 
i komunikacji można przyrównać tu do modelu trójkąta ostrokątnego (zob. 
rys. 25). Modelowy system informacji i komunikacji firm „nowej ekonomii” 
wygląda inaczej. W firmach wirtualnych opartych na wykorzystaniu systemów 
sieciowych (w tym Internetu), a także w ramach prowadzania działalności 
gospodarczej typu e-commerce, business-to-business itp. każdy dysponuje 
wszechstronną informacją sieciową, niezbędną do realizacji projektu, czy 
innego celu. System przekazywania informacji charakteryzuje się brakiem 
sformalizowania. Głównym instrum entem  przekazywania, przetwarzania 
i przechowywania informacji jest Internet. Wykształca się nowy typ organiza
cji, w której praktycznie wszystkie jej elementy są źródłem wiedzy (zwłaszcza 
w warunkach organizacji sieciowych czy organizacji opartych na wiedzy -  
knowledge companies). W dotychczasowych tradycyjnych firmach kluczowa 
wiedza, stanowiąca o wyróżnianiu się organizacji, skoncentrowana była tylko 
na najwyższych szczeblach ich hierarchii.

W opinii niektórych badaczy (Binsztok i Perechuda, 2003) w nowoczesnych 
organizacjach mamy do czynienia z „zygzakowatym” transferem  informacji. 
Według nich charakterystyczne dla tego przepływu są:

178 literaturze mówi się o kom unikacji pionowej, poziom ej i ukośnej; schodzącej, w cho
dzącej i przechodzącej w poprzek struktury organizacyjnej; o komunikacji całościowej, miejsco
wej i częściowej (Z adros, 2003).

179 W yraźnie widać tu po trzebę prezentacji inform acji w różnej form ie w łańcuchu szcze
bli m enedżerskich. N a najwyższym szczeblu zarządzania preferow ana jest inform acja „skon
densow ana” i zaprezentow ana np. w postaci słupków wyników miesięcznych, diagram ów  p ro 
centowych itp.
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Rys. 25. Rewolucja modelu organizacji 
Źródło: Opracowanie KPMG nt. zarządzania wiedzą, 1999 r, Za: Mierzejewslca, 2004, s. 37.

• zacieranie się różnic między informacją ważną i nieistotną,
• nieformalny przepływ informacji,
• tradycyjne i nowoczesne nośniki informacji są traktowane w sposób równo

rzędny,
• spontaniczne generowanie informacji,
• istotą transferu informacji jest jej ciągła, nieformalna reinterpretacja,
• braki rozeznania w zakresie ośrodków nadawania i odbioru informacji,
• informacje posiadają dużą moc decyzyjną oraz podtrzymują chaotyczne 

procesy zachowań, działań i decyzji.
Każdy z wymienionych modeli ma swoje wady i zalety, może pobudzać 

i wspierać lub utrudniać kreowanie i stosowanie nowej wiedzy. Każdy model 
wymaga innego zarządzania informacją (w tym infrastrukturą organizacji), by 
w odpowiednim czasie informacja była dostępna dla tych, którzy jej akurat 
potrzebują.

Nawiązując do przepływu informacji organizacyjnej zauważamy, że dostęp 
do informacji rozpatrywany w relacji: kierujący i podwładni jest ważny np. 
z punktu widzenia skuteczności komunikowania się. Rzadko zdarza się, by 
wszyscy mieli pełną informację. Innymi informacjami dysponują przełożeni, 
a innymi pracownicy, niektóre mają wszyscy, a innych, potrzebnych, nie ma 
nikt. Możliwe sytuacje przedstawia rys. 26.

In f. znane  p racow nikom Inf. n ieznane k ierow nikom
Inf. znane kierow nikom ARENA M ARTW E POLE
Inf. nieznane pracow nikom SZUFLADA TERRA INCOGNITA

Rys. 26. Dostępność informacji 
Źródło: Szaban, 2003a, s. 77.



Arena to obszar informacyjny znany zarówno kierującym, jak i kierowa
nym, określany jako „otwarty”. Martwe pole -  to obszar informacji znany pra
cownikom, a „martwy”, czyli nieznany kierującym. Szuflada -  to informacje 
znane tylko przełożonym, którymi nie dzielą się z podwładnymi. „Terra inco
gnita” -  to informacje nieznane ani przełożonym, ani podwładnym.

W przypadku tzw. użytkownika korporatywnego -  jakim jest organizacja -  
przekazanie informacji jednem u pracownikowi organizacji nie oznacza prze
kazania informacji całej organizacji, aczkolwiek w przypadku użytkownika 
korporatywnego zakłada się przekazywanie informacji przynajmniej między 
niektórymi użytkownikami indywidualnymi organizacji^^O. W ramach określo
nej struktury organizacyjnej wewnętrzny obieg informacji pomiędzy poszcze
gólnymi użytkownikami indywidualnymi jest zwykle regulowany przez prze
pisy, instrukcje, determinowany przez istniejące systemy informatyczne, czyli 
stanowi element kultury informacyjnej organizacji. W ażne jest, by został on 
właściwie rozpoznany przez gestora procesu informacyjnego, a wiedza o nim 
była systematycznie aktualizowana.

W organizacji określone wiadomości nie są odbierane, interpretowane 
i wykorzystywane w jednakowy sposób. Użytkownik korporatywny (zbiór indy
widualnych finalnych użytkowników) wykorzystuje informacje do różnych 
celów, w różny sposób -  wymagający różnych form, technologii, organizacji 
i nakładów.

Analizując możliwe rozwiązania dostępu do informacji w firmie należy 
uwzględnić szereg czynników, a w szczególności:
• częstotliwość dostępu,
• ścieżki dostępu,
• uprawnienia w zakresie dostępu do informacji,
• ograniczenia/obostrzenia w dostępie do informacji.

Tabela 18 ilustruje przykładowe możliwości w tym zakresie.

Tabela 18
Dostęp do informacji organizacyjnej

W ym agania
Częstotliwość Często Regularnie By wykonać 

działania
N iezbyt
często

Rzadko

Ścieżki
dostępu

Indywidualna Dział Filia Firma Grupa

Uprawnienia Pełen dostęp Ograniczony Poufne Ściśle tajne Brak dostępu
Ograniczenia Żadnych Bez

możliwości
usuwania

Bez
możliwości
poprawek

Bez
możliw ości
uaktualniania/
dodawania

Tylko do 
odczytu

Źródto: Opracowanie własne.

Inaczej jest w przypadku tzw. użyticowniica zbiorow ego (np. w idownia, słuchacze p ro 
gram u radiowego, wyborcy), gdzie nie m ożna zaktadać przekazyw ania inform acji m iędzy użyt
kownikami indywidualnymi składającym i się na użytkownika zbiorow ego. W  tym przypadku 
każdem u użytkownikowi indyw idualnem u należy dostarczać inform acji z osobna.



Organizowanie obiegu i dostępu do informacji to ważny problem z punktu 
widzenia zarządzania informacją, np. projektując systemy informacyjne orga
nizacji inaczej należy widzieć przechowywanie informacji potrzebnej co kilka 
minut, a inaczej tej, do której dostęp potrzebny jest jeden-dwa razy w roku. 
Odmienne wymagania sformułujemy dla przechowywania informacji, do któ
rych dojście ma jedna osoba, od tych dostępnych wszystkim członkom organi
zacji. Analogicznie, zróżnicowanie dotyczyć musi stopnia poufności informa
cji dla określonych grup czy osób indywidualnych i związanych z tym 
uprawnień odczytu i przetwarzania informacji.

W modelowaniu dostępu do informacji w systemach informacyjno-wyszu- 
kiwawczych powinno się również brać pod uwagę upodobania i nawyki użyt
kowników, na co zwraca uwagę dyscyplina zwana architekturą informacji.

Poczynione w tym podrozdziale uwagi wydają się być szczególnie istotne 
z punktu widzenia projektantów systemów, gestorów i administratorów pro
cesów informacyjnych.

2.5. Wiedza w organizacji

w  kontekście społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy pytanie 
o to: Czym zarządzamy? staje się kluczowe dla organizacji intensywnie wyko
rzystujących wiedzę. Z  punktu widzenia organizacji zainteresowanej efektyw
nym wykorzystaniem wiedzy (zarządzaniem wiedzą) niezbędne jest, aby orga
nizacja wiedziała:
• Co stanowi wiedzę organizacyjną?
• Jakie funkcje wiedza pełni (lub może pełnić)?
• Jakie jest faktyczne i potencjalne znaczenie wiedzy dla organizacji?
• Jakie sposoby i formy istnienia wiedzy organizacyjnej istnieją potencjalnie?
• Jaką wiedzą organizacja aktualnie dysponuje (i jaka jest natura tej wiedzy)?
• Jakiej wiedzy potrzebuje (teraz i w przyszłości)?
• Gdzie się ona znajduje?
• Dla kogo i na jakich zasadach jest dostępna?
• Jak specyficzna natura, określone cechy i własności wiedzy determinują 

wybór przyjętych rozwiązań organizacyjnych?
• Jakiej wiedzy organizacja jest twórcą, a jakiej tylko użytkownikiem?
• Po co organizacjom zwiększanie ilości wiedzy?
• Jak ją  stosować, wykorzystywać?
• Jak mierzyć wiedzę -  jak oceniać zmiany w jej zasobach?
• Jaką wiedzą w organizacji zarządzać? Czy każdą?^^^ itd.

Niniejszy rozdział oraz rozdział poświęcony zarządzaniu wiedzą są próbą 
odpowiedzi na postawione pytania. Rozpoznanie takie jest niezbędne, gdy

B iorąc pod uw agę kryterium  np. obiektywizmu wiedzy wyraźnie widać, że w iedza skraj
nie subiektyw na nie jest na tyle istotna, by nią zarządzać.



zakładamy, że wiedza jest czynnikiem rozstrzygającym o przewadze konku
rencyjnej, jest strategicznym zasobem itd. Każdy z tych przejawów wiedzy 
wymaga innego podejścia -  w zależności od typu organizacji, charakteru jej 
działania oraz założonych cełów.

Zaproponowane w rozdziale sposoby pojmowania, typologizowania i kate
goryzowania wiedzy w organizacjach pokazują rozwój zainteresowań badaw
czych w omawianym zakresie. Przegląd literatury pod tym kątem  pokazuje, że 
koncentracja uwagi na wybranym problemie dotyczy ostatnich dwudziestu lat. 
W ten sposób stopniowo przygotowany został grunt do rozważań na temat 
gospodarki opartej na wiedzy i organizacji intensywnie ją  wykorzystujących.

2.5.1. Cz5mi jest lub może być wiedza w organizacji?

Dziś coraz częściej wiedzę porównuje się z genomem organizacji -  tak jak 
zapis DNA decyduje o cechach, osobowości, możliwościach człowieka, tak też 
wiedza organizacji określa jej kształt w przyszłości; i tak jak każdy pojedynczy 
gen DNA odnajduje swoje odzwierciedlenie w cechach człowieka, tak samo 
każda umiejętność posiadana przez organizację ma unikalny wkład w osiągane 
przez nią wyniki (Mierzejewska, 2004; Wiatr, 2005).

Jednym z pierwszych, który docenił znaczenie wiedzy w gospodarce był 
Peter Drucker. To on wprowadził określenia „praca z wiedzą” oraz „pracow
nik wiedzy” {knowledge worker). Drucker akcentował, że w społeczeństwie 
wiedzy, w którym nadrzędnym zasobem jest wiedza i pracownicy wiedzy, 
zasoby uważane dotąd za tradycyjne, tj. kapitał, ziemia czy praca, tracą na zna
czeniu (Drucker, 1999).

Czym jest wiedza organizacyjna? To wiedza o klientach, produktach i usłu
gach, procesach, konkurentach, zmianach zachodzących na rynku itd. G ene
ralnie można powiedzieć, że jest to wiedza o faktach, relacjach, procesach 
(rozwoju) i procedurach potrzebnych do funkcjonowania organizacji. Tworzy 
ją wyjątkowe połączenie doświadczenia, idei, intuicji, wartości, sądów i um ie
jętności jednostek, a także zespołów (grup) -  tworząc ramy dla oceny, rozu
mienia i przyswajania nowych doświadczeń i informacji (D avenport i Prusak, 
1998).

Od informacji odróżniają to, że informacje odnoszą się do przeszłego łub 
obecnego stanu pewnych elementów, wiedza zaś stanowi coś więcej -  pozwala 
przewidywać, kojarzyć fakty i podejmować decyzje. Widzimy więc, że wiedza 
w organizacji to nie tylko wiedza „zimna”, a więc ta, którą firma posiada 
i którą dysponuje, ale przede wszystkim wiedza „gorąca”, odzwierciedlona 
w procesach tworzenia i generowania nowych pomysłów.

Wiedza jest (i to wydaje się, że jest najbardziej oczywiste) narzędziem nor
malnego funkcjonowania organizacji, zapewnia jej sprawne działanie. Z  wie
dzą w charakterze narzędzia (zwaną czasem „narzędziową”) mamy do czynie
nia tam, gdzie organizacja pomnaża i wykorzystuje całą wiedzę swoich



pracowników niezbędną do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc przykła
dowo: wiedzę technologiczną, wiedzę o finansach, o kształtowaniu relacji mię
dzyludzkich, o organizowaniu pracy zespołowej, o relacjach z klientem itd. 
Wszystkie te rodzaje wiedzy wykorzystywane w codziennej praktyce organiza
cji, jak na razie tylko w nielicznych przypadkach są przedmiotem świadomego 
i systematycznego z a r z ą d z a n i a ^ ^ ^  (Blikle, 2003). Odpowiednio przygotowana 
i udostępniona na zewnątrz wiedza jest narzędziem: przyciągania i utrzymania 
klientów, budowania satysfakcji klientów, dostawców i innych interesariuszy, 
przyciągania potencjalnych partnerów, tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa 
i umacniania marki, przyciągania utalentowanych pracowników o wysoko roz
budowanych potrzebach osiągnięć i samorealizacji, przyspieszania rozwoju 
wiedzy.

Wiedza stanowi także narzędzie w procesach zarządzania wiedzą, o czym 
będzie jeszcze mowa.

W chwili obecnej znacznie mocniej niż dawniej eksponuje się tezę, że wie
dza staje się najbardziej dynamicznym i rozstrzygającym czynnikiem otoczenia 
gospodarczego. W kontekście organizacyjnym i zarządzania wiedzą przyjmuje 
się, że wiedza to niematerialne zasoby^^^ organizacji związane z  ludzkim działa
niem, których zastosowanie może być podstawą przewagi konkurencyjnej orga
nizacji (Kisielnicki, 2003, s. 17).

Przedsiębiorstwa odkrywają znaczenie wiedzy nie tylko jako narzędzia 
przetrwania, ale przede wszystkim jako narzędzia odnoszenia sukcesów na 
rynku i osiągania przewagi konkurencyjnej, co wiązać należy z tym, że zasoby 
wiedzy są trudne do skopiowania czy n a ś l a d o w a n i a  8̂4.

Podobnie jak informacja, wiedza stała się kategorią ekonomiczną i jej 
funkcja zapewniania przewagi na rynku dotyczy przede wszystkim wiedzy 
w funkcji produktu, a następnie towaru (najczęściej w formie usługi). Komer
cjalizacja wiedzy następuje zarówno w formie skodyfikowanej (poprzez sprze
daż licencji i patentów, franchizing^^^), jak i w formie wiedzy eksperckiej -  
spersonalizowanej (kontrakty menedżerskie, doradztwo, konsultacje).

Trzeba jednak zauważyć, że w gospodarce opartej na wiedzy, działania 
wielu przedsiębiorstw nie polegają na tworzeniu wiedzy perse, lecz na jej dys
trybucji, przetwarzaniu, rekonfiguracji, czyli innymi słowy na budowie nowego 
kontekstu dla działania organizacji.

Odnosząc się do wspomnianej już możliwości uzyskiwania przewagi dzięki 
wiedzy wskazać można trzy sytuacje -  w coraz większym stopniu traktuje się

182 Mówiąc o gospodarce opartej na wiedzy częściej mamy na myśli zarządzanie wiedzą 
w charakterze produktu, niż w charakterze narzędzia codziennego funkcjonowania firmy.

183 Więcej zob. podrozdz. 2.5.9. Wiedza jako zasób.
1̂ '* Wiedza organizacyjna (wiedza korporacyjna) -  każda jest niepowtarzalna. Teoretycz

nie jednak trudno określić moment, od którego wiedza staje się unikalna dla danej organiza
cji i wyróżniająca ją spośród innych (Kasprzak, 2000).

185 Uprzywilejowanie partnera gospodarczego poprzez nadanie mu prawa do wytwarzania 
wyrobów według przekazanej technologii albo gwarantujące mu prawo wyłączności sprzedaży 
określonych towarów lub usług na wyznaczonym rynku.



dziś wiedzę jako główne źródło przewagi Iconkurencyjnej, albo jako jej źródło 
uzupełniające. Jednak dla części organizacji wiedza to nadal tylko dekoracja 
użyteczna w prezentacji jej modnego oblicza. W każdym z tych przypadków 
mamy do czynienia z inaczej kształtowaną przestrzenią wiedzy organizacyjnej.

W zależności od charakteru organizacji wykorzystywane są różne obszary 
i typy wiedzy, potrzebne do realizacji postawionych zadań. Wymiar organiza
cyjny wiedzy przejawia się nie tylko w jej rosnącej unikatowości, tak potrzeb
nej na wysokich szczeblach zarządzania, lecz nade wszystko w jej zdolnościach 
i n t e g r a c y j n y c h  Prezentowany w dalej przegląd typów wiedzy w organiza
cjach ma ułatwić orientację w tym, jakimi zasobami wiedzy można zarządzać, 
co stanowi podstawę wiedzy o tym jak je organizować, by osiągnąć sukces.

2.5.2. Informacja i know-how

u  podstaw teorii organizacji opartej na wiedzy leży podział wiedzy organi
zacyjnej na dwie kategorie: informację oraz know-how -  co ściśle korespon
duje z podziałem stosowanym w obszarze sztucznej inteligencji na wiedzę 
deklaratywną i wiedzę proceduralną (Kogut i Zander, 1992). Przez inform a
cję rozumie się w tym przypadku wiedzę, która może być transmitowana bez 
straty swej integralności, podczas gdy reguły syntaktyczne wymagane do jej 
odkodowania są znane. Know-how postrzegane jest jako zakumulowane umie
jętności praktyczne oraz doświadczenie, które pozwalają wykonywać coś 
gładko (bez przeszkód) i efektywnie. Юuczowym słowem w tej definicji jest 
«zakumulowane», co implikuje, że know-how  musi być zdobywane podczas 
uczenia się lub innej formy nabywania wiedzy. Wiedza jako informacja 
zakłada, że wiemy co dana rzecz oznacza. Know-how  zakłada, że wiemy jak  
coś wykonać, np. dla firmy ważne jest nie tylko ustalenie cen na właściwym 
poziomie (wiedzieć co?) lecz także uczenie się jak organizować rynek i dzia
łania firmy, by być efektywnym (wiedzieć jak?). Know-how, jako wiedza pro
ceduralna, jest opisem tego, co stanowi bieżącą praktykę wewnątrz firmy. 
Praktyki mogą odnosić się do tego jak organizować firmę, przepływ gotówki, 
jakie ustanawiać podziały funkcjonalne itp. Wiedza ujawniana w organizacyj
nych zapisach, jak np. w projektach, planach (wiedzieć co), jest ograniczona 
do dostarczania informacji np. na temat osób i odpowiedzialności formalnej. 
Know-how jest zrozumieniem jak organizować firmę zgodnie z formalnymi 
i nieformalnymi podziałami.

Podział wiedzy zaproponowany w 1994 r. przez Lundvalla i Johnsona (tzw. 
podział Lundvalla^^^) -  znany we współczesnej teorii organizacji -  uzupełnia 
powyższą propozycję o następujące kategorie wiedzy:

Niektórzy autorzy (np. Galant, 2004) twierdzą, że głównym zadaniem wiedzy jest inte
gracja organizacji.

Zob. także: Employment and Growth in the Knowledge-base Economy (1996), OECD, 
s. 19-20.



„wiedzieć-со” (know-what) -  wiedza o faktach, produktach i ich właściwo
ściach,

„wiedzieć-dlaczego” (know-why) -  wiedza o prawach i zasadach działania 
natury, społeczeństwa, techniki itd.,

„wiedzieć-jak” (know-how) -  umiejętność robienia czegoś,
„wiedzieć-kto” (know-who) -  wiedza „kto o czym wie” (who knows what) i 

„kto wie jak coś zrobić” (who knows how).
Know-what -  odnosi się do wiedzy o „faktach”, np. ilu pracowników 

zatrudnia organizacja, co można nowego wprowadzić na rynek. Tutaj wiedza 
ma znaczenie bliskoznaczne informacji -  może być przesyłana za pomocą 
danych i bitów, można ją dzielić na drobne części.

Know-why odnosi się do wiedzy o zasadach i prawach w naturze, w ludzkim 
umyśle, w organizacji i w społeczeństwie. Dostęp do tego rodzaju wiedzy przy
spiesza postęp techniczny i obniża częstotliwość błędu w procedurach ekspe
rymentowania, by np. wiedzieć dlaczego nie działa konkretne urządzenie, 
dlaczego nie osiągnięto sukcesu.

Know-how -  jest z natury związane z osobą i obejmuje niesformalizowane 
um iejętności czy zdolności, wypływające z indywidualnego działania 
i doświadczenia. Z  tego względu może być zaliczone do tzw. wiedzy ukrytej 
(tacit knowledge)'^^^. Dotyczy zarówno umiejętności pracowników (to znaczy 
zdolności robienia czegoś, np. wiedzieć jak można naprawić urządzenie), lecz 
ma także znaczenie na wyższym poziomie zarządzania, na przykład dla roz
woju nowych produktów lub rekrutacji personelu. Wiedza know-how  to jed
nak nie tylko wiedza np. jak tworzyć produkty, ale także jak przekonać ludzi 
by je kupowali. Zawiera ona w sobie wszystkie „techniki” jak dokonywać pew
nych rzeczy, a nie tylko jak je tworzyć. Nie można klasyfikować wiedzy know
how  jako typowo praktycznej, gdyż dotyczy także tworzenia wiedzy przez 
naukowców. Najczęściej know-how  jest dom eną jednej firmy lub zespołu 
badawczego, jednak współpraca pomiędzy różnymi organizacjami powoduje 
powstawanie sieci powiązań, a te z kolei przywołują kwestię dzielenia się wie
dzą. Know-how  nigdy nie podlega w pełni transferowi, ponieważ wiedza ta 
odzwierciedla osobowość jednostki (w tym sensie nawet organizacje mają oso
bowość). Kasprzak (2000) zwraca uwagę, że wiedza cicha- typu „jak to zrobić” -  
często stanowi efekt uczenia się zespołów oraz ludzi i jest przez to ściśle do 
nich przypisana. Jest to wiedza trudna do naśladownictwa: aby ją przejąć, czę
sto trzeba wykupić cały zespół razem z jego wiedzą.

Know-who (wiedzieć-kto) staje się obecnie coraz bardziej istotną kategorią 
wiedzy. „W iedzieć-kto” określa posiadaczy wiedzy i opisuje wiedzę, którą 
posiadają -  wywołuje więc informację o tym „kto wie coś” (who knows what) 
i „kto wie jak to wykonać”, kto potrafi to zrobić najlepiej (who knows how). 
Kategoria ta stanowi „mieszankę” różnych rodzajów umiejętności, przede 
wszystkim tzw. umiejętności społecznych (social skills) -  obejmuje zdolność do

Zob. podrozdz. 2.5.4. Wymiar epistemologiczny: wiedza jawna vs wiedza ukryta.



współpracy i komunikowania się z różnymi ludźmi -  specjalistami, ekspertami 
zewnętrznymi.

Koniecznym warunkiem wymiany wiedzy jest przekształcenie wiedzy 
w informację. Informacja oznacza wiedzę zredukowaną i przekształconą 
w przekaz dla procesu komunikacji^^^. Kategorie „wiedzieć-co” i „wiedzieć- 
kto” są łatwe do takiego przekształcenia i dlatego mogą być włączone do tzw. 
wiedzy dostępnej/jawnej (explicit knowledge). Kategorie „wiedzieć-co” i „wie- 
dzieć-dlaczego” można uzyskać np. z czytania książek, słuchania wykładów, 
dostępu do baz danych itd. Know-how  jest z natury związane z osobą i obej
muje niesformalizowane umiejętności czy zdolności, wypływające z indywidual
nego działania i doświadczenia. Nie jest to wiedza łatwa do przekształcania 
i przekazywania. Z tego względu może być zaliczona do tzw. wiedzy ukrytej 
(tacit knowledge). „Wiedzieć-jak” i „wiedzieć-kto” związane są zwykle z prak
tycznymi doświadczeniami (Dziuba, 2000).

Powyższy podział uzupełniony został w 1999 r. przez S. Tam a o następujące 
kategorie:

„wiedzieć-kiedy” (know-when), np. kiedy najlepiej wprowadzać zmiany; 
„wiedzieć-który(e)” -  (know-which), np. na które funkcje organizacji 

zwrócić szczególną uwagę;
„znać relacje” (know-between), np. jakie są zależności pomiędzy poszcze

gólnymi funkcjami organizacji czy rynkami, na których ona działa;
„wiedzieć-gdzie” (know-where), np. gdzie szukać nowych rynków zbytu, 

nowych idei innowacji;
„wiedzieć-czy” (know-whether), np. czy kontynuować badania nad techno

logiami o potencjalnie niebezpiecznych skutkach ubocznych;
„wiedzieć-czy i jeśli” (know-if), np. czy zwalniać badaczy w przypadku 

zaprzestania badań, a jeśli zwalniać, to na jakich warunkach (podział ten 
komentują np.: Kwiatkowski, 2000; Dziuba, 2000).

W literaturze spotkać można różne inne odmiany wyżej opisanych modeli. 
I tak, w terminologii pojawiają się przykładowo:

wiedza rekomendowana (dictionary knowledge)', jest to wiedza słowni
kowa, dostarczająca odpowiedzi na pytanie: co  to  j e s t ? ,  zawierająca defi
nicje pojęć, opisy zrozumiałe dla wszystkich członków organizacji,

wiedza relacyjna (directory knowledge), to wiedza dostarczająca odpo
wiedzi na pytanie; j a k ? ,  zawierająca informacje o relacjach istniejących 
w organizacji oraz ogólnie uznawanych relacjach przyczynowo-skutkowych, 

wiedza proceduralna (recipe knowledge)', jest to wiedza dostarczająca 
odpowiedzi na pytanie : j a k  p o w i n n o  b y ć ? ,  zawierająca różne przepisy 
i zalecenia, takie jak normy jakości, cykle produkcyjne,

wiedza aksjomatyczna (axiomatic knowledge)', wiedza ta dostarcza odpo
wiedzi na pytanie: d l a c z e g o ?  i zawiera różne pewniki oraz hipotezy (war
tości, cele przedsiębiorstwa, itp.), które podtrzymują działanie organizacji.

189 Więcej na ten temat zob. Materska i Kisilowska (2000).



Przytoczone propozycje świadczą o systematycznym wzroście zaintereso
wań sprawami wiedzy organizacyjnej -  czego przejawem są coraz bardziej dro
biazgowe i wnikliwe studia jej natury i sposobów występowania, możliwych 
zastosowań etc. Z  praktycznego punktu widzenia omawiane koncepcje są
0 tyle ważne, że organizacja, która uświadamia sobie różnorodność wiedzy, 
jest w stanie dokładnie rozpoznać, który typ wiedzy jest jej najbardziej 
potrzebny i który należy zdobywać, tworzyć czy rozwijać.

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, wraz z rozwojem koncepcji 
zarządzania wiedzą, a w szczególności dla celów objaśniania mechanizmów 
tworzenia wiedzy w organizacjach, pojawiła się propozycja interpretowania 
wiedzy w dwóch specyficznie pojętych wymiarach: ontologicznym i epistemo- 
logicznym, które prezentujemy w następnym punkcie.

2.5.3. Ontologiczny wymiar wiedzy: wiedza indywidualna 
vs wiedza kolektywna (grupowa)

Na gruncie ontologicznym przyjmuje się, że wiedza w organizacji znajduje 
się na poziomie osób indywidualnych oraz że może być przekazywana pomię
dzy członkami organizacji (przechodząc z poziomu indywidualnego do 
poziomu grupowego, organizacyjnego i międzyorganizacyjnego) (Nonaka
1 Takeuchi, 1995).

Wiedza jednostkowa (indywidualna) rezyduje w umysłach i umiejętno
ściach jednostek ludzkich. Przyjmując kognitywne ograniczenia w przechowy
waniu i przetwarzaniu informacji wiedza jednostkowa jest specjalistyczna 
i zakresowo ograniczona. Cechą charakterystyczną jest autonomia jednostek 
w jej stosowaniu. Wiedza indywidualna jest przekazywana przemieszczając się 
razem z daną osobą, powodując problemy zatrzymania i akumulacji wiedzy. 
Zdarza się, iż cała wiedza, jaką dysponuje organizacja, to wiedza kilku jej klu
czowych pracowników. Opuszczenie firmy przez któregoś z nich powoduje 
powstanie luki trudnej do wypełnienia^^O. Z  punktu widzenia pracodawcy 
(organizacji) niekorzystne jest, aby pracownicy posiadali wiedzę, która nie jest 
udokum entowana czy opisana, i która „zniknie” wraz z odejściem pracownika 
z danego stanowiska. Powodzenie wielu projektów uzależnione jest jednak nie 
tylko od wiedzy i umiejętności jednostek, ale również od tego, czy potrafią one 
ze sobą współpracować i efektywnie wykorzystywać potencjał intelektualny 
własny oraz ten, jakim dysponuje firma.

W iedza grupowa (zbiorowa) odnosi się do sposobów, którymi wiedza jest 
dystrybuowana i dzielona pomiędzy członków organizacji. Jest to wiedza 
zakumulowana w regułach, procedurach, zwykłym porządku i przyjętych nor
mach do rozwiązywania problemów w organizacji i wzorów współdziałania jej 
członków. W iedza grupowa przypomina „pamięć” lub „kolektywny umysł”

Sytuację taką w np. firmie Saatchi & Saatchi oraz General Motors opisują Probst i in. 
(2002), s. 31.



organizacji. Może być kapitałem przechowywanym podobnie jak dane na 
dysku twardym lub być w stanie ciągłego przepływu powstającego z interakcji. 
Wiedza grupowa istnieje raczej „pomiędzy” osobami niż w nicli. Może być 
czymś więcej, lub czymś mniej niż suma wiedzy indywidualnych! osób, w zależ
ności od mechanizmów translacji wiedzy indywidualnej w grupową, chociaż 
niektórzy autorzy (np. Probst i in., 2002) twierdzą, iż wiedza zbiorowa jest 
znacznie szersza od sumy wiedzy jednostek. Wiedza, którą pracownicy się 
dzielą, z jednostkowej, fragmentarycznej i rozproszonej staje się jednym spój
nym i unikatowym zasobem, trudnym do naśladownictwa, przez co niełatwo ją 
rozpoznać przez konkurencję.

2.5.4. Wjrmiar epistemologiczny: wiedza jawna 
vs wiedza ukryta

Dotykając zagadnień źródeł poznania można stwierdzić, że wiedza ludzka 
dostępna jest w różnych formach: może być artykułowana explicite lub wystę
pować w formie niejawnej. Istnieje bogata literatura na tem at tego, czym jest 
wiedza formalna i wiedza cicha, dlatego poniższe informacje ograniczają się 
jedynie do niezbędnego minimum, potrzebnego do zrozumienia dalszych czę
ści rozprawy. Przytoczony poniżej podział ma daleko idące konsekwencje dla 
sfery tworzenia i rozpowszechniania wiedzy w organizacjach.

2.5.4Л. Wiedza cicha {tacit knowledge). D ebata  na tem at wiedzy 
cichej^^l {implicit, tacit) zwykle zaczyna się od pracy M.Polanyi (1958), który 
opisał ukryty (tacit) wymiar wiedzy, sugerując, że wiemy więcej niż jesteśmy 
w stanie powiedzieć. Jeden najwcześniejszy i prawdopodobnie najbardziej 
znany przykład wiedzy cichej podany przez tego autora odwołuje się do sytua
cji rozpoznawania ludzkiej twarzy pomiędzy milionami innych, w której nie 
jesteśmy w stanie opisać, w jaki sposób tę twarz rozpoznajemy. Umiemy 
powiedzieć co wiemy {what we know) -  określamy kolor oczu, włosów, kształt 
ust, nosa etc., ale nie potrafimy powiedzieć, w jaki sposób zachodzą procesy 
wykorzystywane w rozpoznawaniu -  „wyławianiu” tej rozstrzygającej „cechy” 
{how we know). Polanyi formułuje więc wniosek, że wiemy więcej niż po tra
fimy powiedzieć.

Od czasu prac M. Polanyiego koncepcja wiedzy cichej została wykorzy
stana przykładowo: w badaniach nad innowacyjnością i kluczowymi kom pe
tencjami (Leonard-B arton, 1995), tworzeniem wiedzy w organizacjach 
(Nonaka i Takeuchi, 1995) i zarządzaniem wiedzą (D avenport i Prusak, 1998). 
Wysokie zainteresowanie problematyką wiedzy cichej w latach dziewięćdzie
siątych XX wieku obserwujemy w wielu teoriach objaśniających epistemolo- 
giczne i ontologiczne aspekty omawianej koncepcji, np. w teorii zasobowej

Inne określenia w języku polskim: wiedza ukryta, wiedza nieskodyfikowana, niekodyfi- 
kowalna.



ceni się przede wszystkim „nieimitowalność” wiedzy, teoria organizacyjnego 
uczenia się bada jak wiedza cicha „steruje” uczeniem się pracowników i całych 
organizacji, ekonomiści zainteresowani są coraz bardziej efektywnymi m eto
dami kodyfikacji wiedzy cichej, gdyż jej formaUzacja i przekazywanie innym 
osobom wciąż nastręcza poważnych trudności.

Japończycy uważają, iż zachodni menedżerowie powinni przestać myśleć 
o wiedzy jako o czymś podlegającym przyswojeniu, wyuczeniu i opanowaniu 
dzięki poradnikom, podręcznikom czy wykładom. W korporacjach japońskich 
uważa się, że wiedza wyrażona w słowach i liczbach stanowi zaledwie wierzcho
łek góry lodowej. Wiedzę ujmują przede wszystkim jako „ukrytą”-  coś, co nie jest 
łatwo dostrzegalne i wyrażalne. Wiedza uhyta  jest wysoce indywidualna i trudna 
do sformalizowania, co sprawia, że tnidno ją kom unikować czy podzielać 
z innymi. Do tej kategorii wiedzy zaliczają się subiektywny wgląd, intuicja i pize- 
czucia. Ponadto wiedza ukryta jest głęboko zakorzeniona zarówno w indywidual
nym działaniu i doświadczeniu, ja k  i w jednostkowych ideałach, wartościach czy 
emocjach (Nonaka i Takeuchi, 2000, s. 25).

W badaniach przeprowadzonych w 2000 r. przez A.Rajana z Centre for 
Research in Employment and Technology in Europe w 6000 przedsiębiorstw 
z różnych krajów, respondenci podkreślali, że kluczowym czynnikiem w za
rządzaniu wiedzą jest wykorzystanie owych „ukrytych”, trudno uchwytnych 
informacji i umiejętności opierających się na intuicji oraz osobistych doświad- 
czeniachi92.

2.S.4.2. W iedza jaw n a /fo rm a ln a  {explicit knowledge). Uwaga większości 
menedżerów zachodnich skupiona jest na wiedzy jawnej {expłicit knowledge) -  
sformalizowanej i uporządkowanej, łatwej do zakomunikowania, wyrażonej 
w języku formalnym, w formułach matematycznych, zestawieniach itp. Stąd 
też organizacja traktowana jest tu jako swego rodzaju mechanizm „przetwa
rzania informacji” potrzebnych do osiągnięcia celów firmy. Tę wiedzę, zwaną 
też uzewnętrznioną -  a więc istniejącą niezależnie od osoby jej twórcy, dającą 
się jasno precyzować i systematyzować, którą można przedstawić w sposób 
formalny za pomocą słów, liczb, znaków i symboli -  zawierają głównie doku
menty, bazy danych i inne rodzaje nośników. Informacja (skodyfikowana wie
dza) w nich utrwalona ma na celu przede wszystkim wspomożenie podjęcia 
właściwych decyzji.

To, co dobre w wiedzy formalnej, to możliwość jej zapisu w materialnej 
postaci na nośniku, który można przemieszczać bez względu na miejsce, odle
głość i czas. Niestety, pojawiają się i przeszkody, by ją w pełni wykorzystać -  
informacje znajdują się w wielu miejscach, w różnych postaciach i formatach; 
nie zawsze oczywiste jest, gdzie daną informację (skodyfikowaną wiedzę) 
można znaleźć; często nie jest wiadomo, jak różne dostępne informacje łączą

Knowledge Management -  what does it mean? Financial Times 15 January 2001 -  
podaję za Gierszewska, 2003, s. 65.



się ze sobą, by stworzyć użyteczną wiedzę; dodatkowy problem sprawia odse
parowanie aktualnej wiedzy od tej, która jest już nieaktualna (Penny, 1998).

2.5.4.3. O bszary  różn ic  pom iędzy w iedzą jaw n ą  i u k ry tą . Zasadnicze 
różnice pomiędzy wiedzą jawną i ukrytą leżą w trzech obszarach:

1. Zdolność do k o d y f i k a c j i  193 i mechanizmy transferu wiedzy.
Wiedza jawna może być kodyfikowana, streszczana i przechowywana 

w „obiektywnym świecie”l94. Może być także zrozumiała i przekazywana bez 
„podmiotu wiedzącego” {knowing subject). Jej fundam entalną własnością jest 
łatwość komunikowania i transferu.

Wiedza cicha -  w przeciwieństwie do jawnej -  jest intuicyjna i nieartykuło- 
walna^^^; nie może być komunikowana, rozumiana i używana bez „podmiotu 
wiedzącego”.

Polanyi argumentuje, że duża część wiedzy ludzkiej jest cicha. Jest to szcze
gólnie widoczne w odniesieniu do umiejętności operacyjnych {operational 
skills) i wiedzy typu know-how  zdobywanej podczas doświadczeń praktycz
nych. Wiedza tego typu jest zorientowana na działanie i ma wymiar indywidu
alny, który sprawia że jest trudna do sformalizowania i komunikowania.

W odróżnieniu od wiedzy jawnej, która może być formułowana/wypowia
dana, streszczana i przekazywana w czasie i przestrzeni niezależnie od pod
miotu posiadającego wiedzę, transfer wiedzy cichej wymaga ścisłej interakcji 
podmiotów w dzieleniu się wiedzą.

Istnieją spory co do podatności wiedzy ukrytej do jej transferu oraz co do 
publicznego charakteru wiedzy. Założyć należy, że im bardziej wiedza jest 
ukryta, tym trudniejszy jest dla ludzi i firm publiczny dostęp do niej. Wiedza

Debata na temat kodyfikowania wiedzy zależy od tego, jak rozumiemy wiedzę. Współ
istnieją dwa wyobrażenia wiedzy. Pierwsze z nich zakłada, że wiedza, choć tworzona przez 
ludzi, może istnieć w formie uzewnętrznionej, jawnej (explicit), jako obiekt istniejący niezależ
nie od człowieka, poza nim. Dopuszcza to możliwość przechowywania wiedzy na różnych 
nośnikach i w różnych formatach, komunikowania, przekazywania i łączenia wiedzy w dowolny 
.sposób. Konsekwencją tego jest transfer wiedzy w postaci pakietów informacji (packages) 
i założenie, że zrozumienie ze strony odbiorcy będzie zgodne (identyczne) z intencją nadawcy. 
Davenport i Prusak (1998) nazywają taką wiedzę skodyfikowaną i traktują ją jak swego rodzaju 
„rzecz”, którą można zarządzać. Jednocześnie ci sami autorzy podkreślają, że wiedza jest 
w równym stopniu rzeczą, artefaktem, co czynnością czy procesem. Wiedza jako ciągły proces 
wpleciona jest w komunikowanie społeczne (communication o f social life), w proces interakcji 
międzyludzkiej. W tym społecznym ujęciu wiedza nie jest traktowana jako statyczny i nieza
leżny obiekt, lecz jako poznawanie (proces), które z natury związane jest z osobą i obejmuje 
niesformalizowane umiejętności czy zdolności, wypływające z indywidualnego działania 
i doświadczenia.

Tak więc, w pierwszym ujęciu kodyfikacja koncentruje się na reprezentowaniu wiedzy trak
towanej jako obiekt, podczas gdy w drugiej perspektywie postrzegana jest jako możliwość 
reprezentowania procesu poznawania. Wiąże się z tym istnienie dwóch odrębnych kodów 
opisu wiedzy. Jeden z nich przybiera postać podręczników, skryptów, wzorów i diagramów. 
Drugi jest tworzony spontanicznie dla celów komunikacji w organizacjach Ten drugi jest nie
ujawniony i żaden z członków organizacji nie jest w stanie w pełni go opisać.

Należy ona do „trzeciego świata” wiedzy K.Poppera (1972).
*95 Rezyduje ona w „drugim świecie” K. Poppera.



taka nie może być przesyłana za pomocą mechanizmów rynkowych i należy 
zastosować inne sposoby jej przesyłania {Zarządzanie wiedzą..., 2000). Trady
cyjnie wiedza cicha jest przekazywana częściowo słownie i poprzez wspólne 
doświadczenia^^^. Stosunki mentor-protegowany (o których pisaliśmy w pod- 
rozdz. 2.4.1. o organizacji uczącej się) są często najlepszym sposobem dziele
nia się wiedzą cichą. Również małe zespoły i grupy robocze mogą dość efek
tywnie dzielić się tym rodzajem wiedzy. Jednak wraz ze wzrostem organizacji 
ten sposób przekazywania wiedzy staje się coraz bardziej nieefektywny.

2. Podstawowe metody nabywania i gromadzenia.
Podstawowe metody nabywania i gromadzenia tych dwóch postaci wiedzy 

różnią się. Wiedza jawna może być generowana poprzez logiczną dedukcję 
i zdobywana poprzez formalną naukę. Wiedza cicha -  może być nabywana 
jedynie w drodze doświadczenia praktycznego w odpowiednim kontekście, tj. 
w trakcie tzw. learning by doing. Ponadto Nonaka (1994, s. 21-22) zaobserwo
wał, że „różnorodność” doświadczeń i indywidualne „uwikłanie się w kon
tekst” są decydującymi czynnikami określającymi jej generowanie i groma
dzenie.

3. Potencjał do skupiania (agregacji) i sposobów przywłaszczania wiedzy.
Obydwie formy wiedzy różnią się w potencjale do skupiania (agregacji) 

wiedzy i sposobów przywłaszczania jej sobie (appropriation). Wiedza jawna 
może zostać skupiona w jednym dowolnym miejscu, przechowywana w obiek
tywnej formie i przyswajana (przywłaszczana) bez udziału podmiotów, które 
są twórcami tej wiedzy. Wiedza cicha, w odróżnieniu, jest indywidualna i kon- 
tekstualna. Nie może być łatwo skupiona, bo przynależy do różnych osób 
i przemieszcza się wraz z nimi. Realizacja jej pełnego potencjału wymaga ści
słego zaangażowania i kooperacji ze strony podmiotów posiadających wiedzę.

Propozycję podsumowania podstawowych różnic pomiędzy wiedzą ukrytą 
a jawną pokazano w tabeli 19.

W kontekście zarządzania wiedzą różnice dotyczą preferencji w wykorzy
stywaniu obu typów wiedzy (jawnej bądź ukrytej) w zależności od sposobu 
zarządzania. Zależność tę pokazuje tabela 21.

Chociaż konceptualnie możliwe jest rozróżnienie pomiędzy wiedzą jawną 
i cichą, w praktyce nie są one wyodrębnione i oddzielone. Nonaka i Takeuchi 
(1995) dowodzą, że nowa wiedza w organizacjach jest generowana poprzez

O tym, że wspólne doświadczenie jest nie do przecenienia może świadczyć podany tu 
przykład. A. Rapoport zilustrował ogólny problem komunikowania się dwóch osób, których 
nie łączy wspólne doświadczenie, za pomocą następującej anegdoty: Ślepiec poprosił, aby wyja
śniono mu co oznacza „biały”. Biały to jeden z kolorów -  powiedziano mu. -  Na przykład jak 
biały śnieg. -  Rozumiem -  odrzekł ślepiec. -  To jest zimny i mokry kolor. -  Nie, nie musi on być 
zimny i mokry. Zapomnij o śniegu. Papier, na przykład, też jest biały. -  Ach, więc on szeleści? -  
zapytał ślepiec. -  Nie musi szeleścić. Przypomina też futro królika albinosa. -  Miękki, puszysty 
kolor? -  dopytywał się ślepiec. -  Nie musi być wcale miękki. Porcelana też jest biała. -  Może 
w takim razie ten kolor jest kruchy? -  zapytał ślepiec. Podaję za: Frankfort-Nachmias Ch., Nach- 
mias D. (2001, s. 29).



Wiedza ukryta a wiedza jawna

Cecha Wiedza ukryta (subiekty>vna) Wiedza jawna
Charakter Osobista, indywidualna, zależna 

od kontekstu
Intersubiektywna, można ja 
kodyfikować i objaśniać

Formalizacja Trudna do sformalizowania, 
zapisania, zakodowania czy 
wyrażenia

Można ją  kodyfikować i 
przekazywać w systematycznym i 
formalnym języku

Proces tworzenia Poprzez praktyczne 
doświadczenie, na drodze prób i 
błędów, wiedza doświadczalna

Poprzez objaśnienie wiedzy ukrytej i 
interpretację informacji, wiedza 
racjonalna

Lokalizacja Ludzkie umysły Dokumenty, bazy danych, witryny 
internetowe, poczta elektroniczna, 
wykresy, etc.

Proces konwersji Przekształcana w wiedzę jawną 
poprzez uzewnętrznianie 
(ekstcmalizację) bazujące często 
na metaforach i analogiach

Przekształcana z powrotem w wiedzę 
ukrytą poprzez zrozumienie i 
przyswajanie

Wsparcie IX Trudna do zarządzania, 
udostępniania i wspierania za 
pomocą technologii 
informatycznej

Do posługiwania się nią doskonale 
nadaje się dostępna tecłinologia 
informatyczna

Wymagane
medium

Wymaga bogatego medium 
komunikacyjnego

Można ją  przekazywać przez 
konwencjonalne kanały 
elektroniczne

źródło: Na podstawie Tiwana, 2003, s. 65.

Tabela 20
Składniki wiedzy oraz ich ukryty/jawny charakter.

Składnik Opis U J
Przypuszczenia Na temat rynków, klientów, otoczenia firmy, preferencji 

konsumpcyjnych, konkurencji 
Konieczne jest wysuwanie i zapisywanie tych 
przypuszczeń oraz ich podtrzymywanie w czasie

V V

Umiejętność oceny Pozw'ala wiedzy wyjść poza opinię dzięki ponownemu 
przemyśleniu i doskonaleniu za każdym razem, kiedy staje 
się podstawą działań praktycznych

V

Doświadczenie Daje perspektywę historyczną
Łączy przeszłe wydarzenia z aktualnymi scenariuszami 
Pomaga określić skróty do wcześniej napotkanych 
problemów

V V

Scenariusze
(scripts)

Ułatwiają wyszukiwanie prawidłowości 
Ukierunkowują myślenie i wykluczają ścieżki, które 
wcześniej zawiodły, lub które odrzucono

V

Ogólne zasady / 
heurystyka

Przybliżone rozwiązania wynikające z wcześniejszych 
doświadczeń, które ułatwiają analizę obecnej sytuacji

V V

Normy i wartości Określają podstawy wyboru określonych rozwiązań V
Przekonania Często wrośnięte w kulturę organizacyjną firmy; 

najczęściej mieli na nie wpływ założyciele
V V

Umiejętności Posiadane przez jednostki i doskonalone na przestrzeni 
czasu możliwości

V V

Zródto: Tiwana, 2003, s. 66.



Zależność między systemem zarządzania a typem wiedzy

Treść Scentralizowany system 
zarządzania___________

Zdecentralizowany system 
zarządzania_____________

Wiedza jawna Decydująca dla procesu 
decyzyjnego__________

U2:upełniająca dla procesu 
decyzyjnego_____________

Wiedza ukryta Uzupełniająca dla procesu 
decyzyjnego____________

Decydująca dla procesu 
decyzyjnego__________

źródło: Na podst. Kisielnicki, 2003, s. 19.

dynamiczną interakcję i połączenie tych dwóch typów wiedzyl^"^. Mimo wska
zanych wcześniej różnic obydwie formy wiedzy są komplem entarne względem 
siebie.

2.S.4.4. P rzec ięc ie  ep istem olog icznej i on to log icznej osi wiedzy 
w o rg an izac ji. Interesujące dla teorii i praktyki wydaje się przecięcie episte
mologicznej i ontologicznej osi wiedzy w organizacji opisane przez A.Lam 
(2000). Przecięcie wymiarów wiedzy: jawny-ukryty oraz indywidualny -  gru
powy prowadzi do powstania czterech kategorii wiedzy: embrained, embodied, 
encoded i embedded. To konceptualne rozróżnienie zostało po raz pierwszy 
zasugerowane przez Collinsa (1993) dla wyjaśnienia psychologicznych i beha
wioralnych aspektów wiedzy. Blackler (1995) zaadaptował je do opisania róż
nych „obrazów” wiedzy w organizacji. Prezentowana tu typologia łączy kogni
tywne i organizacyjne wymiary wiedzy. Charakterystyki wiedzy odnoszą się do 
jej specyficznego „ucieleśnienia”, łącząc proces powstawania i wykorzystywa
nia wiedzy z jej kognitywnym wymiarem.

W iedza indyw idualna  -  jaw n a  {embrained knowledge).
Zależna jest od umiejętności konceptualnych i kognitywnych zdolności jed

nostki. Jest to wiedza formalna, abstrakcyjna, teoretyczna, wiedza naukowa, 
która koncentruje się na zrozumieniu i poznaniu uniwersalnych zasad i praw 
natury. Ten rodzaj wiedzy cieszy się uprzywilejowaną pozycją w kulturze 
zachodniej.

W iedza indyw idualna  -  n iejaw na {embodied knowledge).
Jest to wiedza zorientowana na działanie, a więc wiedza praktyczna i indy

widualna, o której pisał M.Polanyi. Budowana jest w trakcie praktycznych 
doświadczeń i robienia czegoś (doing). Jej tworzenie i stosowanie nie musi 
wpasowywać się we wcześniej założone schematy podejmowania decyzji. Jest

Na założeniu, że wiedza ludzka jest tworzona i upowszechniana w społecznych inte
rakcjach pomiędzy wiedzą jawną a ukrytą, Nonaka i Takeuchi (1995) stworzyli tzw. dyna
miczny model wiedzy. Zachodzące interakcje nazwali konwersją wiedzy. Są to: socjalizacja (od 
wiedzy ukrytej do ukrytej); eksternalizacja (od wiedzy ukrytej do dostępnej); kombinacja (od 
wiedzy dostępnej do dostępnej) oraz internalizacja (od wiedzy dostępnej do ukrytej). Od 
angielskich nazw tych procesów model ten nazywany jest także modelem SECI.



to wiedza kontekstowa, która staje się relewantna w praktyce tylko dla roz
wiązania danego problemu. Jej powstawanie nie może zostać oddzielone od 
jej stosowania.

W iedza grupow a -  jaw n a  {encoded knowledge).
Czasami odnoszona jest do informacji. Jest przenoszona przez sygnały 

i symbole -  skodyfikowana i przechowywana w postaci projektów, planów, 
zaleceń, spisanych zasad i procedur. Jej zadaniem jest tworzenie zunifikowa
nego i przewidywalnego wzorca zachowań i wyników organizacji. Sprowadze
nie indywidualnych doświadczeń i wiedzy pracowników do tej postaci ułatwia 
centralizację i kontrolę wiedzy w organizacji. Nie unika się tu jednak oczywi
stych uproszczeń i selekcji tych fragmentów wiedzy, które nie poddają się 
kodyfikacji.

W iedza grupow a -  n iejaw na {embedded knowledge).
Jest zbiorową formą wiedzy ukrytej {tacit) rezydującą w procedurach 

i podzielanych normach, wierzeniach, wartościach, które sprawiają, że efek
tywna komunikacja w firmie jest możliwa. Wiedza ta jest zakorzeniona we 
zespołach dobrych praktyk {commumities o f practices), w których funkcjonuje 
interaktywne uczenie się. Jest to rozproszona wiedza, której specyfika tkwi 
w relacjach i kontekstach. Jest wiedzą organiczną i dynamiczną (Lam, 1998 
i 2000; Davenport i Prusak, 1998).

Nawiązując do powyżej naszkicowanych propozycji podejścia do zagadnień 
wiedzy korporacyjnej swoją wizję przedstawia Chun Wei Choo (1998), profe
sor Uniwersytetu w Toronto, według którego organizacja posiada trzy typy 
wiedzy. Są to:
• wiedza u k ry ta  -  zawarta w wiedzy specjalistycznej, w doświadczeniu 

a także intuicji pojedynczych osób oraz grup osób; ma charakter indywidu
alny, rzadko jest udokumentowana;

• w iedza jaw n a  (ru le-based) -  skodyfikowana w organizacyjnych regułach, 
standardach, rutynach i procedurach; stanowi zapis „organizacyjnej i insty
tucjonalnej pamięci”;

• wiedza k u ltu row a -  przejawia się w założeniach, przekonaniach, w arto
ściach i normach przyjmowanych przez członków organizacji do opisu i 
wyjaśniania rzeczywistości, do nadawania elem entom  rzeczywistości zna
czenia zgodnie z wizją organizacji, jej misją i filozofią (Choo, 1998). 
Wszystkie trzy formy wiedzy mają zasadnicze znaczenie dla organizacji.

Wiedza ukryta pracowników zapewnia wykonywanie zadań organizacyjnych 
i osiąganie postawionych celów. Wiedza jawna zabezpiecza sprawność organi
zacyjną, kontrolę i koordynację, podczas gdy wiedza kulturowa jest spoiwem 
organizacji jako całości.

Choo proponuje następującą charakterystykę trzech typów wiedzy (co 
pokazuje tab. 22).



Trzy typy wiedzy organizacyjnej

-lyp- Forma Przykłady W ykorzystanie
wiedza ukryta proceduralna 

zawarta w działaniu
know-how
heurystyki
intuicje

zapewnia 
efektywność 
podejmowanych 
zadań, stymuluje 
kreatywność

wiedza 
jaw na (nde- 
based)______

- deklaratywna
- zakodowana w 
programach

procedury 
struktury rekordów

wspiera skuteczność, 
koordynację, kontrolę

wiedza
kulturowa

- kontekstualna
- wyrażana w 
dysputach,w  
dyskursie______

opowiadania/metafory 
opinie/ poglądy 
wizj e/scenariusze

nadaje znaczenie 
nowym informacjom i 
wiedzy

Źródto; Na podstawie Choo (1998), s. 11.

Każda z organizacji potencjalnie dysponuje mieszanką różnych typów wie
dzy, których stopień ważności różni się między sobą. Każdy z typów wiedzy 
wymaga innych metod zarządzania, co zostanie przedstawione w dalszych 
rozdziałach.

2.5.5. Wiedza znana i nieznana

Oprócz kłopotów z wyrażalnością wiedzy (wiedza cicha, nieskodyfiko- 
wana), wiele problemów zarządzania wiedzą w organizacjach wiąże się ze 
świadomością, a częściej z jej brakiem, jaką wiedzę firma posiada, jaką jest 
zainteresowana, jaka wiedza jest jej niezbędna, jaką chciałaby mieć, jakiej wie
dzy jej brakuje itp.^^^. Z  tego punktu widzenia można wyróżnić cztery typy 
wiedzy:

1. W iedza o tym, co wiemy.
2. W iedza o tym, czego nie wiemy.
3. Niewiedza o tym, co wiemy.
4. Niewiedza o tym, czego nie wiemy (Drew, 1999).
Najwięcej programów zarządzania wiedzą koncentruje się na pierwszym 

typie wiedzy. Skupiają się wtedy na dzieleniu i dystrybucji istniejącej wiedzy 
w organizacjach włączając takie metody jak; benchmarking, identyfikacja naj
lepszych praktyk oraz tworzenie zespołów dobrych praktyk {communities o f  
practice). Dla drugiego typu wiedzy działania zarządzania wiedzą koncentrują

Różnica między tym «co firma wie, a tym co musi wiedzieć» nazywana jest luką wiedzy 
{knowledge gap). Luka wiedzy istotnie wpływa na tzw. lukę strategiczną (strategie gap) -  rozu
mianą jako różnica między tym, co przedsiębiorstwo robi (może robić) a tym, co musi robić 
(Zack, 1999).



się na poszukiwaniu i tworzeniu wiedzy poprzez skupianie się na wywiadzie 
gospodarczym, poprzez badania i rozwój (B&R) oraz badania rynku. Trzeci 
typ (nie)wiedzy wymaga włączenia takich narzędzi, które pozwolą uzyskać 
dostęp do istniejącej, lecz ukrytej wiedzy, a więc np. audyt wiedzy, mapy wie
dzy, szkolenia, rozwój sieci powiązań^^^. Ze strategicznego punktu widzenia 
czwarty typ wiedzy stwarza najwięcej niebezpieczeństw (i możliwości) dla 
funkcjonowania organizacji. Wymaga odkrywania kluczowych zagrożeń, jak 
najszybszego ujawniania niespodziewanych sytuacji, np. powstania nowych 
technologii, substytutów produktów, pojawienia się nowych konkurentów. 
W zarządzaniu tego typu wiedzą pomocne mogą być np.: tworzenie alterna
tyw, audyty wiedzy200. Dążeniem menedżerów powinna być stopniowa trans
formacja wiedzy typu 4 -  najpierw w wiedzę typu 3, a następnie w wiedzę 
typu 1̂ 01.

Widzimy wyraźnie, iż z każdą wiedzą sprzężona jest określona niewiedza, 
która towarzyszy wiedzy jako swoisty cień. Niewiedzę w organizacji zdefinio
wać można na kilka sposobów. W ujęciu kontekstowym niewiedza jest obsza
rem w organizacji, w którym wiedza jest oszacowana jako niedostateczna lub 
nieobecna w stosunku do wiedzy innych obszarów organizacji. Jest to więc nie
wiedza wynikająca z porównania dwóch miejsc wewnątrz organizacji, lub orga
nizacji i jej otoczenia (Krzysztofik i Wojda, 2004, s. 169). Pokonywanie 
i wypełnianie luki wiedzy (knowledge gap) -  czyli różnicy między tym „co firma 
wie, a tym co musi wiedzieć” -  jest ważnym zadaniem każdej organizacji. 
Trzeba mieć świadomość, że zbyt duża rozbieżność pomiędzy stanem wiedzy 
dostępnej i pożądanej może prowadzić do spadku motywacji zdobywania czy 
też uzupełniania wiedzy (zob. koncepcja rozbieżności informacyjnej -  Flakie- 
wicz, 2002).

Można założyć, że do powstawania i powiększania obszaru wiedzy niezna
nej w znaczniej mierze przyczynia się ogromne tem po dokonujących się prze
mian. Dobrą ilustracją zależności pomiędzy czasem a omawianym zasobem 
organizacji z pozycji strategicznej jest wprowadzony przez M. H. Żacka (1999) 
podział na trzy szerokie grupy: wiedzę zasadniczą (podstawową), wiedzę 
zaawansowaną oraz innowacyjną (zob. tab. 23).

Wiedza zasadnicza pozwala na „przystąpienie do gry” na rynku czy w sek
torze. Posiadają ją  wszyscy gracze (organizacje), nie może więc ona stanowić 
podstawy do zapewnienia firmie konkurencyjności. Dopiero wiedza zaawan-

L. Platt: CEO {Chief Executive Officer) w firmie Hewlett-Packard dobrze scharaktery
zował problem związany z tym typem wiedzy: I f  HP knew what ИР knows, we would be three 
times as profitable (podaję za Davenport i Prusak, 1998, s. XII).

200 z  pewnością więc można polemizować ze stwierdzeniem: To, że wiedza jest zasobem 
kluczowym nie oznacza, że determinuje wszystko. Istnieje także zagadnienie niewiedzy -  wtedy 
intuicja determinuje wszystko, w tym strategię firmy (Stańczyk-Hugiet, 2004).

201 Jako konsekwencja rosnącej złożoności systemów (którymi się zarządza), chaotyczno- 
ści i nieprzewidywalności wielu procesów, a także zwiększonego często ryzyka podejmowanych 
decyzji i działań, pojawiło się zapotrzebowanie na nowe typy wiedzy (np. ewaluacyjną i pro
gnostyczną). Specyfika nowych rodzajów wiedzy wymaga innego zarządzania -  ich organizo
wania i instytucjonalizacji (Zacher, 2003).



sowana umożliwia organizacji bycie konkurencyjną. Wiedza ta jest podstawą 
do różnicowania i tworzenia nowej wiedzy, aby wiedzieć więcej niż rywale 
i zdobywać przewagę na rynku, w jego poszczególnych segmentach itd. Ale 
dopiero wiedza innowacyjna zapewnia rolę lidera w sektorze i zdystansowanie 
konkurencji (Gierszewska, 2003; Tiwana, 2003).

Tabela 23
W iedza podstawowa, zaawansowana i innowacyjna

Poziom Opis
Wiedza podstawowa Podstawowa wiedza konieczna do zajmowania się daną 

działalnością.
Wiedza, która tworzy barierę wejścia dla nowych 
przedsiębiorstw.
Nie stanowi o przewadze konkurencyjnej._____________

Wiedza zaawansowana Zastosowanie jej odróżnia fimię od konkurencji.
Umożliwia bezpośrednią konkurencję z innymi firmami na 
tym samym rynku, ponieważ dotyczy tej samej grupy 
klientów.
Daje Firmie możliwość skutecznej konkurencji.___________

Wiedza innowacyjna Wyraźnie odróżnia firmę od konkurencji. 
Daje firmie przodującą pozycję w branży. 
Pozwala firmie zmienić reguły gry.______

Źródto: Tiwana, 2003, s. 125.

Wiedza innowacyjna jest jednak unikatowa tylko do pewnego momentu. 
Wiedza ta bowiem, w miarę jak przyswajają ją konkurenci, staje się z czasem 
coraz p o w s z e c h n i e j s z a 2 0 2 .  w  procesie przyswajania spada najpierw do 
poziomu wiedzy zaawansowanej, a później staje się już zaledwie wiedzą pod
stawową -  wiedzą, którą nabył każdy gracz na danym rynku. Wiedza nie jest 
więc statyczna; to co jest dzisiaj wiedzą innowacyjną, w niedalekiej przyszłości 
będzie wiedzą podstawową. Obserwacja ta wyraźnie unaocznia, że wiedza jest 
zasobem dynamicznym, a wiedza podstawowa w niektórych przypadkach 
może być utożsamiana z niewiedzą.

2.5.6. Wiedza wewnętrzna i zewnętrzna

Mówiąc o wiedzy korporacyjnej mamy na myśli zarówno wiedzę tworzoną 
i rozwijaną przez organizację (wykorzystywaną wewnątrz firmy oraz kiero
waną na zewnątrz -  do otoczenia), jak i wiedzę czerpaną przez organizację 
z zewnątrz (z szeroko pojętego otoczenia, także z sieci). I tu, podobnie jak 
w przypadku informacji, wyrażenie «wiedza zewnętrzna» używane jest w lite-

202 Często wysuwa się tw ierdzenie, że stopień kodyfikacji (i upow szechnienia) wiedzy jest 
odw rotnie proporcjonalny  do jej innowacyjności.



raturze w dwóch zupe^nie odmiennych znaczeniach (zob. podrozdz. 2.2. Infor
macja w organizacji).

Chociaż w organizacjach opartych na wiedzy nacisk kładzie się na tworze
nie nowej i rozwijanie istniejącej w organizacji wiedzy, nawet najbardziej kre
atywni nie są w stanie czerpać inspiracji i szukać nowych pomysłów jedynie na 
bazie wiedzy wewnętrznej. Trzeba zatem ułatwić im pozyskiwanie i dostęp do 
wiedzy, której potrzebują, ze źródeł zewnętrznych -  pochodzących z otocze
nia, w którym działa organizacja, np. od khentów, dostawców i innych intere- 
sariuszy. Niestety, bolączką niektórych kultur organizacyjnych jest unikanie 
wdrażania rozwiązań powstałych na zewnątrz, co określane jest jako syndrom 
not-invented-here (nie wynaleziono tutaj). Zm iana tego typu nastawienia 
(które jest częścią kultury organizacyjnej) jest zatem sporym zadaniem dla 
organizatorów inicjatyw zarządzania wiedzą.

2.5.7. Dostępność wiedzy organizacyjnej

Problem określenia dostępności wiedzy w organizacji wiąże się z rozstrzy
gnięciami przyjętymi dla wiedzy jawnej i ukrytej. W świetle tego, o czym była 
mowa w poprzednich podrozdziałach, wiadomo, że w organizacjach wiedza 
znajduje odzwierciedlenie nie tylko w dokumentach i repozytoriach, lecz rów
nież w indywidualnym doświadczeniu pracowników, w zwyczajach, procesach, 
praktykach i normach organizacji. Szczególnie w tych organizacjach, w któ
rych procesy wytwórcze mają charakter masowy (np. produkcja samochodów, 
restauracje szybkiej obsługi) większość wiedzy jest zgromadzona w procesach 
i procedurach. Japoński uczony Ikujiro Nonaka, jeden z największych specja
listów w dziedzinie zastosowania wiedzy w firmach, uważa, że wiedza znajduje 
się we wspólnych obszarach (tzw. BA), skąd jest następnie nabywana dzięki 
własnym doświadczeniom lub przemyśleniom na tem at doświadczeń innych 
osób (Nonaka i Konno 1998, p. 40-41).

Fakt, że wiedza jest ściśle i nierozerwalnie powiązana z człowiekiem -  jej 
twórcą i posiadaczem -  stwarza zrozumiałe kłopoty z dostępem do tej wiedzy. 
Zadaniem organizacji w tym przypadku jest tworzenie jak najlepszych w arun
ków dostępu i wymiany wiedzy w drodze bezpośrednich kontaktów członków 
organizacji (oraz osobowych źródeł wiedzy z otoczenia).

Problem dostępności jest również istotny, gdy mówimy o wiedzy skodyfi- 
kowanej. Jest oczywiste, że nie wszystkie obszary wiedzy organizacyjnej są 
dostępne dla każdego pracownika, klienta czy kontrahenta. W wielu firmach 
różni członkowie tych społeczności otrzymują różne poziomy uprawnień do 
korzystania z wiedzy. Istnieją także przestrzenie wiedzy ściśle chronionej, do 
której dostęp mają jedynie konkretnie wskazane osoby.

Z punktu widzenia naczelnych zadań zarządzania wiedzą, tzn. tworzenia 
jak najszerszych możliwości dzielenia się wiedzą w celu jej wykorzystania, jesz
cze szersze spojrzenie wnosi koncepcja dostępności J. Kisielnickiego (2003).



Wykorzystując dorobek nauk o k o m u n i k o w a n i u ^ O ^  autor ten proponuje klasy
fikację podstawowych typów wiedzy z punktu widzenia jej znajomości (dostęp
ności) -  tak w firmie, jak i w otoczeniu organizacji. Kisielnicki rozszerza więc 
pole obserwacji -  wychodząc poza ramy o r g a n i z a c j i ^ o ^ .

Tabela 24
Юаяуйка^’а podstawowych typów wiedzy z punktu widzenia jej znajomości [dostępności]

Wiedza otwarta, czyli wiedza dostępna 
pracownikom organizacji oraz jej otoczeniu

Wiedza „śiepa”, czyli wiedza niedostępna 
pracownikom organizacji, ale dostępna jej 
otoczeniu

Wiedza ukryta, czyli wiedza dostępna 
pracownikom organizacji a niedostępna jej 
otoczeniu

Wiedza nieznana, czyli wiedza niedostępna 
pracownikom organizacji i niedostępna jej 
otoczeniu

Źródto: Kisielnicki, 2003, s, 20.

W pewnym sensie możemy tu mówić o asymetrii wiedzy, rozumianej jako 
różnica w poziomie wiedzy między poszczególnymi członkami i działami orga
nizacji, czy innymi elementami otoczenia gospodarczego.

Trzeba podkreślić, że wiedza niedostępna dla użytkownika w odpowiednim 
czasie, miejscu i formie (mimo iż z punktu widzenia treści jest potencjalnie 
użyteczna) nie jest zasobem ekonomicznym (zob. M aterska, 2005a).

2.5.8. Wiedza w sieciach

Być może najbardziej podstawową cechą obecnej fazy gospodarki wiedzy jest 
powstawanie systemów opartych na sieciach wiedzy. W krytyce pojęcia «społe
czeństwo informacyjne» na rzecz pojęcia «społeczeństwo sieciowe» Castells 
(2000, 2003) i Muraszkiewicz (2004b) akcentują, iż tym co jest dziś istotne 
i jakościowo nowe jest powszechna, wszechobecna, gęsta sieć wiążąca ludzi, 
sprawy i zdarzenia. Niektóre z tych sieci są lokalne, inne wykraczają poza gra
nice krajów. Uważa się, że zsieciowana wiedza i relacje stanowią nowy kapitał w 
gospodarce elektronicznej 205, w  przedsiębiorstwach zarządzanych wiedzą war
tość powstaje nie w łańcuchu wartości, lecz w sieci wartości, czyli w interakcjach 
pomiędzy pracownikami, którzy występują w różnych rolach i relacjach (Gier
szewska, 2003). Dostęp do sieci (do wiedzy w sieci, do wiedzy usieciowionej) 
może być kluczowym warunkiem powodzenia firm i zespołów badawczych. Wie
dza przedsiębiorstw, w coraz większym stopniu powiązana w sieć z wiedzą

203 Przedstawiona propozycja jest modyfikacją modelu tzw. okna Jchari {Jehaii window). 
Model ten jest stosowany do analizy systemu komunikacji interpersonalnej.

20'* Por. tab. 26.
205 w  odróżnieniu od marek firm tradycyjnych, które budowano za pomocą kampanii 

medialnych, marki e-firm są funkcją kapitału relacji. Marki takich firm, jak Amazon.com, eBay 
czy Buy.com posiadają wartość nie dlatego, że znamy je z całostronicowych reklam w gazetach, 
ale dlatego, że mają ogromną bazę klientów, którzy im ufają i kupują ich dobra czy usługi 
(kapitał relacji).



innych podmiotów, stwarza korzystną sytuację dla wszystkicłi włączonych w sieć 
organizacji, ponieważ będąc przedmiotem wymiany w sieci jest znacznie potęż
niejsza niż wiedza skrywana czy wyizolowana. Nie oznacza to jednak, że uczest
nicy sieci mogą zapomnieć o bardzo starannym rozgraniczeniu między wiedzą, 
którą można się dzielić w ramach współpracy, a wiedzą o znaczeniu strategicz
nym, będącą źródłem przewagi konkurencyjnej (Lundvall, 2000; Tiwana 2003).

Rosnące znaczenie struktur sieciowych sugeruje, że fakt należenia czy nie- 
należenia do nich zaczyna mieć coraz większe znaczenie. Studiowanie zagad
nień sieci ujawnia jednak, że dostęp do takich grup i członkostwo w nich nie jest 
wcale swobodne, co wynika np. z faktu, że sieci coraz częściej opracowują wła
sne kody komunikowania nie stosujące się do „obcych” spoza sieci. Umiejętno
ści niezbędne do zrozumienia tych kodów i posługiwania się nimi często są naby
wane tylko przez tych, którym pozwolono dołączyć do sieci i uczestniczyć 
w procesie interaktywnej nauki. Tym samym prowadzi to do wniosku, że poja
wiające się „oparte na wiedzy” sieci firm, grup badawczych i ekspertów można 
uznać za dowód, że coraz większe znaczenie uzyskuje wiedza zapisana w lokal
nych, a nie uniwersalnych kodach. Można więc zaryzykować tezę, że pojawi się 
nowe rozumienie dychotomii między wiedzą jawną i ukrytą (Lundvall, 2000).

Kolejną zmianę charakteru wiedzy -  wskutek sieciowego rozwoju organiza
cyjnego - ju ż  na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. sygnalizowali niektó
rzy badacze, tacy jak np. Arrow (1994)206. Arrow twierdził, że tradycyjny 
podział na wiedzę publiczną i prywatną stopniowo traci na znaczeniu -  waż
niejsze stają się jej hybrydowe formy -  ani całkowicie publicznej, ani prywatnej.

Sieciowość wiedzy, dostępność w każdym czasie i miejscu stwarza nieosiągalną 
dotąd potencję kształcenia i zaopatrywania organizacji w wiedzę, dobra i usługi.

W tym miejscu zasygnalizujemy jedynie, iż istnienie wiedzy organizacyjnej 
istniejącej poza tradycyjnie rozumianą o r g a n i z a c j ą 2 0 7  stwarza nowe wyzwania 
dla teorii i  praktyki zarządzania wiedzą.

2.5.9. Wiedza jako zasób

Wiedza w funkcji zasobu zwana jest także: niewidzialny zasób, niem ate
rialny zasób, strategiczne aktywa, pamięć organizacji^^^. W literaturze

206 Podaję za Lundvall, 2000.
207 Wiedza pochodząca z wielu źródeł -  organizacji, jej otoczenia, sieci nazywana jest wie

loźródłową. Tiwana (2000) okxQ \̂?i 'yĄ ]ako mullilocational knowledge. Zdaniem autorki niniej
szej książki wiedzę tę można również nazwać «wiedzą rozproszoną».

208 w  ramach tzw. szkoły zasobowej nie wypracowano jeszcze powszechnie akceptowanej 
terminologii dla identyfikowania zasobów jako źródeł przewagi konkurencyjnej. Przedstawi
ciele tej szkoły posługują się więc ogólnym pojęciem zasobów (resources) lub też stosują bardziej 
precyzyjną terminologię -  aktywa niewidzialne/niematerialne {invisible assets), aktywa strate
giczne {strategie assets), zasoby trwałe {jirm resources) , lecz także możliwości {capabilities), 
kompetencje {competences), główne umiejętności {metaskills). Jednym z najczęściej wykorzy
stywanych terminów w ramach koncepcji zasobowej jest też pojęcie kluczowych (rdzennych) 
kompetencji {core competences) zaproponowanych przez C. Prałiałada i G. Hamela (1990).



z zakresu zarządzania, obok wiedzy, wśród najważniejszych zasobów niem ate
rialnych wskazuje się kulturę organizacyjną, kompetencje pracowników oraz 
image f i r m y 2 0 9 .  Zazwyczaj wymienia się trzy zasadnicze cechy, które odróż
niają zasoby m aterialne od niematerialnych:
• zasoby niem aterialne (w przeciwieństwie do materialnych) mogą być wyko

rzystywane jednocześnie w wielu miejscach przez różnych pracowników, 
w różnych celach; wskutek rozwoju technologii komunikacyjnych barierą 
przestał być także czas;

• zasoby niem aterialne w trakcie wykorzystywania nie deprecjonują się, lecz 
najczęściej zyskują na wartości; dodatkowo zasoby niematerialne wzajem
nie się wzmacniają;

• o ile zasoby m aterialne można łatwo kupić, dzierżawić lub sprzedawać, to 
zasoby niem aterialne trzeba w firmie i jej otoczeniu bardzo długo wypraco
wywać i generalnie trudno jest nimi handlować. Jednak wraz z rozwojem 
koncepcji zarządzania wiedzą wiedza staje się coraz powszechniej towarem 
(zob. rozdz. 3.1 Rynek informacji i wiedzy).
Próbę porównania zasobów materialnych i niematerialnych podjął B. Kacz

marek (2005). Rezultaty jego studiów w tym zakresie prezentuje tabela 25.
Z  racji swoich cech wiedza organizacyjna jest zasobem, który najpełniej 

daje nadzieję na uzyskanie chociażby chwilowej przewagi konkurencyjnej. 
Zasoby wiedzy organizacji to jej aktywa intelektualne, będące sumą wiedzy poje
dynczych pracowników oraz zespołów pracowników, które organizacja wykorzy
stuje w swoich działaniach. Zasoby wiedzy obejmują również dane i informacje, 
na bazie których budowana jest wiedza indywidualna i zbiorowa. Zasoby wiedzy 
podlegają ciągłym zmianom, które są przejawem procesu uczenia się organizacji 
(Probst i in., 2002, s. 35). To ostatnie nie pozostaje bez znaczenia, gdyż dla 
współczesnej gospodarki charakterystyczna jest zmiana i różnorodność.

Skoro znaczna część zasobów wiedzy kryje się w umysłach pracowników 
(twórców i właścicieli aktywów niematerialnych), to pracownik zdolny do 
przekształcenia danych w wiedzę i wykorzystania jej z korzyścią dla organiza
cji jest podstawowym elem entem  jej zasobów wiedzy.

Zasoby wiedzy -  za Kapitałem intelektualnym Thomasa Stewarta (1997) 
można podzielić na trzy kategorie:

1. W iedza w umysłach pracowników (zawierają się w niej umiejętności, 
doświadczenie, sposób wykonywania obowiązków, który przynosi dochód każ
dego dnia).

209 R. Maier (2002) wśród niematerialnych zasobów uwzględnia te zależne od ludzi (tj. 
wiedza jawna i wiedza ukryta) oraz niezależne od ludzi: aktywa niematerialne w postaci 
wewnętrznych uwarunkowań firmy, które chronione są prawnie (np. patenty, własność inte
lektualna), związków zewnętrznych organizacji (np. sieci, relacje z klientami), czy wskaźników 
opisujących jak organizacja jest postrzegana przez otoczenie (np. reputacja); aktywa organiza
cyjne charakteryzujące kulturę organizacyjną (chęć dzielenia się wiedzą, sposób postrzegania 
relacji z klientami) oraz odzwierciedlające zasady funkcjonowania firmy (np. cykle uczenia się, 
systemy zarządzania). Podaję za: B. Kaczmarek, 2005.



P o ró w n an ie  zasobów  m ateria ln y ch  i n iem a te ria ln y ch

Kryterium Zasoby materialne Zasoby niematerialne
Miejsce w 
konwencj onalnych 
systemach 
rachunkowości

Widoczne 
Składnik bilansu 
Skrupulatnie kwantyfikowane 
Znany zwrot z inwestycji

Niewidoczne 
Niewykazywane przez 
księgo w'ość 
Niewymierne
Ocena oparta na założeniach

Dostępność Wykorzystywanie ich przez 
jedną grupę uniemożliwia 
jednoczesne korzystanie z nich 
przez innych
Ograniczone zastosowanie 

Kojarzone z „obfitością”_____

Wykorzystywanie ich przez 
jedną grupę nie uniemożliwia 
korzystania z nich innym

Różnorodne zastosowania, które 
nie zmniejszają ich wartości 
Kojarzone z rzadkością

Stopień deprecjacji Wyczeфująsię; mogą tracić na 
wartości szybko lub wolno 
Amortyzują się z czasem

Nie wyczerpują się, lecz zwykle 
gwałtownie tracą na wartości 
Zyskują na wartości, jeśli są 
właściwie wykorzystywane

Możliwość pomnażania i 
gromadzenia

Łatwo pomnażane

Mogą być gromadzone i 
magazynowane________

Nie można ich w całości kupić an 
skopiować
Dynamiczne -  zanikają, jeśli się 
ich nie używa________________

Koszty transferu Łatwiejsze do kalibracji (koszty 
zależne od kosztów transportu i 
związanych z transferem)_____

Trudne do kalibracji (koszty 
wzrastają wraz ze wzrostem 
udział wiedzy cichej)______

Ochrona poprzez prawa 
W'łasności oraz 
możliwość
egzekwowania tych praw

Generalnie pełna i ścisła 
ochrona poprzez prawa 
własności
Stosunkowa łatw’ość w 
egzekwowaniu praw własności

Ograniczone i nieścisłe 
uregulowania prawne

Stosunkowo duże trudności w 
egzekwowaniu praw własności

Źródło: za Kaczmarek, 2005, s. 140-141.

2. Wiedza zapisana w dokumentach, na kasetach wideo, w oprogramowa
niu i innych środkach umożliwiających szybszy dostęp).

3. Wiedza, która może być chroniona przez patenty, prawa własności, znaki 
towarowe i tajemnice handlowe.

W tym miejscu trzeba mocno podkreślić, że tak naprawdę nie można zde
cydowanie oddzielić informacji od wiedzy w funkcji zasobu. Stąd też wielu 
autorów stosuje te pojęcia równolegle (zamiennie). Niektórzy badacze (np. 
Boisot, 1998) twierdzą nawet, iż nie istnieją tzw. zasoby wiedzy. Dowodzą, że 
jeśli wiedza cicha {tacit) nie może być komunikowana, a wiedza jawna (expli
cit), czyli wiedza skodyfikowana, jest de facto informacją, to oznacza, że 
zasoby wiedzy nie istnieją odrębnie i powinny być włączone do zasobów infor
macji (Oppenheim i Stenson, 2003a). Z  tego między innymi powodu odsyłamy 
czytelnika do lektury podrozdz. 2.2.4. Informacja jako zasób organizacji.



Biorąc pod uwagę rozwój Internetu oraz postępującą globalizację wyraźnie 
widać, że tzw. postulaty VRIO^iO są coraz trudniejsze do spełnienia -  różne 
zasoby (w tym informacyjne) przestają być rzadkie i coraz łatwiej jest je imi
tować. Okazuje się, że tak naprawdę spośród zasobów tylko wiedza spełnia 
wszystkie z podanych kryteriów testu na wartość zasobu (VRIO).

Ze swej natury trudne do imitacji aktywa wiedzy najczęściej są w danej fir
mie budowane przez lata i największą wartość osiągają poprzez eksploatację 
ich przez pracowników tej organizacji i „wbudowanie” w organizacyjne pro
cesy, procedury i struktury. Z  uwagi na to, że trudno je nabyć i sprzedać na 
rynku, imitować lub zastąpić, najczęściej w teorii nazywa się je strategicznymi.

Rola wiedzy jako najbardziej doskonałego (bo odnawialnego i pomnażal- 
nego w procesie zużywania) zasobu wytwórczego rośnie i w coraz wyższym 
stopniu zastępuje inne, tradycyjne zasoby^^^. Kierunek rozwoju zasobów wiedzy 
nie może być pozostawiony przypadkowi -  musi on być zawsze połączony z kon
kretnym celem [...] menedżerowie powinni dążyć do wykorzystywania i rozwija
nia tylko tych zasobów wiedzy, które mogą być użyteczne dla przedsiębiorstwa 
(Probst i in., 2002, s. 35) .

Odpow iednie kształtowanie zasobów wiedzy obejm uje zintegrowany 
zestaw działań, nazywany zarządzaniem wiedzą. Popularyzacja idei zarządza
nia wiedzą w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i jej koncentracja na eks
ploatacji wartości „ukrytych” w organizacji doprowadziła do rozwoju teorii 
aktywów wiedzy i próby szacowania ich wkładu w bogactwo organizacji.

Z  przytoczonych do tej pory koncepcji widać, że nie idzie zatem tylko 
o pomnażanie (zasobu) wiedzy -  wiedza musi być odpowiednio dobrana, 
kształtowana i, co ważne, produktywna.

2.5.10. Wiedza produktywna

z  ekonomicznego punktu widzenia wiedza definiowana jest w sposób prak
tyczny -  jako zdolność wykorzystywania danych i informacji do konkretnego 
działania. Z  punktu widzenia organizacji podstawowym problemem nie jest 
wiedza sama w sobie, ale jej zastosowanie w praktyce (Wawrzyniak, 2001a; 
Kisielnicki, 2003). P.D rucker (1999) operuje pojęciem wiedza produktywna. 
Czynienie wiedzy produktywną jest według niego głównym wymogiem zarzą
dzania; wymaga systematycznego, zorganizowanego stosowania wiedzy do 
wiedzy, zwiększania przez jednostkę czy przez grupę rezultatów tego, co jest 
już znane, na drodze silnego skoncentrowania wysiłków jednostki, czy 
zespołu. Bardzo ważna jest tu -  zdaniem Druckera -  umiejętność łączenia

2̂ 0 Skrót od Value (wartość), Rareness (rzadkość), Imitability (nieimitowalność). Optimal 
Exploitation (optymalne wykorzystanie) -  zob. podrozdz. 4.3.2. Szkoła zasobowa.

To, że wiedza jest zasobem kluczowym nie oznacza, że determinuje wszystko. Istnieje 
także zagadnienie niewiedzy -  wtedy intuicja determinuje wszystko, w tym strategię firmy 
(Stańczyk-Hugiet, 2004).



(której można się nauczyć) i uzyskiwania tym samym wzrostu efektów istnie
jącej wiedzy.

Wiedza jest produktywna jedynie wtedy, jeśli jest stosowana do tworzenia 
czegoś znaczącego. Czynienie wiedzy produktywną wymaga także systema
tycznego korzystania z możliwości wprowadzenia zmiany, wymaga wreszcie 
zarządzania czasem (osiągania równowagi pomiędzy długą i krótką perspek
tywą, tzn. potrzebne są rezultaty krótkoterminowe, ale wysoka produktywność 
wiedzy pojawia się na końcu długiego okresu „wykluwania się”). Wiedza 
współczesna sprawdza się w działaniu. Obecnie wiedza to efektywne wykorzysta
nie informacji w działaniu, to informacja skoncentrowana na wynikach. Wyniki 
są zewnętrzne wobec jednostki, są w społeczeństwie i gospodarce lub też w roz
wijaniu samej wiedzy (Drucker, 1999, s. 43).

W prakt>'ce organizacyjnej istnieje duża rozbieżność między posiadaną 
wiedzą i umiejętnością jej zastosowań (J.Pfeffer i R.Sutton, 2002). Należy 
sądzić, że w społeczeństwie wiedzy właśnie umiejętność zastosowań wiedzy 
liczyć się będzie przede wszystkim.

Wzrost zainteresowań zagadnieniami wiedzy w organizacjach -  co starano 
się tu pokazać -  powoduje, że różni badacze próbują wnieść nowe spojrzenie 
(z różnych punktów widzenia). Zaproponowany w niniejszym podrozdziale 
przegląd różnych koncepcji ułatwić może odbiór koncepcji nowoczesnych 
organizacji i posłużyć do budowania spójnego obrazu organizacji, jej kultury 
informacyjnej, kultury wiedzy. Konfigurowanie przestrzeni wiedzy organizacyj- 
nej2l2 wymaga należytego jej zdefiniowania i zwymiarowania, świadomości ele
mentów niezbędnych i „dekoracyjnych”, uzmysłowienia dynamiki relacji 
i zmian zachodzących w przestrzeni.

2.5.11. Organizacja oparta na wiedzy

Koncepcja «organizacji opartej nawiedzy» (przedsiębiorstwa wiedzy, orga
nizacji intensywnie wykorzystującej wiedzę) pojawiła się już w latach osiem
dziesiątych, w ramach rozważań nad rosnącą rolą wiedzy i kapitału intelektual
nego. W literaturze pojawia się jako alternatywa modelu przedsiębiorstwa 
wykorzystującego kapitał lub pracę ludzką (odpowiednio capital-intensive 
i labour-intensive) (Zarządzanie wiedzą istotą..., 2004; Zarządzanie wiedzą..., 
2000). W stosowanej terminologii panuje, jak na razie, dość duża dowolność. 
Generalnie, gdy mówi się o nowoczesnych strukturach organizacyjnych, w któ
rych zarządzanie wiedzą ma ogromne znaczenie, stosuje się łącznie bądź 
zamiennie takie określenia jak: organizacja oparta na wiedzy, organizacja 
inteligentna (np. Szaban, 2003b) lub ucząca się (Senge, 1998)213  ̂ organizacja

Przestrzeń wiedzy organizacyjnej to metafora obszaru, w którym dokonuje się 
wymiana, tworzenie i wykorzystywanie wiedzy.

2̂ 3 z  uwagi do doniosłość procesu uczenia się w gospodarce wiedzy ten typ organizacji 
zostanie omówiony w oddzielnym podrozdziale.



hipertekstowa (Fazlagić, 2001 b), wirtualna (Płoszajski, 2000; Ratyńska 2004, 
Grudzewski i Hejduk, 2004), fraktalna (Perechuda, 2000; Binsztok, 2004). 
W najnowszych opracowaniach niektórzy autorzy (np. Rzeszutek, 2004) pró
bują dokonać oddzielnej charakterystyki każdego typu wymienionych organi
zacji, traktując np. organizacje inteligentne jako dalsze rozwinięcie prostych 
organizacji uczących się, a organizacje wirtualne jako kolejną formę organiza
cji nierozerwalnie zudązaną z możliwością zastosowania technologii informa
cyjnej.

Trudno jest wymienić uniwersalny i skończony zestaw cech, określających 
czym jest organizacja oparta na wiedzy. Być może trudności biorą się stąd, że 
podaje się w wątpliwość i to, czy taka organizacja w ogóle istnieje, a jeśli tak, 
to wskazuje się na wiele niepowodzeń w praktycznym wykorzystaniu wiedzy 
jako instrum entu zarządzania organizacją. Ponadto wymieniane w literaturze 
przedm iotu liczne cechy charakteryzujące organizacje wiedzy różnią się 
w zależności od sektora^i^. Należy więc traktować podane poniżej cechy jako 
cechy na pewno pożądane, aczkolwiek niekoniecznie znajdujące powszechne 
odbicie w każdej sferze rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Można uznać, że działania organizacji opartej na wiedzy powinny zmierzać 
w trzech kierunkach:
• generowania nowej wiedzy,
• pozyskiwania wiedzy z otoczenia (od partnerów, klientów, konkurentów),
• przetwarzania wiedzy indywidualnej w zbiorową (organizacyjną).

Oznacza to konieczność transferu wiedzy między poszczególnymi komór
kami po to, by móc ją wykorzystać do podejmowania trafnych decyzji, by czy
nić wiedzę produktywną.

Nowoczesna organizacja jest grupą ludzi -  wyposażonych w wiedzę specja
listów -  pracujących razem nad wspólnym zadaniem. Teoretycznie żaden 
rodzaj wiedzy nie daje wyższej pozycji w hierarchii organizacyjnej, stąd też, że 
nie ma tu „podwładnych”, są tylko „współpracujące ze sobą osoby”. Organiza
cja jest z reguły wyspecjalizowana, określona przez swoje zadania; jej funkcją 
jest przekładanie wielu różnych dziedzin wiedzy na produktywność. Wiedzę 
w organizacji wykorzystuje się do narzędzi, do procesów i produktów, do dzia
łań -  stąd też organizacja musi być przygotowana do nieustannej zmiany, musi 
być zorganizowana dla innowacji. Każda organizacja musi wbudować w swą 
strukturę trzy systematyczne praktyki. Po pierwsze, ciągłe doskonalenie wszyst
kiego co robi, tak by proces, produkt czy usługa stawały się w niedługim czasie 
istotnie innym procesem, produktem czy usługą. (Japończycy nazywają to 
kaizen.) Po drugie, eksploatacja, tj. wykorzystywanie dotychczasowej wiedzy do 
rozwijania nowych zastosowań dla własnych, udanych produktów i usług, a po 
trzecie innowacyjność (rozumiana jako systematyczny proces). Te trzy rodzaje 
stosowania wiedzy są jednakowo potrzebne. Jeśli któregoś zabraknie organiza
cja szybko zauważy utratę zdolności produkcyjnych i brak możliwości przycią-

214 Potwierdzają to przytoczone przez Faziagicia badania przeprowadzone pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych wśród kadry menedżerskiej w Stanach Zjednoczonych (Fazlagić, 2001 b).



gnięcia i utrzymania wykwalifikowanych specjalistów, od których jest zależna 
(Drucker, 1999).

Próbując bliżej scharakteryzować organizacje oparte na wiedzy, zebrano 
ich potencjalnie najistotniejsze cechy:
• przetwarzają to, co wiedzą w produkty i usługi bogate w wiedzę, wytwarzają 

produkty bogate w wiedzę {knowledge rich products)-^^, tj. takie, których 
ponad 50 procent wartości stanowi wiedza lub dostarczają usługi oparte na 
wykorzystaniu wiedzy w większym stopniu niż pracy fizycznej (np. usługi 
konsultingowe, doradztwo, szkolenie, edukacja, badania naukowe, audyt, 
elektroniczne przetwarzanie danych, architektura informacyjna),

• zatrudniają wysokiej klasy specjalistów, tzw. pracowników wiedzy {know
ledge workers), którzy stanowią trzon pośród wszystkich zatrudnionych,

• wiedza i kompetencje zawodowe są ważniejsze niż staż pracy i pozycja 
w strukturze hierarchicznej. O prestiżu pracownika decyduje jego wiedza 
i zasługi wniesione do pracy zespołowej. Im większa różnorodność kwalifi
kacji pracowników, tym większa mnogość zasobów, talentów, co jest istot
nym czynnikiem sprzyjającym tworzeniu wiedzy w organizacji,

• wiedza wykorzystywana jest intensywnie (w postaci doświadczenia, a nie 
przepływu informacji) a poszczególni członkowie organizacji dysponują 
dużymi zasobami wiedzy, które trudno jest przekazać innym, a w konse
kwencji trudno jest także zastąpić tych pracowników,

• od wszystkich członków organizacji oczekuje się innowacyjności,
• badania naukowe są podstawową produkcją wiedzy,
• są podatne na uczenie się, powszechna jest praca zespołowa i zaangażowa

nie pracowników z różnych komórek organizacyjnych celem realizacji 
wspólnych projektów. Drucker zwraca uwagę, iż organizacja wiedzy opiera 
się na odpowiedzialności wszystkich członków organizacji -  specjalistów, za 
wkład jaki wnoszą do organizacji. Każdy z nich wie więcej o swej własnej 
specjalności niż ktokolwiek inny (także kierujący) w organizacji. Do obo
wiązków wszystkich członków należy komunikowanie współpracownikom 
swych celów, priorytetów i zamierzonych wkładów oraz upewnienie się, że 
ich własne cele pozostają w zgodzie z celami całej grupy,

• istnieje w nich duży kapitał społeczny -  zaufanie, nieform alne relacje, 
poświęcenie, atmosfera w której „możesz o tym porozmawiać z każdym”, 
„jeśh masz jakiś pomysł, powiedz o tym”,

• młodsi pracownicy są postrzegani jako potencjalne źródło nowych pomy
słów, podczas gdy starsi uważani są za bardziej wiarygodnych,

• bardzo istotne jest utrzymywanie kontaktów z klientami, którzy są cennym 
źródłem nowej wiedzy. Wiedza ta jest uzyskiwana dzięki zdolnościom 
„absorpcyjnym” organizacji,

215 Jak podaje Fazlagić (2001a) pojęcie produktu bogatego w wiedzę pojawiło się w literatu
rze o zarządzaniu na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., gdy zaczęto używać przymiotników 
«bogaty w wiedzę» (knowledge-ńch), «oparty nawiedzy» (knowledge-based, knowledge-intensive).



• struktura przedsiębiorstwa powinna być tak zaprojektowana, aby ułatwiać 
kontakty pomiędzy pracownikami, a przez to stymulować przepływ wiedzy. 
W iedza ukryta musi być przekazywana innym członkom organizacji,

• strategia w przedsiębiorstwach wiedzy wyłania się z icłi pracowników; gra
nica pomiędzy strategią a poziomem operacyjnym jest w takicłi firmacłi naj
bardziej zamazana,

• o icti wartości rynkowej w decydującym stopniu przesądza wartość kapitału 
i n t e l e k t u a l n e g o 2 l 6 ^  a to oznacza, że stosunek wartości rynkowej do wartości 
księgowej jest większy od 2 (innymi słowy to, co nie jest ujęte w bilansie jest 
więcej warte niż wynosi wartość księgowa),

• wiedza i pomysły są obiektem zarządzania; menedżer jest odpowiedzialny 
za stosowanie i wykorzystanie wiedzy,

• w przedsiębiorstwach wiedzy powszechnie wykorzystuje się systemy ICT, 
które wspomagają tworzenie i wykorzystanie nowej wiedzy (Drucker, 1999; 
Zarządzanie wiedzą..., 2000; Fazlagić, 2001b, Grudzewski i Hejduk, 2004a; 
Katyńska, 2004).
Niewątpliwie, warte odnotowania jest to, że organizacja oparta na wiedzy 

funkcjonuje w środowisku, w którym zmiana jest stanem permanentnym, gra
nice między wnętrzem a otoczeniem organizacji są zatarte, płynne i nieustan
nie zmieniane. To samo dotyczy granic pomiędzy wewnętrznymi komórkami 
organizacyjnymi, takimi jak marketing, produkcja oraz badania i rozwój. Od 
zmiany nie można obecnie uciec; zmiana to stan normalny, a nie aberracja. 
Sama zmiana nie jest czymś nowym^l^^ nowe jest tempo zmian i ich niecią
głość. Zmiany przybierają formy nowych relacji z otoczeniem, nowych powią
zań wewnętrznych, nowych struktur, kontroli i podziału władzy w organizacji -  
wymagają zarządzania brakiem ciągłości. Jednym z celów zarządzania jest 
osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy chaosem i stabilnością^^^.

W tabeli 26 przedstawiono najistotniejsze cechy odróżniające przedsię
biorstwo wiedzy od przedsiębiorstwa epoki industrialnej.

Jako dyskusyjny należy uznać podział zaproponowany w tabeli 27. Na dzień 
dzisiejszy podział ten należy traktować jako postulatywny, daleki od praktyki 
historycznej i doświadczeń współczesnych. Wynika z niego, że w organizacji 
tradycyjnej ludzie są rozsądni, wyrachowani, dbający o własne interesy. W tym 
świetle intrygujące wydaje się pytanie o to, w jaki sposób takie właśnie osoby

216 Przegląd najbardziej reprezentatywnych pojęć kapitału intelektualnego spotykanych 
w literaturze przedmiotu wskazuje, że można go rozpatrywać w wąskim i szerokim ujęciu. 
Kapitał intelektualny w znaczeniu węższym utożsamia się najczęściej z pojęciem kapitału ludz
kiego, rozumianego jako wiedza i umiejętności, o które dana osoba wzbogaca miejsce pracy, 
względnie jako wiedzę, umiejętności i zdolności pracowników niezbędne do rozwiązywania 
problemów uznanych przez klientów za istotne. W szerokim ujęciu kapitał intelektualny obej
muje cztery powiązane ze sobą komponenty: kapitał ludzki, kapitał organizacyjny (procesy, 
infrastruktura, kultura, zarządzanie), kapitał rynkowy (relacje z klientami, dostawcami, kom
petencje rynkowe i inne) oraz kapitał innowacyjny (poprawa procesów, produkty i usługi, tech
nologie) (Czekaj i Jabłoński, 2004).

217 Tylko zmiana jest rzeczą stałą, jak stwierdził już w 1973 r. P.Drucker.
218 Drucker, 1973. Podaję za: Gierszewska, 2003.



T a b e la  26
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o p a rteg o  na  w iedzy
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rcgo wartość reisnie wraz z uiyciem. cc> «'ymusza kontccznosc nowei^o i4xlei" 
icia do jmof’.y7.-icji. Zastaw na majątku przeitiiebifTMwa wiru,ialnc,HO musi 

j  oiibywac ii) n.i innyvh zassiiacli.

Sposob-
nia

Operacje lia ryr.kii finansowym, tu- 
ije, ргк lecia.

>̂Ĵ zŷ kî vaпic k.ipita!a iniclektiiaincso .rekrutacja pracownikń'.v. pozyskiwa. 
me wictizy zcwnrji.'-zncj Up i.

j  Wielkość

l.............................
OkreśJana рггег liczbę zi-tnidnicnych 
i wartość bilansową.

Nie jen związana z liczbą zatrudnionych ani na'«t z wartości.) kapitału bilan* 
iowega

K>nck Rytick lokalny. Rynek globalny du- 
it^piiy lylko i)l.i najwi<;l.'iych przed
siębiorstw.

Ciłobalny rynek dostępny już db niewielkich przedsiębiorstw, Male bariery 
wejścia i wejścia. Przjjdsigbiorsiwo onenii« na kilku rynkach jednocześnie 
(oprocz rynirj dostawców i nabynciiw można w'vmienic nt.in. rynek геГегео- 
cyjny, wpiywOTych instytucji).

(łtOCJtniC Jinwni! ZbźoRC - charakteryzuje się tanie
niem norm. ale,?tóH, koncesji, paten
tów itp.

Pozbawiune wielu uregulowań, czasami obostrzone w zai<rciie dystrybucji 
(r.p, media). Tnidnośi w opatentowaniu prsxesdw ; rozwi.tzań organizacyj
nych (do wyjątków naieży opatentowany przez Oc!/ Conipiaer Inc. syitem dys
trybucji).

Silą robocza Niiko wykwalifikcwma. >jkoI(ina na 
p(x:z:Hkti okitsu zatrudnienia.

VyS4-)ko kwalifikowana, szkolona w trakcie zatrudnienia. Lojalna przede 
wszystkim wobec wlasticj profesji, a dopiero w drugiej kolejnoSti ч-оЬсс pra- 
cod.^wcy. Dostijp do wiedzy i zdolno^ do jej generowania decydują o rozw4i- 
jii przcdniebiorMwa,

Źródło: Faziagić, 2001 b, s. 30-31.

T a b e la  27
P o strzeg an ie  kluczow ych kw estii p rzez  o rg an izac ję  tradycy jną  i o rg an izac ję

o p a r tą  n a  w iedzy

Kwestie kluczowe Organizacja tradycyjna Organizacja oparta na wiedzy
Dlaczego organizacja 
istnieje?

aby wpływać na otoczenie 
aby spełniać potrzeby 
interesariuszy

- aby kreować i wykorzystywać 
wiedzę

Jak rozumiemy naturę 
człowieka?

- ludzie są rozsądni, 
wyrachowani i dbają o własne 
interesy

- ludzie są kreatywnymi 
wizjonerami i dbają o w'spolny 
interes

Co jest podstawą relacji 
międzyludzkich i relacji 
między organizacjami?

-jawne i ukryte umowy 
(porozumienia)

- współdziałanie oparte na 
wspólnej wizji, tożsamości 
i wzajemnym zrozumieniu

źródło: K.Leja, 2004, s. 49.



przemieniają się w altruistów dbających o interes wspólny w organizacjach 
opartych na wiedzy, osoby współdziałające w oparciu o wzajemne zrozumie
nie. Ujęcie pokazane w tabeli 27 wydaje się więc raczej wizjonerskie i zaprze
cza naszej wiedzy o aktualnej kondycji człowieka. Potwierdzenie takiej opinii 
przynoszą różne badania w zakresie zarządzania wiedzą, w których za główne 
czynniki niepowodzeń w jej wdrażaniu wymienia się brak motywacji i czasu na 
dzielenie się wiedzą z innymi, wynikające z silnego dążenia do budowania 
indywidualnej przewagi konkurencyjnej pracownika organizacji i obawy przed 
utratą własnej pozycji.

Niezwykle istotny dla zmiany oblicza organizacji jest przykład idący z góry, 
tj. działania kadry menedżerskiej, która kierując się przekonaniem, że wiedza 
podzielona staje się wiedzą pomnożoną {knowledge shared is knowledge 
doubled), tworzy taką kulturę organizacji, która promuje współpracę zatrud
nionych.

W ramach własnej koncepcji/wizji organizacji opartych na wiedzy za cechy 
najbardziej typowe i wspólne dla wszystkich omawianych struktur uznała
bym/zaproponowałabym;

1. Stosowanie świadomej i systemowej strategii przyjętej w odniesieniu do 
zasobów wiedzy (posiadanych i pożądanych) -  świadome i celowe zbieranie 
informacji (fragmentów wiedzy) w celu budowania nowej wiedzy (tworzenie 
repozytoriów wiedzy), sięganie do zasobów skodyfikowanej wiedzy (archi
wów) lub czerpanie bezpośrednio z wiedzy indywidualnej pracowników i róż
nych interesariuszy firmy drogą przekazu ustnego, bądź obserwacji, uczenia 
w trakcie działania.

2. W spieranie przyjętej strategii kodyfikacji lub personalizacji odpowied
nimi narzędziami i technologią.

3. Przyznanie należnego miejsca pracownikom z odpowiednio wysoką wie
dzą i kompetencjami, tworzenie dla nich warunków rozwoju i kreatywności.

4. Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej generowaniu nowej 
innowacyjnej wiedzy.

W ten sposób organizacja zapewnia sobie dostęp do najlepszej wiedzy 
i zdolność jej wytwarzania.

Biorąc pod uwagę wymienione cechy można stwierdzić, że od kilku lat 
coraz bardziej zasadne i powszechne jest odnoszenie pojęcia organizacji opar
tej na wiedzy do organizacji niekomercyjnych, w tym np. do uczelni wyższych 
(zob. np. Leja, 2004; Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym, 2004; Zarzą
dzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych, 2005).

Poruszane w tym podrozdziale zagadnienia znajdą w wielu przypadkach 
swoje rozszerzenie w innych częściach niniejszej książki. W tym miejscu doko
nujemy jedynie dość ogólnej charakterystyki omawianych organizacji -  trak
tując ją  jako kontekst do bardziej pogłębionych rozważań.



2.6. Kultura organizacyjna organizacji opartej na 
wiedzy i organizacji uczącej się

Kultura jest dla grup, organizacji i społeczeństwa tym, czym osobowość dla 
jednostki. Kultura może być definiowana jako połączona suma indywidual
nych opinii, wartości i norm oraz wspólnych sposobów myślenia^l^. W tym 
kontekście nie zaskakuje specjalnie fakt, że pojęcie kultury przypisane zostało 
także o r g a n i z a c j o m 2 2 0 .  Wspólny rdzeń podzielanych wartości może być okre
ślony jako kultura organizacji i traktowany jako część kapitału strukturalnego.

Zainteresowanie tą problematyką wzrosło w latach osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy okazało się, że racjonalność techniki 
i organizacji coraz mniej przystaje do kierowania złożonymi procesami 
o dużych odniesieniach do społeczeństwa. Jak podają specjaliści do spraw 
zarządzania, kultura organizacyjna może mieć znacznie większy wpływ na osią
gnięcia danej instytucji i zachowania pracowników niż jej struktura organiza
cyjna, technologie, zasoby ekonomiczne, organizacyjne, innowacyjność, czy czas, 
a to ze względu na jej delikatność i łatwośćprzenikania^^^.

2.6.1. Koncepcje i definicje -  różnorodność ujęć

Badacze zjawisk kultury organizacyjnej (np. Szaban, 2003a) konstatują, że 
dominują dwie zasadnicze koncepcje kultury organizacyjnej;

1. Kultura jako część nadrzędnej całości; w tym sensie stosuje się anglo- 
amerykańskie określenie corporate culture, oznaczające, że organizacja cha
rakteryzuje się określoną kulturą, będącą jedną z jej cech konstytutywnych 
(tzn. że kultura współtworzy organizację).

2. Kulturą jest organizacja jako całość.
Najczęściej spotykane definicje traktują kulturę organizacyjną jako zespół 

wartości, znaczeń i norm regulujących zachowania wspólne dla określonej 
zbiorowości (Hofstede, 2000), jako zbiór dominujących wartości i norm  postę
powania, charakterystycznych dla danej organizacji i przejawiających się 
poprzez artefakty zewnętrzne -  sztuczne wytwory danej kultury (Szaban, 
2003a). W kulturze organizacyjnej mieszczą się relacje między pracownikami, 
sposoby komunikowania się^22  ̂ formy spędzania wolnego czasu i planowania

219 w  szerokim antropologicznym ujęciu kultura rozumiana jest jako względnie zintegro
wana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości spo
łecznej wzorów wyicształconych i przyswojonych w toku interakcji oraz zawierającą wytwory takich 
zachowań (Ktoskowska, 1980, s. 40).

220 Zob. np. Zbiegień-Maciąg, 1999; Sikorski, 1999; Zybert, 2003, 2004; Szaban, 2003a.
221 T. Peters, R. H. Waterman: In search o f excełłence. Sydney 1982, s. 280. Podaję za: 

E. B. Zybert (2004), s. 109.
222 W nowej ekonomii rozmowy są najważniejszą formą pracy. W rozmowach pracownicy 

wiedzy odkrywają to, co wiedzą, dzielą się swoją wiedzą z innymi i tworzą nową wiedzę w orga
nizacji (A.Weber). Podaję za: Fazlagić 2001b.



czasu pracy, współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi, politycznymi 
i Iculturalnymi (Niemiec, 2005).

Badania kultury organizacyjnej prowadzi się z trzech stron: z pozycji kie
rownictwa, które ma koncepcję tego, jak kultura organizacji powinna wyglą
dać; poprzez pryzmat faktycznie istniejącej kultury organizacji -  grupowych 
wartości; oraz z perspektywy tego jak odbierają tę kulturę klienci, partnerzy, 
inwestorzy i inni.

E. Schein (1996) opisał kulturę organizacyjną hierarchicznie -  za pomocą 
trzech poziomów: poziomu artefaktów (widocznych i uświadomionych), 
poziomu norm i wartości (częściowo widocznych i uświadomionych) oraz 
poziomu założeń (niewidocznych i nieuświadomionych). Według Scheina 
jedną z najważniejszych spraw jest konieczność skoncentrowania się na trze
cim poziomie kultury w zarządzaniu przez menedżerów najwyższego szczebla 
(senior management). Podstawowe założenia mogą być zmienione, jak rów
nież wystąpić może dzielenie wspólnych wartości zmodyfikowane poprzez 
ewentualną zmianę formuły misji organizacji czy też kodów etycznych. Jeśli 
natomiast nie ma odpowiednich głównych założeń, kultura firmy pozostanie 
taka sama lub nieznacznie zmieniona. Linia dzieląca wyznawane wspólnie 
wartości i główne założenia kultury organizacji jest często niejasna i nieprecy
zyjna. Nie ma ponadto jednego, właściwego zbioru głównych założeń dla 
wszystkich organizacji.

W latach osiemdziesiątych XX wieku zapanowała moda na wprowadzanie 
programów zmian kultury organizacyjnej. Szybko się z nich wycofano, ponie
waż stwierdzono, że kultura organizacyjna nie jest efektem jakichś działań, 
lecz procesem, w którym zachodzą szybkie i radykalne zmiany. Tak więc kul
tura organizacyjna sama w sobie nie może być obiektem systematycznego 
zarządzania. Zmodyfikowano tzw. podejście klasyczne do kultury organizacyj
nej, zakładające, iż jej zadaniem jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa 
i stabilizacji, a więc ograniczenie niepewności przenikającej z otoczenia do 
wnętrza organizacji. Cz. Sikorski przedstawił założenia tzw. kultury wysokiej 
tolerancji niepewności -  tak w sferze funkcji integracyjnej, percepcyjnej, jak 
i adaptacyjnej223 (Sikorski, 1999; Muszyńska, 2004).

Istniejące modele kultur organizacyjnych okazują się mało przydatne dla 
organizacji uczących się, ponieważ na ich podstawie trudno rozwiązać klu
czowy dla tych organizacji problem -  w jaki sposób pozyskiwać wiedzę, umoż
liwiającą identyfikację szans w otoczeniu i jak tę wiedzę następnie przekształ
cić w efektywne (dające przewagę konkurencyjną) działanie. Jak słusznie 
zauważają J. Gładys-Jakóbik i K. Stobińska (2003), tradycyjne rozumienie kul
tury organizacyjnej jako podzielanego systemu znaczeń i wartości, w gruncie

223 Funkcja integracyjna polega na utrzymaniu organizacji jako całości; funkcja percep- 
cyjna informuje społeczność organizacji w jaki sposób postrzegać i interpretować organizację 
i jej otoczenie; funkcja adaptacyjna dostarcza schematów postępowania, redukujących nie
pewność zmieniającego się otoczenia.



rzeczy skazuje ją raczej na powielanie sprawdzonych już działań niż poszuki
wania nowych rozwiązań w zakresie struktur, procesów i produktów. Trady
cyjne podejście skłania bowiem do szukania odpowiedzi na pytanie, jakie war
tości i ich m anifestacje w postaci postaw i wzorców zachowań, 
sformaUzowanych procesów są niezbędne, by sprostać wymaganiom otocze
nia. Stwarza to tym samym pokusę konstruowania uniwersalnych modeli 
„inwencyjnej” kultury, zakładanie „uniwersalności” znaczeń/interpretacji o ta
czającej rzeczywistości i „uniwersalność” działań umożliwiających generowa
nie pożądanych efektów. Tymczasem niemożliwy jest jakiś jeden uniwersalny 
model kultury. Pożądany model powinien wspierać istniejące zróżnicowanie 
kultur jednostek organizacyjnych działających w różnych kontekstach społecz
nych, ekonomicznych oraz realizujących różne strategie działania.

Przyjęcie perspektywy organizacji uczącej się, prowadzi zdaniem V.Neu- 
mana i K. Chaharbagi (1998) do przyjęcia tezy, że kultura organizacyjna 
kształtuje się w społecznym procesie uczenia się stanowiąc niejako „produkt 
uboczny” umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania szans umożliwiają
cych organizacjom skuteczną rywalizację z konkurentami. Dopiero „uczenie 
się otoczenia organizacji” pozwala na identyfikację szans i wartości, rozum ia
nych jako organizacyjne standardy.

Uwarunkowany dążeniem do zdobycia przewagi konkurencyjnej proces 
uczenia się organizacji tworzy szczególny kontekst, w którym kształtuje się kul
tura organizacyjna. Kreowanie kultury organizacyjnej opartej o promowanie 
takich wartości jak: wiedza, współpraca, samodoskonalenie się, kompetencje, 
innowacyjność, kreatywność, otwartość i przepływ informacji jest nieodzow
nym wsparciem dla doskonalenia menedżerów, dla ich uczenia się. bCształto- 
wanie takich ogólnych kompetencji jak zdolność do uczenia się przez całe 
życie, dzielenie się wiedzą, innowacyjność czy komunikacja wiąże się z typem 
kultury organizacyjnej, która ułatwia wewnętrzną integrację pracowników oraz 
dostosowywanie się do zmian otoczenia. Cz. Sikorski nazywa tę kulturę „kul
turą nowej gospodarki”, która cechuje się m.in. wysoką tolerancją niepewności 
w środowisku społecznym organizacji, akceptowaniem różnorodności działań 
zamiast standaryzacji, wzrostem emancypacji pracowniczej, szerszą autonomią 
pracowników wiedzy, heterogenizacją kultury organizacyjnej w efekcie wzrastają
cej złożoności relacji organizacji z  otoczeniem^^^ (Biesaga-Słomczewska, 2005).

Kultura organizacyjna odgrywa ogromną rolę we wspieraniu zmian. Oznacza 
to zaakceptowanie zmiany jako naczelnego imperatywu i konieczność tworzenia 
takich systemów zarządzania, które wspierają inicjatywę, odpowiedzialność, 
gotowość do podejmowania ryzyka. Tworzenie właściwej kultury organizacyjnej 
jest kluczowym zadaniem dla wymiany wiedzy, o czym będzie mowa w podroz
dziale 2.6.2. Kultura informacyjna jako fragment kultury organizacyjnej

224 Biesaga-Słomczewska (2005) odsyła do pozycji: Cz. Sikorski: Science, Technology and 
Industry Scoreboard 2001. Towards a Knowledge Based Economy. 2001, s. 35-38, której jednak 
nie udało mi się zweryfikować.



Kultura, obok funkcji integrującej (integracji wewnętrznej wszystkich 
członków organizacji wokół wartości, norm, tradycji itp.), może pełnić również 
funkcję adaptacyjną (integracji zewnętrznej -  rozumianej jako dostosował- 
ność do wymagań otoczenia, co wyraźnie wyeksponował również E.Scłiein). 
Jednak dopiero kontekst uczenia się organizacji nadał nowe znaczenie termi
nowi „kultura organizacyjna.” Kulturę organizacyjną należy rozumieć szerzej, 
nie tylko jako system uzgodnionycli znaczeń i wartości, ale także jako proces 
nadawania znaczeń, negocjowania i renegocjowania norm i wartości, orientu
jących! działania aktorów organizacyjnycłi (Gładys-Jakóbik i Stobińska, 2003, 
s. 106). W perspektywie organizacji uczącej się aspekt adaptacyjny kultury 
organizacyjnej nabiera szczególnego znaczenia. Pozwala także na uwzględnie
nie problemów związanycłi z istnieniem zróżnicowanych! kultur organizacyj
nych realizujących różne strategie działania w różnych kontekstach społecz
nych i ekonomicznych.

Proponowane rozumienie kultury organizacyjnej zakłada podejście kom
pleksowe, uwzględniające różne wymiary -  zarówno orientację „na zewnątrz” 
jak i „do wewnątrz” oraz orientację tak na stabilność, jak i na zmianę.

Analizując kulturę organizacyjną przez pryzmat jej cech warto zauważyć 
propozycję A.Fazlagicia. W przedsiębiorstwie opartym na wiedzy za szczegól
nie ważne uznał on następujące cechy:
• zaufanie do pracowników -  nawet gdy pracownik pracuje dla kilku praco

dawców. Pracodawca musi się pogodzić z faktem, że nie tylko pracownicy 
kierownictwa, lecz także niższego szczebla są tylko fachowcami do wynaję
cia. Nie można więc stosować tradycyjnych systemów wiązania pracownika 
z firmą;

• empowerment, czyli delegacja uprawnień -  oznacza, że pracownik, któremu 
przekazano część władzy, czuje się doceniony;

• tolerancja dla błędu -  w procesie uczenia się i pozyskiwania wiedzy natu
ralną rzeczą są pomyłki. Karanie pracowników za pomyłki bardzo szybko 
zniechęci ich do eksperymentowania, mogą zrezygnować z pracy w firmie;

• skłonność do dzielenia się wiedzą z innymi;
• umiejętność rozróżnienia pomiędzy wartością wiedzy a wartością jej posia

dacza. Często w wyniku osobistych antypatii pracownicy unikają kontaktu z 
posiadaczami bardzo cennej dla nich wiedzy oraz lekceważona jest wiedza 
szeregowych pracowników. W istocie tylko około 25% innowacji w przed
siębiorstwach jest dziełem ścisłego kierownictwa;

• otwartość na rozwiązania z zewnątrz. Bolączką niektórych kultur organiza
cyjnych jest unikanie wdrażania rozwiązań powstałych na zewnątrz. Zjawi
sko to znane jest jako tzw. syndrom not-invented-here (nie wynaleziono 
tutaj) (Fazlagić, 2001b).
W tworzeniu nowych sposobów zarządzania i nowej kultury organizacyjnej 

można też wymienić:
• uczestnictwo w wytyczaniu strategii i celów organizacji, które jest podstawą 

do odczuwania dumy z faktu bycia współtwórcą sukcesu firmy;



• wytwarzanie zewnętrznych przejawów kultury, którymi są symbole, specy
ficzny ubiór, zasady etyczne, wizerunek firmy;

• wyrabianie poczucia bezpieczeństwa (psychicznego i m aterialnego) i wspól
noty ludzi w organizacji -  poprzez częste kontakty, wymianę doświadczeń 
i informacji, możliwość uczestnictwa w pracach zespołów problemowych;

• tworzenie nowych struktur i systemów pracy. Jeśli przyjąć, że gospodarka 
będzie coraz bardziej opierała się na wytwarzaniu pomysłów, a nie na 
wytwarzaniu przedmiotów, to wymaga to pożegnania się z hierarchią orga
nizacyjną i nowej definicji pracy; głównym atutem nowoczesnej firmy jest 
więc zdolność uczenia się i znajdowanie innowacji (Gierszewska, 2003). 
Warto dostrzec, iż wraz z globalizacją pojawiła się w organizacjach różno

rodność kulturowa. W organizacjach międzynarodowych transfer wiedzy musi 
uwzględniać czynniki kultur regionalnych. Także nauczanie i uczenie się (jako 
przekazywanie i przyswajanie wiedzy) w firmie wymusza uwzględnianie odręb
ności kulturowych i oddziaływanie na siebie wielu różnych tradycji.

2.6.2. Kultura informacyjna jako istotny fragment kul
tury organizacyjnej

w  każdej kulturze organizacyjnej niebagatelną rolę odgrywa informacja 
i wiedza. Te właśnie niematerialne zasoby mają decydujące znaczenie dla p ro
cesów uczenia się organizacji i nabywania sprawności informacyjnej organiza
cji {corporate information literacy^^^), dla nadawania organizacji jej unikato
wego charakteru.

Termin «kultura informacyjna», chociaż wszedł do literatury różnych dzie
dzin -  nauki o zarządzaniu, nauki o książce, informatyki gospodarczej, eduka
cji itd. (np. Stefanowicz, 1998; Borowiecki i Kwieciński, 2002; Ryznar, 2001; 
Furmanek 2002; Curry i Moore, 2003, Wstęp do infoimatyki gospodarczej..., 
2004, rozdz.18.6; Drzewiecki, 2004; Łukasik-Makowska, 2004; Batorowska, 
2005), nie ma jednak konsensusu co do jego d e f i n i o w a n i a 2 2 6 .  Pojawia się

225 Zob podrozdz. 5.5.3. Information literacy.
226 Nie jest to pojęcie tożsame z pojęciem kultury informatycznej. To ostatnie A. Szewczyk 

(1996, s. 120) interpretuje (m.in.) jako:
-umiejętność doboru właściwych narzędzi informatyki do rozwiązywania określonych 

zadań,
-przyswojenie i prawidłową interpretację podstawowych terminów i pojęć informatyki 

w zakresie, jakim powinien dysponować użytkownik,
-  orientację w nowych tendencjach i technologiach informatycznych,
-  umiejętność uczenia się i znajdowania źródeł informacji o nowych możliwościach wyko

rzystania komputera,
-  nawyki prawidłowego obchodzenia się ze zbiorami danych,
-umiejętność posługiwania się podstawowymi dostępnymi dla użytkownika środkami 

technicznymi, na przykład klawiatura i mysz,
-umiejętność takiego precyzowania problemów, aby dało się je rozwiązać narzędziami 

informatyki,
-przekonanie, że sprzęt i oprogramowanie muszą być traktowane łącznie jako jedno 

(informatyczne) narzędzie.



zarówno w szerokim kontekście kultury, jak i w kontekście węższym, np. gdy 
mówimy o kulturze informacyjnej różnych grup społecznych^^?.

W odniesieniu do kultury i n f o r m a c y j n e j ^ ^ S  w organizacji punktem wyjścia 
jest pojęcie kultury organizacyjnej. Zakłada się, że wysoki poziom kultury 
informacyjnej implikuje dbałość o informację i wynikającą z nich wiedzę, 
a organizacje, które to dostrzegły cechuje traktowanie informacji jako dobra 
wspólnego, gotowość do dzielenia się informacją, otwarty system informa
cyjny, stymulowanie komunikacji bezpośredniej, szybkie pozyskiwanie i prze
twarzanie informacji, niwelowanie chaosu informacyjnego, korzystanie z wielu 
źródeł wiedzy, gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy.

Curry i M oore (2003) proponują by rozpatrywać kulturę informacyjną jako 
tę, w której rozpoznano wartość i użyteczność informacji w osiąganiu opera
cyjnego i strategicznego sukcesu, w której informacja tworzy podstawę do 
podejmowania decyzji w organizacji, a technologia informacyjna jest ochoczo 
wykorzystywana i tworzy możliwości efektywnego działania systemów infor
macyjnych. Badacze za niezbędne dla kultury informacyjnej uznali następu
jące komponenty:
• przepływy komunikacyjne {communication flows),
• międzyorganizacyjne partnerstwo {cross-organizationalpartnership),
• środowisko wewnętrzne,
• zarządzanie systemami informacyjnymi,
• zarządzanie informacją,
• procesy i procedury.

Przepływy komunikacyjne -  Efektywna komunikacja w organizacji jest 
nie do przecenienia. Jest to jednak złożony proces, w którym dochodzi do 
wielu zniekształceń. Efektywne wykorzystywanie komunikacji poziomej i pio
nowej wskazuje na organizację, w której pracownicy są dobrze poinformowani 
i czują się dowartościowani. Przepływ w dół komunikuje decyzje kadry zarzą
dzającej, zaś przepływ w górę stwarza pracownikom możliwość formułowania 
informacji zwrotnej, dając tym samym możliwość uczestniczenia w procesie 
decyzyjnym. Skuteczne przepływy horyzontalne odnoszą się do koordynacji 
działań i dzielenia się informacją. Ważne są zarówno strumienie komunikacji 
formalnej, jak i nieformalnej. To dzięki kulturze informacyjnej i sprawnym 
kanałom komunikacyjnym staje się możliwy w firmie naturalny przepływ 
informacji, wynikający z dynamiki procesów biznesowych.

Międzyorganizacyjne partnerstwo -  ma zapewnić organizacyjną syner- 
gię osiąganą na bazie różnych funkcji i ze wspólnej pracy różnych departa
mentów. W spółpraca pomiędzy różnymi komórkami redukuje rywalizację, 
sprzyja kolektywnemu uczeniu się.

227 Zob. np. M.Drzewiecki (2004).
228 Per analogiam do pojęcia kultury informacyjnej można mówić o kulturze wiedzy. 

Kształtowanie kultury wiedzy w organizacji jest jednym z zadań menedżerów wiedzy, o czym 
w rozdz. 4. Zarządzanie informacją i wiedzą....
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Środowisko wewnętrzne -  to przede wszystkim ludzie, którzy mają bez
sprzecznie największy wpływ na kulturę organizacyjną (w tym i informacyjną). 
Pracownicy bowiem nadają jej kształt. Kultura informacyjna wymaga praktyk 
współpracy, atmosfery zaufania i otwartego dostępu do relewantnej inform a
cji wtedy, kiedy jest to potrzebne.

Zarządzanie systemami informacyjnymi -  strategia ta wymaga ścisłego 
powiązania ze strategią biznesową oraz teclinologią informacyjną. Niezwykle 
ważnym czynnikiem stanowiącym o sukcesie systemu informacyjnego w firmie 
jest pomyślna implementacja i akceptacja użytkowników. Kształt systemu 
wpływa na sposób interakcji pomiędzy członkami organizacji.

Zarządzanie inform acją229 -  obejmuje m.in. zarządzanie polityką infor
macyjną, unikanie przeładowania informacyjnego, efektywne zarządzanie 
danymi, dbałość o jakość informacji, traktowanie informacji i wiedzy jako 
zasobu organizacji, zaadaptowanie terminologii wspólnej dla członków orga
nizacji. Kultura informacyjna nie wymaga utopijnej wizji uniwersalnej dostęp
ności wszystkich do każdej informacji. Niektóre informacje wymagają specja
listycznych umiejętności i wiedzy odbiorcy. Najważniejsze, by pracownik mógł 
dotrzeć do informacji potrzebnej do pomyślnego wykonywania swoich 
codziennych zadań.

Procesy i procedury -  zwięzła i jasna dokumentacja kluczowych polityk, 
procesów oraz procedur w organizacji jest wskaźnikiem poziomu kultury. 
Szczególnie istotne dla kultury informacyjnej są jasne wytyczne i dokum enta
cja na potrzeby systemów informacyjnych, zarządzania danymi i informacją. 
Umożliwia to kontrolowanie właściwych procedur zapewniających spójność, 
jakość i poziom operacji oraz usług (Curry i M oore, 2003).

Większość badaczy, którzy poświęcili uwagę kulturze informacyjnej akcen
tuje, że kultura informacyjna to przede wszystkim system postaw człowieka 
wobec roli informacji i technologii informacyjnych w rozwoju współczesności. 
Kultura niezwykle silnie wpływa na zachowania pracowników (Stefanowicz, 
1998; M artinet i Marti, 1999; Furmanek, 2002).

W polskiej literaturze najszerzej opisał zjawisko kultury informacyjnej 
B. Stefanowicz. Interpretuje on kulturę informacyjną jako wiedzę, nawyki 
i umiejętności odnoszące się do informacji traktowanej jako składnik rzeczy
wistości otaczającej człowieka, równie ważny jak m ateria i energia, jako czyn
nik wpływający na zachowania i osiągnięcia zarówno pojedynczych ludzi, jak 
i całych społeczeństw. W szczególności przejawami tej kultury (jej wskaźni
kami) są:
• wysoki stopień świadomości roli i znaczenia informacji,
• wiedza na tem at natury informacji i jej funkcji,
• znajomość i umiejętność poprawnego posługiwania się terminami i poję

ciami odnoszącymi się do informacji i procesów informacyjnych,
• umiejętność poprawnego interpretowana informacji i właściwe jej wykorzy

stanie.

229 Zob. rozdz. 4.1. Zarządzanie informacją.



• umiejętność korzystania z informacji pochodzących z różnych źródet -  
z uwzględnieniem ich (nie)spójności i zróżnicowania,

• umiejętność doboru właściwych środków do gromadzenia, przechowywania 
i udostępniania informacji,

• rzetelność w doborze źródeł i umiejętność zastosowania potrzebnych metod 
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji,

• poszanowanie informacji jako (cudzej) własności i dobra prywatnego i ogól
noludzkiego.
Do zagadnień kultury informacyjnej B.Stefanowicz (1998) wprowadził 

pojęcia kultury języka, kultury myśli oraz kultury czynu. Wszystkie te kompo
nenty są istotne dla kultury informacyjnej organizacji, chociaż w literaturze 
najwięcej uwagi przykłada się do kultury czynu.

Kultura języka
Rozumienie świata jest zdeterminowane przez język, którego używamy. 

Język jest środkiem komunikowania się, ale także narzędziem opisu otaczają
cej nas rzeczywistości. Na kulturę językową składa się słownictwo i sposób 
wyrażania myśli. Im bogatszy jest zbiór pojęć, którym się posługujemy, tym 
pełniejsze jest nasze rozumienie rzeczywistości. Na terminologię i słownictwo 
w odniesieniu do informacji mają wpływ coraz nowsze środki techniczne 
i technologie informacyjne towarzyszące jej gromadzeniu, przetwarzaniu 
i wymianie. Niekorzystną cechą „komputerowej alfabetyzacji” staje się poja
wianie swoistego żargonu informatycznego230.

Sposób wyrażania myśli, wszystkie nasze kontakty językowe są wskaźni
kiem kultury językowej i dają się ująć w reguły przyzwoitości, zwane też regu
łami kooperacji. W edług niektórych koncepcji można je sprowadzić do czte
rech zasad: zasady ilości (mów tyle, ile trzeba; nie więcej i nie mniej), zasady 
jakości (mów to, co uznajesz za prawdziwe tj. nie mów tego, o czym sądzisz, że 
nie jest prawdą, i nie mów tego, czego nie możesz być pewny), zasady odpo- 
wiedniości (mów na tem at) oraz zasady sposobu (mów jasno i w sposób upo
rządkowany, unikaj w i e l o z n a c z n o ś c i ) 2 3 l  (Bralczyk, 1998; Stefanowicz, 1998).

Kultura myśli
Pojęcie to można określić jako sposób ujmowania otaczającej rzeczywisto

ści i budowania modeli myślowych zjawisk, zdarzeń, procesów i obiektów nale
żących do niej. M odele te człowiek buduje z wykorzystaniem znanych mu

230 B.Stefanowicz przytacza kilka przykładowych tekstów tego typu: „Przy kraszu softfero- 
wym, czy dedloku, program albo sarn się zaabenduje, albo też trzeba go wykancelować” (za 
M. Tanaiem, 1997). Podobny tekst zamieszczono w Gazecie SGH; „Planerzy siadają (...) i biorą 
się za total forkastów. Wtedy my zabieramy się za fejzing sprzedaży. To nie jest proste, bo lid- 
tajm może się zmienić, no i instok zależy od prodjusera. Musimy robić cały czas akczualsy. 
Wreszcie wysyłamy to i jak ran jest robiony a rynki nie wpadają w owerstoki, to jakoś jest” {Scjen- 
tycyzm konsultingowy -  studium przypadku: Ekstra s.a. „Gazeta SGH” nr 87,1 maja 1998, s. 22).

231 W codziennych rozmowach spotykamy naruszenia tych zasad: ilości (przegadania i nie
dopowiedzenia), jakości (ironię i metafory), odpowiedniości (dygresje i wymijania), porządku 
(wieloznaczności i chaotyczności) (Bralczyk, 1998).



pojęć i terminów (na podstawie własnego tezaurusa pojęciowego) oraz ukształ
towanych wzorców myślowych! i umiejętności obielctywizacji odbieranycli 
informacji (Stefanowicz, 1998).

W nowoczesnej organizacji Iconieczne jest odejście od myślenia krótkoter
minowego na rzecz myślenia długofalowego, wymagającego odpowiedniej 
„podbudowy” informacyjnej -  otrzymywania informacji o jak najwyższym 
stopniu przetworzenia, dających podstawę do budowania i realizacji trafnie 
dobranych strategii. Do zadań kultury informacyjnej należy także eliminowa
nie syndromu grupowego myślenia, który uporczywie podtrzymuje jedną 
jedyną koncepcję, tworząc iluzoryczną jednomyślność (Ryznar, 2001). Konse
kwencją tego syndromu może być np. tendencyjność selekcji informacji, 
uproszczenie obrazu sytuacji (w tym przecenianie sukcesu i niedocenianie 
ryzyka), ograniczenie liczby pomysłów, schematyzacja działania oraz zanik 
odpowiedzialności.

Kultura czynu
W kulturze informacyjnej poszukuje się nowych możliwości zwiększenia 

zakresu i jakości działania ludzi poprzez ich relacje z informacjami. Relacje te 
są odbiciem postawy wobec informacji i związanych z nią procesów oraz tech
nologii informacyjnych. Mogą to być zarówno postawy wyrażające gotowość 
do podjęcia działań związanych z informacją (podejście behawiorystyczne), 
jak i względnie trwały stosunek emocjonalny czy oceniający (podejście socjo
logiczne), a także względnie trwała struktura (lub dyspozycja do pojawiania 
się takiej struktury) procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do 
zachowań, w której wyraża się określony stosunek wobec informacji (podej
ście oparte na teorii poznawczej). W odniesieniu do informacji postawa ozna
cza określony stosunek człowieka do niej, np. gotowość do wykorzystania 
informacji lub ich negowania -  w całości lub pewnych ich elementów składo
wych: pochodzących z wytypowanych, nieakceptowanych źródeł, kierunków 
zastosowań itp. Stosunek człowieka do informacji -  zgodnie z przytoczonymi 
wyżej interpretacjami -  oznacza gotowość poznania jej istoty oraz umiejętność 
wykorzystania (Stefanowicz, 1998).

W innym ujęciu (Z. Ryznar, 2001) podkreśla się, że kultura informacyjna 
oznacza dbałość o wysoką jakość danych źródłowych, zdolność pracy grupo
wej, w tym zdolność przekazywania rzeczowych, jednoznacznych informacji 
i dzielenia się wiedzą, umiejętność korzystania z komputerowych zasobów 
informacyjnych, umiejętność wykorzystania informacji w procesach decyzyj
nych, zdolność uczenia się poprzez kojarzenie interdyscyplinarnych inform a
cji, zdolność myślenia wielowymiarowego w technologii hurtowni danych itp.

Wiele obserwacji potwierdza, że swobodę wyboru i wykorzystywania narzę
dzi i technik informacyjno-komunikacyjnych, które mogą wspierać kulturę 
informacyjną organizacji, wciąż ogranicza ludzka świadomość, wiedza i um ie
jętności, a pojęcie kultury informacyjnej organizacji nierozerwalnie wiąże się 
ze sprawnością informacyjną {information literacy) jej pracowników.



Jako standard zachowań właściwy kulturze informacyjnej nowoczesnej 
organizacji wymienia się gotowość i silną wolę reagowania na sygnały płynące 
z zewnątrz, niebagatelizowanie nawet najdrobniejszych „okruchów” informa
cyjnych o zabarwieniu niekorzystnym, lojalność wobec firmy. Mocno akcen
tuje się także rolę kultury informacyjnej w sprawnym przebiegu procesów 
wymiany informacji (a nieutrudnianie jej przepływu), umiejętność budowy 
kanałów i klimatu udrażniających przepływ informacji między członkami 
organizacji. Zasadniczym przesłaniem kultury informacyjnej jest niekrępowa- 
nie gromadzenia informacji, przetwarzania i rozpowszechniania przydatnych 
informacji przesadnymi lub niedostosowanymi środkami bezpieczeństwa. 
Mimo realnych zagrożeń wynikających z działań wywiadu gospodarczego232 
ważnym jest, aby unikać swoistej „demonizacji” oraz przesadnej skłonności do 
zabezpieczania wszystkiego, wszędzie i bez przerwy.

Podsumowując rozważania na tem at kultury informacyjnej można powie
dzieć, że kultura informacyjna jest kształtowana przez informację konkretnej 
organizacji (jej zasoby, technologie przetwarzania i komunikowania) oraz 
ludzi, którzy z tymi informacjami pracują. Kultura jednocześnie konstytuuje 
pozycję informacji -  sposoby jej percepcji (nadawanie jej znaczenia) i wyko
rzystania. Jej zadaniem jest kształtowanie i sprzyjanie pożądanym zachowa
niom informacyjnym (także oczekiwaniom i motywacjom). Należy uwzględ
nić, że każda kultura kształtowana jest w relacjach z otoczeniem, w którym jest 
usytuowana. Dlatego też nie istnieje pojęcie kultury optymalnej, a jedynie kul
tury właściwej -  w tym przypadku dla danej organizacji.

Zbiór modeli zachowań i sposobów myślenia związanych z informacją-^^ 
można traktować jako fragment kultury niematerialnej. Ta niematerialna kul
tura wpływa na komunikowanie pomiędzy członkami danej społeczności, 
oddziałuje na postawy^34 człowieka, jego osobowość i jego środowisko. Dla
tego jest tak ważna -  choć nie ma na jej kształtowanie uniwersalnej recepty.

232 Zob. rozdz. 3.5. Walka informacyjna.
233 Kilka modeli kultur przedsiębiorstwa wiązanych z odniesieniem do informacji przyta

czają Martinet i Marti (1999). Np. w modelu japońskim przyjmowane jest założenie, że 
wymiana informacji wzbogaca -  każdy wnosi do wspólnej puli zarówno swoją wiedzę, jak 
i ignorancję. Wymianie informacji sprzyjają także kultura amerykańska (akcentuje wzajemną 
pomoc i poczucie wspólnoty) oraz azjatycka (kultura podporządkowania się grupie oparta na 
konieczności dzielenia się z innymi posiadanymi informacjami i przywiązaniu do więzi hierar
chicznych, pokoleniowych itp.). Kultura francuska (z niechęcią do współpracy i odgradzania 
się) nie sprzyja rozpowszechnianiu informacji w organizacjach.

234 Interesujące są spostrzeżenia D.de Kerckhove (1996) mówiące o tym, że nowe techno
logie informacyjne tak dalece zmieniają te postawy, że szereg dotychczasowych zachowań (np. 
palenie tytoniu lub zażywanie narkotyków wśród aktywnie żyjących mężczyzn) zanika, a na to 
miejsce wkraczają zachowania kształtowane przez komputery i sieci komputerowe. Podaję za: 
Wstęp do informatyki..., 2004, s. 578).



3. Społeczno-gospodarcza przestrzeń  
informacyjna

Wszystkie organizacje „zanurzone” są w otaczającej je przestrzeni, z którą 
wymieniają komunikaty. Jako część tej przestrzeni są powiązane i oddziały- 
wują na siebie wzajemnie. Nic, co dzieje się w przestrzeni, nie jest obojętne dla 
organizacji, i odwrotnie. Dlatego też wybranym elem entom  szeroko pojętego 
otoczenia organizacji poświęcamy tu swoją uwagę.

Pokazywanie różnych zjawisk w pewnej „przestrzeni” jest dla wielu bada
czy a t r a k c y j n e 2 3 5 .  Wielowymiarowość pojęcia przestrzeń uzmysławia możli
wość różnic w wyborze, wielu aspektów rozważań, jak i rozmaitych kryteriów 
dla „zapełnienia” owej przestrzeni (Kocójowa, 2004, s. V). W zasadzie 
możemy powiedzieć, że należymy do świata cyrkulacji, wymiany, „przestrzeni 
przepływów” (M. Castells), czego symbolem stał się Internet.

Pojęcie przestrzeni informacyjnej (przestrzeni informacji i komunikacji 
społecznej) bez wątpienia może być interpretowane rozmaicie. M odel prze
strzeni informacyjnej jest odmiennie rozumiany: w nauce (np. E R A  -  Euro
pean Research Area), w teorii wyszukiwania informacji (np. w odniesieniu do 
zautomatyzowanych systemów informacyjnych), w psychologii kognitywnej, 
psychologii społecznej, filozofii, lingwistyce, socjologii, antropologii, architek
turze i in. Możemy jednak założyć, że w każdym z tych modeli znajdują się 
jakieś jednostki informacji i jej (potencjalni) użytkownicy oraz różnorodne 
relacje.

Przestrzeń informacyjna to metafora obszaru, w którym odbywa się kom u
nikacja między użytkownikami a systemami informacyjnymi. Przestrzeń tę 
możemy też nazwać przestrzenią pozyskiwania informacji. Przestrzeń infor
macyjna może być zdefiniowana jako fizyczna, m entalna bądź wirtualna, dwu
wymiarowa bądź trójwymiarowa, globalna bądź jednostkowa. Rodzaj prze
strzeni, jej wielkość, sposób zorganizowania (lub chaos) nie pozostają bez

235 Świadczy o tym coraz większa liczba publikacji, mających w tytule odniesienie do „prze
strzeni”, np. Kotyński (2001), Materska (2004a.), Pfzestrzeń informacji i komunikacji... (2004). 
W swojej pracy sporo miejsca przestrzeni poświęci! także Boisot (1998).



wpływu na sposób wyszukiwania informacji, potrzebne środki transportu/ko
munikacji, narzędzia oraz czas dotarcia do informacji itp.

Częścią składową tej przestrzeni są różnego rodzaju dokumenty (także 
metadane), powiązania między nimi (relacje), różnego rodzaju struktury (np. 
katalogi, sieci). Do rozważanego obszaru należy również przestrzeń pojęciowa 
(domeny pojęciowe i pola leksykalne) -  wyznaczana zarówno przez treść 
dokumentów, jak i struktury poznawcze użytkownika -  oraz zachowania 
informacyjne użytkowników.

W zależności od poziomu spojrzenia możemy mówić o istnieniu pewnej 
ogólnej/globalnej przestrzeni informacyjnej, korporacyjnej oraz osobistej 
przestrzeni każdego użytkownika informacji. Ostatnie kilkanaście lat poka
zało gwałtowny wzrost globalnej przestrzeni informacyjnej, zwanej przestrze
nią elektroniczną (cyberprzestrzenią) -  głównie dzięki szybkiemu rozwojowi 
fragmentu Internetu zwanego WWW. Rozwój cyfrowych miast {digital cities, 
telepolis^^^) jest przykładem takiej przestrzeni.

W spółczesna infoprzestrzeń staje się coraz bardziej skomplikowana, dyna
miczna i r o z p r o s z o n a 2 3 7 .  Przykładowo, przestrzeń informacyjna Internetu 
sprawia pozory technicznie nieograniczonej, dąży się w niej do uniezależnie
nia od odległości i lokalizacji sieci składowych. Odnosi się wrażenie, że prze
strzeń ta nie ma granic i ciągle się rozszerza, tak pod względem ilościowym, 
jak i zróżnicowania typów zasobów. Przykładowo można wymienić niektóre 
z nich: cyfrowe biblioteki online, indywidualne strony domowe, błogi, wirtu
alne muzea, katalogi produktów i usług, publikacje naukowe, portale i wor- 
tale, bazy danych, listy dyskusyjne, usługi i zasoby poczty elektronicznej.

D.Abrams (1997) w swoich badaniach empirycznych wyodrębnił w skom
plikowanej przestrzeni informacyjnej WWW pięć jej nieodłącznych właściwo
ści: przeładowanie informacyjne, „zaśmiecenie” (sporo dokumentów nierele- 
wantnych), entropia^^^, brak struktury oraz brak możliwości całościowego 
oglądu {no global view).

Cechy te wpływają na charakter aktywności użytkowników globalnej struk
tury informacyjnej, wśród których dominują cztery podstawowe typy zachowań: 
znajdowanie stref/rejonów zainteresowań (finding localities o f  interest), tworze
nie odesłań do konkretnych punktów orientacyjnych (creating references to 
landmarks) -  пр. tworzenie zakładek, tzw. bookmarks, kiedy użytkownicy gubią 
się z nawigacji, są zdezorientowani i próbują wrócić do znanych punktów star-

Świadczy o tym coraz większa liczba publikacji, mających w tytule odniesienie do „prze
strzeni”, np. Kotyński (2001), Materska (2004a). Przestneń infomuicji i komunikacji... (2004). 
W swojej pracy sporo miejsca przestrzeni poświęci! także Boisot (1998).

236 Telepolis oznacza zastosowanie technik sieci komputerowej w celu usprawnienia miej
skich systemów informacji -  służb miejskich, systemów transportu, parkowania samochodów, 
a nawet wprowadzania elementów demokracji elektronicznej (użycia sieci komputerowych do 
dysku^i i rozstrzygania o problemach miasta).

2 3 'Dotyczy to także jej sfery społecznej (tzw. infosfery), która tworzy nadzwyczaj dyna
miczną oraz dalece nieprzewidywalną przestrzeń rzeczywistości (Sitarska i Strojek, 2005).

238 Entropia -  miara rozproszenia, nieokreśloności systemu.



towych, konceptualizacja dostępu do informacji poprzez metafory {conceptu
alizing information access with metaphors), oraz budowanie własnej przestrzeni 
informacyjnej na podstawie zgromadzonych zbiorów odsyłaczy {building a per
sonal information space fiv m  their collection o f references)^^'^.

Elelctroniczna przestrzeń (zdygitalizowana informacja) rozwija się równo- 
łegle do dobrze nam znanej przestrzeni fizycznej, w Ictórej żyjemy i pracujemy. 
Obie przestrzenie oddziałują na siebie, cłiociaż Icażda z nicli jest bardzo różna 
gdy idzie o posługiwanie się pojęciami i strukturami240.

W prowadzone tu pojęcie «społeczno-gospodarcza przestrzeń informa- 
cyjna»24i -  rozumiane jest zarówno jako obiekty (np. organizacje, pracownicy 
wiedzy, ale także wiedza, kompetencje), jak i relacje, zjawiska (np. globaliza
cja, usieciowienie, rynek, uczenie się, współpraca, konkurencja, współzawod
nictwo), działania organizacyjne -  związane z kształtowaniem przepływu 
informacji w celu tworzenia określonych zasobów wiedzy. Przestrzeń ta może 
być rozpatrywana w wymiarze fizycznym, wirtualnym, intelektualnym (np. 
w pracy zespołów).

Jako egzemplifikacje pewnych wybranych fragmentów przestrzeni infor
macji i komunikacji w dziedzinie gospodarki pokazano poniżej rynek infor
macji i wiedzy, obszar oddziaływań nowych technologii informacyjno-komuni- 
kacyjnych, obszar walki informacyjnej i chaosu, przestrzeń, w której dokonuje 
się zniekształceń informacji. Znaczący obszar przestrzeni społecznej stanowi 
sektor edukacji. Z  uwagi na znaczenie tej tematyki dla celów postawionych 
w rozprawie, poświęcono jej osobny rozdział. Należy zaznaczyć, że nakreślone 
tu obszary nie są ani wyczerpujące, ani rozłączne.

3.1. Rynek informacji i rynek wiedzy

Coraz trudniej dziś znaleźć obszary nieskupione wokół informacji i wiedzy. 
Organizacje, które nauczyły się zarządzać informacją i wiedzą mogą czerpać 
z tego zyski. Przemysły, które weszły do „centrum ” działalności gospodarczej 
w ostatnich kilkudziesięciu latach zajmują się raczej tworzeniem i dystrybucją 
wiedzy i informacji, aniżeli produkcją i dystrybucją rzeczy lub też produkty ich 
są produktami bogatymi w informację i wiedzę (piszemy o tym w podrozdz. 
3.1.9.). Obecna produkcja przemysłu farmaceutycznego jest wiedzą -  farm a
ceutyczne specyfiki nie są niczym innym jak właśnie „pakietam i wiedzy”. Ist
nieje ogromny przemysł telekomunikacyjny i przemysły produkujące narzę
dzia i urządzenia do przetw arzania inform acji, takie jak: kom putery, 
półprzewodniki, oprogramowanie. Istnieją producenci informacji i jej dystry
butorzy -  stacje radiowo-telewizyjne, kina itd. O przemyśle wiedzy mówi się

239 Zob. więcej: D.Abrams, 1997.
240 Zob. np. K.Materska (2004a).
241 Termin «przestrzeń informacyjna» w odniesieniu do gospodarki wykorzystany został 

np. przez Boisota (1998).



także coraz częściej w odniesieniu do instytucji nie zaliczanych do biznesu, a 
które tworzą i stosują wiedzę, a więc o edukacji i opiece zdrowotnej. Tworzy 
się gigantyczny rynek informacji i wiedzy.

Rynek we współczesnej gospodarce jest wielkim systemem ekonomicznym 
i społecznym. Jako zasadniczy element gospodarki odgrywa dominujące zna
czenie w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Rola, jaką mu się przypisuje 
wynika z możliwości, jakie stwarza on dla poprawnego działania gospodarki. 
Powszechnie rynek określany jest jako miejsce, w którym następuje wymiana 
towarów i usług, informacji i kapitału pomiędzy jednostkam i będącymi uczest
nikami obrotu towarowego, np. konsumentami, producentami, pośrednikami 
(stąd mówimy np. o rynkach produktów, rynkach kapitałowych, rynkach 
pracy)242. W odniesieniu do rynków elektronicznych coraz chętniej mówi się 
o przestrzeni rynkowej (marketspace) -  w przeciwieństwie do konkretnego 
miejsca {markeiplace)^'^^. W ekonomii rynek definiowany jest jako zespół 
warunków, które doprowadzają do kontaktu między kupującymi i sprzedającymi 
w procesie wymiany dóbr i usług (Begg i in., 1993, s. 82).

Stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego przyczynia się do powstania 
nowej formy działalności handlowej -  rynku elektronicznego244. Za sprawą 
cyfryzacji technologii przetwarzania i przekazu informacji powstaje najwięk
szy w historii rynek dóbr konsumpcyjnych. Charakterystycznym elementem 
wymiany dóbr i usług jest wykorzystanie sieci komputerowej do komunikacji 
pomiędzy uczestnikami rynku do celów: pobierania i przesyłania informacji 
o ofercie handlowej, zamówienia produktu czy usługi, rozwiązania problemów 
związanych z nabyciem lub zbyciem produktów lub usług, zawarcia transakcji 
kupna-sprzedaży, kontroli zrealizowanych transakcji i ich korekty, przyjęcia 
reWamacji, przekazania informacji na tem at promocji itp. (Kunasiewicz, 2003; 
Strzyżewska, 2004).

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, miejsca 
w przestrzeni wirtualnej, stopnia zorganizowania, stopnia aktywności czy dygi- 
talizacji można spotkać się z różnymi formami rynku elektronicznego, tzn. 
rynkiem otwartym, zamkniętym, globalnym, krajowym, lokalnym, wirtualnym, 
tradycyjnym itp.

242 Nie ma jednego rynku. W transakcji kupna sprzedaży nie zawsze mamy do czynienia 
z autonomicznym, jednostkowym wytworem. Najlepiej sprzedają się marzenia, co doskonale 
wykorzystują media, przemysł turystyczny i loteryjny. Mówi się o rynku idei, stylów życia, 
mody, religii itd. (Dobrowolski, 2005).

243 Dla określenia tzw. rynku intelektualnego ukuto nowy termin intelplace.
244 Istnieje wiele określeń odnoszących się do rynku bazującego na nowych technologiach, 

np. rynek internetowy, rynek elektroniczny, e-rynek, rynek wirtualny. Każda z tych nazw eks
ponuje inną cechę tego rynku -  «internetowy» -  rynek w sieci globalnej, «elektroniczny» -  
wykorzystujący narzędzia elektroniczne do zawierania transakcji, «wirtualny» -  w przestrzeni 
wirtualnej. Mając świadomość tych odrębności, dla potrzeb niniejszej książki posłużymy się 
pewnym uproszczeniem, używając tych terminów zamiennie.



Funkcje, które przypisywane są rynkowi w sieci wirtualnej, nie odbiegają 
w sposób istotny od tych, które charakterystyczne są dla tradycyjnej formy 
rynku, a więc są to:
• funkcja nawiązywania kontaktów,
• funkcja eliminacji podmiotów nieefektywnych,
• funkcja pobudzania konkurencyjności,
• funkcja wymiany,
• funkcja zdobywania nowych kwalifikacji itp. (Kunasiewicz, 2003).

Funkcje te realizowane są za pośrednictwem informacji, gdyż transakcja
nie może dojść do skutku bez informacji (i ceny, która także jest informa- 
c j ą ) 2 4 5 .

Informacja nie tylko towarzyszy transakcjom, ale -  w gospodarkach nasy
conych informacją i wiedzą -  sama staje się przedmiotem coraz intensywniej
szej k o m e r c j a l i z a c j i 2 4 6  i  wymiany handlowej. Rynkowy typ wymiany inform a
cji dokonuje się w ramach tzw. pierwotnego sektora i n f o r m a c y j n e g o 2 4 7 .  

Pojawienie się ogromnej rzeszy gestorów informacji -  wydawców publikacji 
tradycyjnych i elektronicznych, stacji radiowych, programów telewizyjnych 
konkurujących ze sobą oznacza powstanie rynku informacji, niosącego znacz
nie bogatszy ładunek wiadomości i łatwiejszy do nich dostęp, ale zarazem  sil
nie nastawionego na zysk, co może dać również negatywne skutki -  przede

245 Ekonomia neoklasyczna zakłada, że istnieją uczestnicy dysponujący pełną informacją 
o rynku, szkoła austriacka, że uczestnicy są niedoinformowani -  co stwarza podstawę do ucze
nia się.

246 Sama koncepcja komercjalizacji informacji nie jest nowa. W latacłi sześćdziesiątycłi XX 
wieku w swojej książce F. Maclilup (1962) mówił o przemyśle i produkcji wiedzy. Trzeba dodać, 
że Machlup nie rozgraniczał pojęć informacji i wiedzy i używał ich jako synonimów. Uzasadniał 
to wielorakim znaczeniem obu pojęć w różnych dziedzinach nauki i synonimicznym ich trakto
waniem w życiu codziennym. Takie stanowisko znacznie ułatwiło mu badania empiryczne, 
w których starał się określić nie tylko przepływ informacji w społeczeństwie, lecz i skwantyfiko- 
wać całość zakumulowanej przez to społeczeństwo wiedzy (Goliński, 1997).

247 celu określenia udziału działalności informacyjnej w gospodarce M.U.Porat (1977) 
wprowadził do badań ekonomicznych pojęcie sektora informacyjnego (wyodrębnił w gospo
darce: sektory informacyjne, sektory nieinformacyjne oraz sektor gospodarstw domowych). 
Przez sektor informacyjny rozumiemy sektor, w którym jednym z podstawowych rodzajów 
działalności jest realizacja procesów informacyjnych oraz projektowanie, wdrażanie lub eks
ploatacja systemów i zasobów informacyjnych. Kryterium podziału sektora informacyjnego na 
pierwotny {primary information sector) i wtórny (secondary), jest rynkowy bądź nierynkowy typ 
wymiany informacji. Pierwotny (rynkowy) sektor informacyjny tworzą firmy dostarczające na 
rynek dobra i usługi związane z produkcją, dystrybucją i przekazem informacji. Przez wtórny 
sektor informacyjny Porat definiował działalność informacyjną mającą charakter pomocniczy 
względem innych rodzajów, głównie w formie wewnętrznych systemów informacyjnych. Wtórny 
(nierynkowy) sektor informacyjny tworzony jest przez firmy, w których produkty i usługi infor
macyjne powstają dla potrzeb konsumpcji wewnętrznej (wewnątrzorganizacyjnej) i służą do 
tworzenia innych dóbr i usług. Nie są one przedmiotem transakcji rynkowych (nie są ofero
wane na rynku), a ich cena jest składnikiem ceny produktu finalnego. Na przykład, jeśli firma 
przygotowuje kampanię reklamową we własnym dziale marketingowym, to taka działalność 
zaliczana jest do sektora wtórnego. Jeśli kampanię prowadzi firma zewnętrzna usługa ta staje 
się towarem i należy do sektora pierwotnego (Dziuba, 2003; Oleński, 2004). (Na temat wyod
rębniania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej zob. np. Dziuba, 2003.)



wszystkim w postaci obniżenia jakości informacji. Obserwacja procesów infor
macyjnych na rynku skłania niektórych badaczy (np. Oleński, 2005) do for
mułowania fundam entalnego prawa jakości informacji w rynkowej gospo
darce opartej na wiedzy, które brzmi: «Informacja gorsza wypiera informację 
lepszą». Teza ta wydaje się nieco przesadzona, gdyż na rynku informacji jego 
uczestnicy (potencjalni i rzeczywiści użytkownicy) wykorzystują takie katego
rie, jak reputacja nadawcy/wydawcy, zaufanie i kapitał społeczny.

Pod pojęciem rynków informacji rozumiemy z jednej strony rynki, na któ
rych można nabyć potrzebną informację od wyspecjalizowanych oferentów, 
jak i te, na których od wyspecjalizowanych oferentów można nabyć usługę 
przekazania informacji (np. reklamowania się w gazetach i czasopismach) 
(Forlicz, 2001)248.

W rozdziale tym nie chodzi o danie pełnego obrazu tego kto i jaką infor
mację sprzedaje, za ile, kto kupuje informację, ile jest skłonny zapłacić za 
informację, czego oczekuje od zakupionej informacji itp. Zadaniem  tego roz
działu jest zasygnalizowanie, że rynek informacji jest zjawiskiem, który w spo
łeczeństwie i gospodarce wiedzy rozwija się coraz bardziej intensywnie i jed
nocześnie staje się do pewnego stopnia rynkiem wiedzy. Przykładem tego jest 
coraz bardziej wyraziste postrzeganie zarówno informacji, jak i wiedzy, w 
funkcji towaru. Powstaje coraz więcej podmiotów oferujących informację i 
wiedzę na sprzedaż, żyjących ze sprzedaży produktów i usług informacyjnych. 
Znajdują się także nabywcy, którzy są skłonni za te dobra zapłacić.

Rynek informacji obejmuje procesy produkcji, wymiany i konsumpcji 
i n f o r m a c j i 2 4 9 .  J.Oleński proponuje, by rynek informacji objaśniać poprzez 
następujące kategorie; popyt na informacje, podaż informacji, cena informa
cji oraz czynniki wpływające na popyt, podaż i cenę informacji, tj. koszt, sub
stytucja i kom plem entarność informacji. Wymaga to uwzględnienia specyfiki 
informacji, p r o c e s ó w ^ ^ O  i systemów informacyjnych. Do objaśniania specyfiki

248 Rynek informacyjny jest przedmiotem zainteresowań ze strony eiconomistów, politolo
gów, socjologów i badaczy innych dziedzin nauki (przykładowo: Oleński 2000, 2001, 2003a, 
2005; Dziuba 2000, 2004; Forlicz, 2001; Materska, 2005d). Badaniem specyfiki rynku informa
cyjnego w odróżnieniu od rynków innych dóbr i usług -  z ekonomicznego punktu widzenia -  
zajmuje się ekonomika informacji. Ta ostatnia bada np. zakres i metody regulacji rynku infor
macyjnego. Najpełniejszą analizę zjawisk w tym zakresie dają prace J. Oleńskiego.

L. Burioni ocenia globalny rynek informacji na ponad 146 mld dolarów, z których na 
rynek informacji naukowej, technicznej i medycznej przypada ok. 9,5 mld. Wszystkie dotych
czasowe tradycyjne składniki gry rynkowej tak ogromnego sektora, wobec zasadniczych zmian 
wynikających z przechodzenia z wersji drukowanej na elektroniczną, i to nie tylko w odniesie
niu do czasopism, ale także książek, zmierzają do całkowitego przewartościowania dotychcza
sowych ról wszystkich zainteresowanych stron, w tym także bibliotek. Burioni podkreśla, że 
globalny rynek użytkowników bibliotek to „zaledwie” 30 min wobec 150 min odbiorców infor
macji naukowej, którzy funkcjonują poza środowiskiem naukowym -  podaję za: M. Lamberti 
(2005).

250 Procesy informacyjne budujące rynek informacji to: generowanie, gromadzenie, prze
chowywanie, przekazywanie, przetwarzanie, udostępnianie, interpretacja oraz wykorzystywa
nie informacji.



rynku informacyjnego informację postrzega się jako; produkt, towar (wyrób 
lub usługę), dobro konsumpcyjne, dobro wolne, zasób^Si. Kolejne rozdziały 
stanowią przybliżenie tych zagadnień.

3.1.1. Informacja jako produkt

Informacja pełni na ogół służebną rolę wobec produktów materialnych. 
Jednakże coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy informacja jest tym pro
duktem lub usługą informacyjną, których oczekuje użytkownik. Nie ulega wąt
pliwości, że wspomniane wyżej procesy produkcji, wymiany i konsumpcji 
informacji można obecnie traktować jako procesy produkcyjne, których wyni
kiem jest produkt szczególny, tj. informacja. W skali krajowej, m iędzynarodo
wej i globalnej funkcjonuje coraz więcej systemów, których podstawowym 
rodzajem działalności jest produkcja informacji -  na rzecz różnych podm io
tów społecznych i ekonomicznych. Produkcja informacji jest, niestety, proce
sem wysoce niepewnym i ryzykownym, dotyczy to zwłaszcza takich obszarów, 
jak nauka i technologia. Z  niepewności i ryzyka wynika tzw. nadprodukcja 
informacji {oversupply, overproduction).

W szeroko pojmowanym procesie informacyjnym jako procesie produkcji 
informacji realizowane są następujące funkcje (i jednocześnie fazy tego pro
cesu):
• generowanie (produkcja) informacji,
• gromadzenie (zbieranie) informacji,
• przechowywanie (pamiętanie, magazynowanie, archiwizowanie) informacji,
• przekazywanie (transmisja) informacji,
• przetwarzanie (przekształcanie, transformacja) informacji,
• udostępnianie (upowszechnianie) informacji,
• interpretacja (translacja na język użytkownika) informacji,
• wykorzystywanie (użytkowanie, absorbcja) informacji.

Zasadniczo w każdym procesie produkcji informacji występują wszystkie 
funkcje, z tym, że -  w zależności od systemu -  jedna lub kilka funkcji są funk
cjami podstawowymi (nadrzędnymi). Funkcje podstawowe dom inują nad 
innymi w tym sensie, że determ inują zakres informacji i sposoby jej odwzoro
wania, metody, organizację, technologię oraz ekonomiczne zasady procesu 
informacyjnego. Pozostałe funkcje -  jako pomocnicze -  są podporządkowane 
realizacji funkcji podstawowej.

Produkty procesu informacyjnego mają formę wiadomości, czyli kom uni
katów. Mogą pojawiać się jako oddzielne wiadomości odwzorowane za 
pomocą odpowiednich materialnych nośników informacji oraz jako w iadom o
ści w formie usług informacyjnych.

251 Kategoria zasobu została omówiona w podrozdz. 2.2.4. Informacja jako zasób organi
zacji.



Właściwość odwzorowania wiadomości na nośniku materialnym powoduje, 
że informację można bardzo tatwo i tanio upowszechniać poprzez reproduk
cję materialnych nośników. Związek informacji i nośnika widać także w tym, 
że trwałość informacji jako produktu jest nierozerwalnie związana z trwałością 
nośnika (inna jest trwałość informacji jako produktu zapisanej na papierze, 
taśmie magnetycznej, w postaci cyfrowej, czy też odwzorowanej za pomocą fal 
głosowych). Nośnik nie pozostaje także bez wpływu na odbiór i interpretację 
informacji przez użytkownika produktu informacyjnego. W inny sposób prze
biega odbiór informacji w programie radiowym czy telewizyjnym, w inny pod
czas wykładu, narady czy szkolenia, jeszcze w inny w przypadku korzystania 
z publikacji naukowych (tradycyjnycli -  liniowych) i z Internetu (np. o struk
turze hipertekstowej).

W dobie szczególnie intensywnego rozwoju technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych obserwacje na tem at zależności informacji i nośników, 
które ją  utrwalają, mają niebagatelne znaczenie -  i podkreślają konieczność 
dalszych badań w tym zakresie.

Proces produkcji informacji jest procesem społecznym. Informacja często 
produkowana jest „ na zamówienie” -  by odzwierciedlać czyjeś interesy -  i dla
tego też coraz mniej ma wspólnego z funkcją odwzorowywania rzeczywistości. 
W odniesieniu do informacji-produktu obserwujemy przewagę funkcji steru
jącej (ludźmi, podm iotam i społecznymi i gospodarczymi) oraz przewagę funk
cji konsumpcyjnej. Np. w kampanii wyborczej jako procesie produkcji infor
macji, wykorzystywana jest głównie funkcja sterująca, a propaganda wyborcza 
odbywa się w trakcie konsumpcji informacji podczas „pikników wyborczych”, 
w formie piosenek i skeczów reklamujących kandydata. Zdaniem  J.Oleńkiego 
(2000) niektóre zjawiska, rzutujące na realne procesy gospodarcze, jak panika 
giełdowa, nieuzasadniona ekonomicznie hossa, załamania gospodarek mniej
szych krajów i szczególnie zjawiska zachodzące w sektorze finansowym, dają 
się wyjaśnić wyłącznie jako skutek działań sterujących, realizowanych za 
pośrednictwem wyspecjalizowanych systemów informacyjnych.

Wiele rodzajów procesów informacyjnych realizowanych na rynku (kam
pania reklamowa, badanie rynku na dany produkt, procesy informacyjne 
towarzyszące transakcjom handlowym) wpływa na zachowanie się grup spo
łecznych i kształtowanie postaw społecznych (np. kształtowanie postaw 
typowo konsumenckich w trakcie kampanii reklamowych różnych produktów, 
czy odwrotnie -  postawy społecznej solidarności w procesach informacyjnych 
związanych z akcjami pomocy społecznej, pomocy ofiarom kataklizmów itp.). 
O jakości informacji decydują w znacznej mierze postawy społeczne aktyw
nych uczestników tych procesów, w tym etyka zawodowa specjalistów od 
reklamy i marketingu, etyka zawodowa dziennikarzy (szczególnie na etapie 
generowania, doboru i interpretacji informacji).

Jak widać, udział ludzi w procesach produkcji informacji, ich wiedza i kwa
lifikacje, postawy (w tym także ich oczekiwania) mają kluczowe znaczenie dla 
postaci i jakości produktu, jakim jest informacja. W arto zastanowić się nie



tylko nad tym jakie produkty informacyjne otrzymujemy, ale jakimi produk
tami informacyjnymi mogą być zainteresowani członkowie społeczeństwa wie
dzy? Jakie cechy, funkcje, formaty i opcje nabywania produktów informacyj
nych mogą być najbardziej satysfakcjonujące. Wpłynie to niewątpliwie na 
bardziej świadome kształtowanie procesów informacyjnych.

Podsumowując te sygnalne rozważania na tem at informacji w charakterze 
produktu warto podkreślić, że informacja sama w sobie jest produktem  (pro
cesów informacyjnych), ale także jest dobrem  kom plem entarnym  dla innych 
produktów oraz częścią składową coraz większej ilości produktów m aterial
nych (są to tzw. produkty bogate w informację i w i e d z ę ) 2 5 2 .  Każdy z tych 
typów informacyjnego produktu znajduje chętnych, którzy gotowi są zapłacić 
określoną cenę, sprawiając, że informacja staje się towarem.

3.1.2. Informacja jako towar

Informacja staje się towarem tylko wtedy, gdy czyni się ją  przedmiotem 
transakcji rynkowej, tzn. gdy znajdują się nabywcy, którzy są gotowi za infor
mację zapłacić. Nakreślono już wyżej, iż odbywa się to w ramach tzw. pierwot
nego sektora informacyjnego. Transakcja rynkowa polega na przeniesieniu 
prawa własności lub prawa użytkowania (czasowego lub nieograniczonego) 
z jednego podmiotu na inny, co oznacza, że istnieje na nią zapotrzebowanie. 
Informacja może być przedmiotem obrotu towarowego jako;
• informacja w formie wyrobu (goods),
• usługa informacyjna (services),

252 Współczesny produkt będący efektem końcowym systemu pracy przedsiębiorstwa jest 
kombinacją trzech podstawowych elementów: informacyjnego, fizycznego oraz usługowego 
(Łobejko, 2005, s. 174-176). Doskonałym przykładem może być samochód. Jest oczywiste, że 
dla kupującego przedstawia on znacznie większą wartość niż jedynie jego wymiar fizyczny, 
stworzony z kilkuset kilogramów metalu, plastików, przewodów elektrycznych, szkła itd. 
Zawiera on w sobie także wartość usług, dołączonych do niego w formie gwarancji, darmowych 
przeglądów czy też dobrej opinii dilera lub producenta. Istotna jest także jego wartość infor
macyjna. Dawniej jedynym rodzajem informacji zawartym w samochodzie była dołączona do 
niego, wydrukowana na papierze, instrukcja obsługi lub napisy (objaśnienia) znajdujące się 
wewnątrz auta. Współczesne auta posiadają wiele funkcji bazujących na informacjach, poczy
nając od systemów antypoślizgowych, poprzez urządzenia antykolizyjne aż po elektroniczne 
mapy i łączność satelitarną, umożliwiającą nawigację. Systemy informacyjne w samochodach 
odgrywają coraz większą rolę, gdyż wiele funkcji jest wspieranych lub kontrolowanych przez 
komputer pokładowy. Ogólnie zauważa się dwie różne tendencje w proporcjach trzech ele
mentów; informacyjnego, fizycznego i usługowego, tworzących współczesny produkt. Pierwsza 
tendencja to zwiększanie wartości produktu dla klienta poprzez wzrost udziału elementów 
informacyjnych w produkcie, przy zachowaniu elementów fizycznych i usługowych. Druga ten
dencja to zwiększanie wartości użytkowej produktu dla klienta poprzez zmniejszanie udziału 
elementów fizycznych w całości produktu na korzyść elementów informacyjnych. Przykładem 
tej drugiej tendencji mogą być np. encyklopedie na CD. Maleje w niej udziału elementu fizycz
nego, a wzrasta udział usług w niej zawartych, które umożliwiają korzystanie z niej w sposób 
obrazowy, pokazując treść w formie prezentacji multimedialnych, nagrań dźwiękowych czy lin
ków do związanych z danym tematem haseł.



• dostęp (prawo dostępu -  ang. access) do zasobów informacyjnych (Oleński, 
2000).
Jako wyrób informacyjny traktujemy zbiór informacji przeznaczony do zby

cia, utrwalony na fizycznie wydzielonym nośniku (np. egzemplarz książki, 
gazeta, płyta CD, kaseta).

Usługa informacyjna w charakterze towaru cechuje się dostarczeniem 
informacji w zakresie i formie dostosowanej do indywidualnych wymagań 
użytkownika (indywidualnego bądź korporatywnego) -  na jego zamówienie.

Przykłady stanowić mogą: porada prawna, opracowanie analityczno-synte- 
tyczne przygotowane przez wyspecjalizowaną placówkę, szkolenie organizo
wane na zasadach komercyjnych, konferencja naukowa bądź z a w o d o w a 2 5 3 .

Obiektem  kupna-sprzedaży jest też szczególna forma usługi informacyjnej, 
tj. dostęp do zasobów informacji. Od innych usług informacyjnych odróżniają 
to, że odbiorca nie otrzymuje konkretnej informacji, a jedynie uzyskuje prawo 
dostępu do informacji -  np. w postaci abonamentów radiowych, telewizyjnych, 
różnego rodzaju licencji, haseł dostępu do wielobazowych serwisów informa
cyjnych online oraz do niektórych (często tych najbardziej wartościowych) 
zasobów informacyjnych „ukrytych” w Internecie. Ta forma towaru -  w formie 
wykupu prawa dostępu -  jest specyficzna dla szeroko pojętej informacji 
(utrwalonej na różnych nośnikach i w różnej formie).

Informacja może być obecna na rynku bądź jako oddzielny wyrób infor
macyjny lub usługa informacyjna, bądź jako kom ponent informacyjny innego 
wyrobu lub usługi, stanowiący jego integralną część. Informacje stanowiące 
kom ponent informacyjny nie są oddzielnymi przedmiotami obrotu towaro
wego, lecz jak zauważono wyżej są integralną częścią wyrobu lub usługi. 
W zrost znaczenia informacji stanowiących kom ponent informacyjny obserwu
jemy szczególnie w miarę pojawiania się coraz bardziej zaawansowanych tech
nologicznie towarów, którym towarzyszą instrukcje obsługi, nalepki na urzą
dzeniach, opisy na opakowaniach podające podstawowe informacje użytkowe. 
Kom ponent informacyjny wyrobu jest często określany w trybie stanowienia 
norm. Takim przykładem może być wymagana przez normy informacja o skła
dzie i działaniu leków, dołączana obowiązkowo do każdego opakowania w for
mie ulotki informacyjnej. Kom ponentem informacyjnym deklaracji podatko
wej P IT  powinna być przejrzysta, kom pletna i bezbłędna instrukcja 
wypełniania tej deklaracji (Oleński, 2000)^54. Kom ponent informacyjny nie 
zawsze jest niezbędny dla nabywcy towaru, bowiem nabywca często posiada

253 Jako kolejne przykłady usługi informacyjnej J. Oleński (2000) podaje audycję radiową, 
widowisko telewizyjne, spektakl teatralny. Jednak zgodnie z przyjętą definicją usługi informa
cyjnej trudno w tycłi przypadkach dociec, na czyje zamówienie usługi te są realizowane i jak 
dostosowują się do indywidualnych wymagań użytkownika.

254 Zdaniem J. Oleńskiego (2000) komponentu informacyjnego nie należy mylić z infor
macjami komplementarnymi względem innych wyrobów i usług, gdyż dobra komplementarne 
mogą być przedmiotem obrotu towarowego niezależnie od samego wyrobu lub usługi. 
Nabywca wyrobu lub usługi ma pewną możliwość wyboru informacji komplementarnych lub 
może zrezygnować z nich. Np. przy zakupie komputera osobistego można kupić zestaw pod
ręczników i instrukcji, albo z nich zrezygnować, jeśli nasza wiedza jest wystarczająca.



wystarczającą wiedzę na tem at wyrobu czy usługi. Co więcej, informacja o któ
rej mowa, często jest nadmiarowa, gdyż z reguły przeciętny nabywca nie stu
diuje slcładników wyrobów, adresów wytwórców itp. Dodatkowo, poczucie 
nadmiarowości informacji potęguje podawanie jej w kilku językach -  np. na 
opakowaniach proszku do prania, pasty do zębów itd.

Informacja w funkcji towaru ma swoją wyraźną specyfikę różniącą ją  od 
innych tradycyjnych towarów i usług:

1. Zakup informacji (prawa dostępu do niej) w większości przypadków nie 
błokuje możliwości zakupu tej samej informacji przez innego nabywcę.

2. Zakup informacji nie oznacza absolutnej swobody dysponowania/wyko
rzystywania nabytego towaru. Chociaż w samej informacji nie tkwi ogranicze
nie do jej wykorzystania to jednak prawo do użytkowania regulowane jest 
warunkami transakcji (np. licencji), k tóre mogą zabraniać kupującym 
odsprzedaży, kopiowania, modyfikacji i innych operacji na informacji.

3. W przypadku niematerialnej informacji przedm iotem  przeniesienia wła
sności lub praw użytkowania często jest jednocześnie nośnik materialny infor
macji, z którym związana jest dana informacja.

4. Ochrona prawa własności informacji (posiadam informację, której nie 
ma nikt inny) lub prawa jej wyłącznego użytkowania, o ile ma być skuteczna, 
wiąże się z dużymi nakładami, często znacznie większymi niż nakłady ponie
sione przez nabywcę na samą informację.

5. Transakcje na rynku informacji mogą być transakcjami wysokiego 
ryzyka. Odnosi się to do tych sytuacji, które zachodzą w warunkach tzw. zupeł
nej asymetrii informacyjnej podmiotów realizujących transakcję^^^. Oznacza 
to, że sprzedawca informacji wie, co sprzedaje, ale nabywca nie wie, co kupuje. 
Gdyby wiedział, transakcja nie miałaby sensu. J. Oleński (2000) nazywa tę 
sytuację „kupowaniem kota w w o r k u ” 2 5 6 .

6. W chwili zakupu nabywca informacji nie ma możliwości oceny jakości 
informacji lub możliwość ta jest ograniczona. Jedynym gwarantem jakości 
informacji jest wiarygodność i reputacja sprzedawcy, który o taki wizerunek 
w oczach klientów usilnie zabiega (niekoniecznie należytą jakością informacji).

3.1.2.1. Informacja jako wyrób. Mówiąc o informacji w charakterze 
towaru stwierdzono wyżej, że występuje ona jako wyrób informacyjny lub 
usługa informacyjna.

255 W 2001 roku trzej amerykańscy badacze -  G. A. Akerlof, A. M. Spence i J. E. Stigliz 
dostali Nagrodę Nobla za analizę rynków z asymetrycznym dostępem do informacji. Rynki z 
asymetrycznym dostępem do informacji to takie, na których niektórzy uczestnicy posiadają 
więcq niż inni istotnych dla transakcji informacji.

256 Trudno zgodzić się z J. Oleńskim (2000), który twierdzi, że transakcja rynkowa 
(w domyśle każda) kupna-sprzedaży informacji odbywa się warunkach pełnej asymetrii informa
cyjnej. Kupujący, co prawda, nie zna nabywanej informacji, ale, w większości zna swoje wyma
gania i w ten sposób określa w pewnym sensie, co kupuje. Podobne zastrzeżenia można wyra
zić w odniesieniu do stwierdzenia, że nabywca informacji nie potrafi ex ante określić wartości 
użytkowej informacji (co jest konsekwencją „kupowania kota w worku”). Potencjalny nabywca 
dopiero ex post jest w stanie ocenić, czy informacja była mu potrzebna. (Oleński, 2000, s. 207). 
Jeśli bowiem kupujący zamawia np. informację o kursach giełdowych jakiejś spółki z zeszłego 
roku to wie dlaczego to robi, a więc zna wartość użytkową nabywanej informacji.



Słowo wyrób kojarzone jest z obiektem fizycznym, stanowiącym końcowy 
produkt pracy (np. rzemieślnika) czy procesu produkcyjnego w zakładzie 
pracy. D la zaznaczenia obecności na rynku informacji utrwalonej w fizycznej 
formie, która ułatwia obrót towarowy, pomocniczo stosuje się kategorię 
wyrobu informacyjnego (stosowaną na polu ekonomiki informacji).

W yrobem informacyjnym (w sensie używanym w systemie rachunków 
narodowych SNA/ESA -  System of National Accounts) jest skończony zbiór 
informacji odwzorowany w określonym języku na względnie trwałym, wydzielo
nym, identyfikowalnym nośniku materialnym informacji (Oleński, 2000, s. 203). 
Najbardziej typowe przykłady wyrobów informacyjnych to: książki, czasopi
sma, kasety i płyty kompaktowe z zarejestrowanymi informacjami różnego 
typu25V. Intencją ich wytwarzania (powielania informacji) jest zaspokojenie 
indywidualnych i społecznych potrzeb informacyjnych lub też wykorzystanie 
do powstawania innych wyrobów lub usług.

Dzięki możliwości odwzorowania na całkiem różnych nośnikach m aterial
nych, ta sama informacja może przybrać postać kilku odmiennych wyrobów -  
bez wpływu na treść informacji i jej odbiór.

Chociaż informacja w funkcji wyrobu odwzorowywana jest na nośnikach 
materialnych istotnie różni się od innych wyrobów materialnych:

1. Informacja, będąca istotą wyrobu informacyjnego, nie jest bezpośrednim 
przedm iotem  transakcji. Przedmiotem fizycznym transakcji jest materialny 
nośnik informacji.

2. O wartości, cenie, użyteczności decyduje nie nośnik materialny, którego 
dotyczy transakcja, ale sama informacja.

3. Zgodnie z argumentacją podaną w rozdziale wyżej trudno zgodzić się 
z kategorycznym stwierdzeniem J. Oleńskiego (2000), iż nabywca informacji 
jako wyrobu nie wie, jaki wyrób nabywa. Można natom iast potwierdzić, że 
w pewnych przypadkach nabywca informacji jako wyrobu (np. gazety) nie do 
końca jest zorientowany w jego zawartości informacyjnej, wartości i poten
cjalnej przydatności. Dopiero po dokonaniu transakcji nabywca dowiaduje się 
czy wyrób informacyjny, który nabył jest mu potrzebny, czy wart był przezna
czonych nań środków itp. (Jest to jedna z cech asymetrii informacyjnej.)

4. Nowoczesne technologie informacyjne ułatwiają indywidualizację (per
sonalizację) wyrobów informacyjnych -  zgodnie z potrzebam i konkretnych 
użytkowników. Stąd też coraz częściej pojawiają się techniczne i m etodolo
giczne trudności jednoznacznego stwierdzenia, czy dana informacja jest jesz
cze gotowym wyrobem, czy już usługą realizowaną na indywidualne zamówie
nie nabywcy.

3.1.2.2. Informacja jako usługa. Informacja w gospodarce może przy
bierać formę usług informacyjnych. Niektóre rynki informacyjne są opano-

257 Podkreślam, że akcentowany jest tu aspekt ekonomiczny zwiazany z informacją (wyrób 
w formie przeznaczonej do sprzedaży i znajdujący nabywcę staje się towarem), a nie udziat 
wymienionych produktów w komunikacji literackiej czy artystycznej.



wane przez wyspecjalizowane podmioty świadczące usługi informacyjne. 
Dotyczy to przede wszystkim tych obszarów, na których powstały trudne do 
przełamania monopole informacyjne. Np. na globalnym rynku informacji 
finansowych dominują dwa światowe serwisy informacyjne (R euters i Bloom
berg).

Usługi {services) nie są odrębnymi obiektami, w stosunku do których 
można określić prawa własności. Nie mogą być one przedm iotem  transakcji 
handlowych oddzielonych od procesu ich produkcji. Usługi są heterogenicz
nymi wytworami produkowanymi na zamówienie i z reguły podlegają zmia
nom mającym na celu ich dostosowanie do warunków konkretnych jednostek 
konsumpcyjnych, poprzez działalności realizowane przez producentów na 
zamówienie konsumentów...258_

Z uwagi na kluczowe dla niniejszej publikacji pytanie: Jak informacja staje 
się wiedzą? warto poczynić kilka uwag pokazujących, że tak naprawdę kupo
wanie usług informacyjnych można traktować jako kupowanie wiedzy u usłu
godawców, a rynek, na którym dochodzi do transakcji staje się rynkiem wie
dzy. Kilka poniższych przykładów obrazuje sytuacje, które przemawiają na 
korzyść usługi informacyjnej nad wyrobem.

Wobec braku na rynku gotowych wyrobów informacyjnych, odpowiadają
cych bardzo indywidualnym i specyficznym potrzebom użytkowników coraz 
częściej nabywane są usługi informacyjne, np. konsultacja prawna w konkret
nej sprawie, doradztwo podatkowe, projektowanie systemów informatycznych 
(np. portali korporacyjnych) dla konkretnej organizacji. Usługi te wymagają 
przeprowadzenia analizy danej jednostkowej sytuacji nabywcy, który kupuje 
wiedzę jak rozwiązać konkretny problem.

Wielu użytkowników informacji uznaje czas niezbędny do znalezienia 
i interpretacji informacji oferowanej w formie wyrobu za zbyt długi, podczas 
gdy ta sama informacja dostarczona w formie usługi jest pozyskiwana znacz
nie szybciej i dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna (np. dotarcie do potrzeb
nych danych statystycznych czy cenników wymaga od użytkownika zbyt dłu
giego czasu, podczas gdy opłacony konsultant -  statystyk lub specjalista od 
kosztorysów dostarczą te dane odpowiednio szybko i poprawnie zinterpreto- 
wane259. Nabywcę może przyciągać do zakupu usługi także i to, że treść infor
macji jest znacznie lepiej przyswajana w formie usługi, niż wyrobu zm ateriali
zowanego (np. nauka języka obcego przez lektora jest znacznie bardziej 
efektywna od samodzielnego studiowania podręcznika, gdyż w procesie 
nauczania następuje dzielenie się wiedzą i doświadczeniem lektora oraz anga
żowane są szersze kompetencje informacyjne uczącego się).

We wszystkich powyższych przykładach widać wyraźnie potrzebę (a wręcz 
nieodzowność) wykorzystania wiedzy tzw. knowledge workers -  profesjonali-

258 Definicja pochodzi z systemu rachunków narodowych SNA 93/ESA 95 -  podaję za 
Oleński, 2000, s. 204.

259 Do przewag usług informacyjnych nad wyrobami można dodać i to, że informacja ofe
rowana w formie wyrobu dociera często zbyt późno do użytkownika (np. wydawnictwo książ
kowe pojawia się pół roku po konferencji, na której prezentowano referaty).



stów biegłych w pracy z informacjami konkretnego typu, posiadających wyso
kie kom petencje informacyjne. W tym kontekście na rynku informacji i wie
dzy coraz większego znaczenia nabiera informacja o tym kto jaką wiedzą dys
ponuje (bazy who knows what). Dotyczy to zarówno specjalistów 
indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych wyspecjalizowanych w ofero
waniu usług informacyjnych

3.1.3. Informacja jako dobro konsumpcyjne

Badając rynek informacyjny nie można tracić z pola widzenia także infor
macji w funkcji dobra konsumpcyjnego, to znaczy takiej informacji, której 
nabycie nie służy do produkcji innych dóbr i usług w sensie bezpośrednim, 
która nie jest dobrem  inwestycyjnym. Przypuszczać można, że dla zagadnień 
związanych z gospodarką wiedzy i przekształcaniem informacji w wiedzę tak 
rozum iana konsumpcja informacji ma raczej marginalne znaczenie. Sygnali
zujemy tu jedynie, że we współczesnej gospodarce konsumpcja informacji 
rośnie, a więc rośnie liczba podmiotów uczestniczących w procesie produkcji 
informacji jako dobra konsumpcyjnego.

Udział informacji w strukturze „koszyka” dóbr i usług konsumowanych 
przez gospodarstwa domowe jest z n a c z n y ^ ^ O .  Popyt ten został stworzony 
dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym, zwłaszcza dzięki telewizji, 
a ostatnio także Internetu. Obserwacje zachowań konsumentów dowodzą, że 
popyt ten jest proporcjonalny do zamożności społeczeństwa oraz ilości czasu 
wolnego (Oleński, 2000). O tym, czy dana informacja jest na rynku i  w gospo
darce dobrem  konsumpcyjnym decyduje ostatecznie jej odbiorca. Ta sama 
informacja może być dla jednego odbiorcy dobrem  konsumpcyjnym, podczas 
gdy dla drugiego spełnia inne funkcje lub w ogóle nie jest postrzegana jako 
i n f o r m a c j a 2 6 1 .  Proces konsumpcji informacji zależy od zdolności semiotycz- 
nych odbiorcy, np. słuchanie lub czytanie tekstów wybitnych twórców kultury 
dla jednego odbiorcy będzie „ucztą duchową”, inny ich nie zrozumie.

Przypomnijmy tu także, że akt konsumpcji nie niszczy informacji. Inform a
cja może być używana wielokrotnie i przez wiele osób.

260 z  punktu widzenia ekonomiki informacji ciekawym zagadnieniem badawczym jest 
empiryczna analiza porównawcza udziału konsumpcji informacji w konsumpcji gospodarstw 
domowych różnych itrajów i określenie na tej podstawie przedziału, od którego można mówić 
o społeczeństwie informacyjnym (za cechę którego przyjmuje się wysoki poziom konsumpcji 
informacji). J.Oleński (2004) wskazuje niedostatki metodologiczne pozwalające przeprowa
dzić takie badania. Tkwią one m.in. w niedostosowaniu obowiązujących obecnie statystycznych 
klasyfikacji produktów (np. ISIC, CPA, CPC, HS, CN oraz ich polskich odpowiedników kra
jowych: PKD, PKWiU, PCN) oraz klasyfikacji działalności gospodarczej (ISIC, NACE, PKD) 
do wydzielenia i oszacowania wielkości produkcji i konsumpcji informacyjnej.

261 Przypomnijmy przykład mówiący o tym, że w Stanach Zjednoczonych Departament 
Pracy do 1988 r. zaliczał wydatki na oprogramowanie komputerowe do konsumpcji, a nie inwe
stycji.



3.1.4. Popyt na informacje

Mając na uwadze fakt, że na sprzedaży informacji opiera swoje funkcjono
wanie coraz więcej i coraz bardziej zróżnicowanych podmiotów gospodar
czych, np. firm doradczych, marketingowych, edukacyjnych, wywiadowni 
gospodarczych, biur informacji gospodarczej, stacji telewizyjnych, rozgłośni 
radiowych, wydawców, producentów baz danych, serwisów informacyjnych 
onhne, a także pośredników -  brokerów informacji i wiedzy i innych262^ można 
wnosić, że rosnąca podaż informacji jest odpowiedzią na coraz wyższy i bar
dziej zdywersyfikowany popyt na informację, popyt na wiedzę. Trudno jednak 
mówić ogólnie o popycie na informację jako taką -  zawsze jest to popyt okre
ślonej (specyficznej) grupy użytkowników na różne rodzaje informacji, speł
niające różne funkcje. Jest to popyt na wiadomości w formie gotowych pro
duktów, na usługi informacyjne oraz popyt na dostęp do informacji.

Bliższe analizowanie zjawisk popytu i podaży informacji w kategoriach 
ekonomicznych wykracza poza przyjęte ramy niniejszej publikacji. Przyjęto tu, 
że popyt jest odbiciem kategorii potrzeb informacyjnych, stanowiących jeden 
z ważniejszych problemów nauki o informacji. Potrzeby informacyjne om ó
wiono w innych rozdziałach książki, starając się pokazać je w kontekście orga
nizacyjnym oraz jednostkowym (poszczególnych pracowników).

W tym miejscu, uwzględniając kontekst rynku informacji, warto zasygnali
zować trzy kwestie. Po pierwsze, potrzeby informacyjne są ważnym wyznacz
nikiem oceny komplementarności i substytucji informacji (co wpływa na cenę 
informacji), o których będzie mowa poniżej. Po drugie, subiektywny charakter 
i wysoka dynamika zmian potrzeb informacyjnych użytkowników sprawiają, że 
rynek informacji jest rynkiem niestabilnym. Po trzecie, wspomniana już wystę
pująca nieracjonalność potrzeb sprawia, że można założyć, iż także na rynku 
informacji możemy mieć niejednokrotnie do czynienia z występowaniem tren 
dów i mód. Interesującym zadaniem badawczym byłoby dowiedzenie, czy 
popyt na informacje dyktowany jest czasem modą na posiadanie (nabywanie) 
określonych typów informacji? Jak wpływa na popyt atrakcyjność informacji 
i jakie są jej atrybuty? Czy posiadanie atrakcyjnej/ modnej informacji może 
być wyznacznikiem prestiżu/pozycji w określonym środowisku? Jak wpływa to 
na ceny wyrobów i usług informacyjnych? W kontekście przyjętych założeń 
rozprawy, te zagadnienia zostaną tu pominięte.

262 Ciekawym przykładem systemu barterowego i wymiany informacji są systemy LETS 
{Local Exchange & Trading Systems) -  lokalne giełdy wymiany handlowej, które pojawiły się 
a latach osiemdziesiątych XX w. w krajach zachodnich. Jako przedsięwzięcia tworzone lokal
nie i typu non profit są ucieleśnieniem idei upowszechniania społeczeństwa informacyjnego 
(w wymiarze lokalnym). Tak naprawdę spełniają one rolę pośrednika i dostawcy informacji 
(usług informacyjnych) w mikrospołecznościach, wpływając na polepszenie jakości ich życia. 
Sieć Internet stwarza możliwość przeniesienia działalności barterowej w wymiar elektroniczny 
i globalny. Elektroniczną platformą wymiany zainteresowane są przede wszystkim firmy, co pro
wadzi do powstawania systemów komercyjnych {commercial, corporate barter) (Dziuba, 2004).



3.1.5. Podaż informacji

Zakładając niedoskonałą wiedzę podmiotów rynkowycli na tem at popytu 
informacji można zastanawiać się, w jaki sposób podaż informacji może być 
odpowiedzią na jej popyt.

Podaż informacji kształtowana jest w ramach systemów informacyjnych 
funkcjonujących w państwie i gospodarce narodowej, w organizacjach między
narodowych i w skali globalnej (O leńsk i, 2000, s. 485).

Specyfiką podaży informacji jest to, że we współczesnycli systemacii spo- 
łeczno-gospodarczycli obok podaży informacji związanej z popytem na infor
macje ze strony użytkownika końcowego, mamy do czynienia z podażą infor
macji, która jest niezależna od popytu na пщ. Autonomiczna podaż informacji, 
niezależna od popytu na informacje jest „osobliwością” systemów informacyj
nych we współczesnej gospodarce, zwłaszcza w warunkach nowoczesnych tech
nologii informacyjnych. Wiele systemów informacyjnych, w tym systemów 
o zasięgu ogólnokrajowym lub globalnym cechuje ogromna nadmiarowość 
reprodukcji informacji. Przejawia się ona w wysokiej redundancji informacji 
w bardzo wielu procesach i systemach informacyjnych (Oleński, 2000, s. 483). 
Istnieją także systemy informacyjne o słabej „wydolności”, w których podaż 
jest o wiele za mała w stosunku do popytu (np. slaby system informacji o sza
rej literaturze w Polsce).

Podaż informacji realizowana jest zarówno przez systemy działające na 
zasadacłi komercyjnych, jak i przez systemy niekomercyjne. Niektóre z nich 
specjalizują się w generowaniu nowych informacji (np. instytuty naukowe pro
wadzące oryginalne badania naukowe, systemy statystyki publicznej, agencje 
prasowe gromadzące informacje przez korespondentów, rejestry urzędowe 
rejestrujące fakty ekonomiczne i s p o ł e c z n e ) 2 6 3 ^  część podaży informacji na 
rynku powstaje w wyniku przetwarzania informacji (np. systemy badań staty
stycznych zbierające informacje z przedsiębiorstw), znacznie więcej systemów 
zajmuje się reprodukowaniem  informacji i ich udostępnianiem  (np. środki 
masowego przekazu).

Powszechnie dostępna informacja -  szczególnie ta, która powstaje w różnych 
instytucjach użyteczności publicznej, w których za wspólne pieniądze podatni
ków powstają zasoby informacji potrzebnej ludziom w ich aktywności zawodo
wej, edukacyjnej, rekreacyjnej i innych, powinna mieć dla wszystkich odbiorców 
charakter dobra wolnego. Oznacza to zniesienie ograniczeń ekonomicznych 
w dostępie do informacji, przez co staje się powszechnie dostępna oraz to, że 
zakres informacji, język, miejsce, czas i forma udostępniania powinny być dosto
sowane do potrzeb i możliwości odbioru i interpretacji informacji przez użyt
kownika finalnego. Informacja taka występuje w większej części infrastruktural-

263 Część systemów takich, jak systemy biblioteczne, systemy informacji naukowo-tech
nicznej generują informację poprzez przetwarzanie informacji.



nych systemów i zasobów informacyjnych społeczeństwa i p a ń s t w a 2 6 4 .  Szczegó
łowy zakres informacji uznanycli za dobro wołne oicreśla państwo^^S.

3.1.6. Cena informacji

Cena informacji jest istotnym elementem wyznaczającym funkcjonowanie 
rynku informacji. Cena wyrobu informacyjnego lub usługi informacyjnej 
w dużej mierze kształtuje popyt na informacje. Problem ceny jest o tyle 
istotny, że może stanowić barierę dostępu do informacji, a przez to dostępu do 
wiedzy, którą ta informacja tworzy. Niejednokrotnie poziom cen selekcjonuje 
odbiorców na takich, którzy mogą i takich, którzy nie mogą nabyć informacji 
po określonej cenie. Rodzi to konsekwencje ekonomiczno-społeczne (w skali 
kraju i w skali globalnej) -  różnicowany jest w ten sposób dostęp do inform a
cji i możliwość zdobywania wiedzy w globalnej wiosce. Zagadnienia te jednak 
nie będą rozwijane szerzej albowiem, uznając ich duże znaczenie dla obrotu 
informacją, stwierdzamy, że leżą poza obszarem niniejszej rozprawy.

3.1.7. Komplementamość informacji

Z punktu widzenia czynników wpływających na wielkość popytu na infor
macje istotna jest tzw. kom plem entam ość informacji. We współczesnej gospo
darce informacja jest dobrem  komplementarnym coraz większej liczby róż
nych dóbr i usług. Do dużej ilości produktów konsumpcyjnych dołączane są 
informacje o sposobie użytkowania, ograniczeniach stosowania, koniecznych 
środkach ostrożności, konserwacji, przechowywaniu, składzie chemicznym, 
skutkach ubocznych itp., a więc wszelkie informacje niezbędne do wykorzy
stania wyrobu lub usługi. Możemy mówić zarówno o kom plem entarności jed
nych informacji względem drugich oraz o kom plem entarności informacji 
względem innych produktów (zasobów).

264 Podaż ta jest często określana w przepisach prawnych, które wskazują precyzyjnie jakie 
informacje, w jakiej formie, z jaką częstothwością, gdzie, kiedy powinny być generowane nie
zależnie od tego, czy są komukolwiek potrzebne, czy nie. Przykładowo, w ramach wdrażania 
Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej stworzono system Biu
letynów Informacji Publicznej (BIP-ów), będący jednym z ogniw polskiego systemu informacji 
publicznej (zob. np. Sitarska i Strojek, 2005).

265 Informacja jako dobro wolne dla użytkownika obejmuje zazwyczaj następujące dzie
dziny: a) bazowy zakres edukacji dzieci i młodzieży..., b) podstawowa informacja prawna 
i organizacyjna, niezbędna obywatelom i podmiotom do realizacji ich praw i obowiązków jako 
podmiotów prawa, c) podstawowa informacja polityczna, społeczna i ekonomiczna niezbędna 
obywatelom i podmiotom do realizacji ich praw i obowiązków obywatelskich oraz prowadze
nia działalności społecznej i gospodarczej, d) informacja techniczna, ekologiczna, komunalna 
itd. niezbędna do bieżącego funkcjonowania ludzi i jednostek organizacyjnych, e) informacja 
kulturalna i naukowa służąca rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu ludzi i kierowaniu 
działań jednostek organizacyjnych na realizację celów społecznych (Oleński, 2000, s. 176).



Obserwujemy niejednokrotnie, że korzyść z otrzymanej/zakupionej infor
macji jest zerowa, kiedy nie posiada się informacji u z u p e ł n i a j ą c e j 2̂ 6. Przykła
dowo, informacja o spodziewanym wzroście popytu na pewne dobro m ate
rialne w najbliższym czasie i związanej z tym zwyżce jego ceny, może być 
całkowicie bezużyteczna, jeśli nie dysponujemy jednocześnie informacją, jak 
to dobro wytworzyć lub gdzie można je nabyć po aktualnej (niższej) cenie. 
W innym przypadku informacja może być dla jej posiadacza bezużyteczna, 
jeśli nie dysponuje on środkami materialnymi (lub wiedzą) do jej wykorzysta
nia (np. przy wdrażaniu nowej technologii) czy też nie dysponuje odpowied
nimi zasobami finansowymi do jej nabycia^^^.

We współczesnych systemach społeczno-ekonomicznych dla wielu wyrobów 
i usług istnieje prawny obowiązek dołączania odpowiednich informacji kom
plementarnych (np. nazwa wyrobu i jego symbol według ustalonej nomenkla
tury, nazwa i adres producenta, okres ważności, data produkcji, zakres i sposób 
użytkowania wyrobu, informacje ostrzegawcze itd.). Typowym przykładem 
obligatoryjnej informacji komplementarnej jest treść ulotki informacyjnej 
i inne informacje na opakowaniach leków i środków parafarmaceutycznych. 
Unia Europejska przywiązuje wielkie znaczenie do ujednolicenia komplemen
tarnych informacji obligatoryjnych w skali całego wspólnego rynku europej
skiego. Im wyższy poziom technologiczny wyrobu bądź usługi, tym większy 
zakres informacji komplementarnej związanej z danym produktem.

W yróżnia się również kom plem entarne informacje fakultatywne, a więc 
takie, które są użyteczne lub niezbędne do korzystania z danego produktu 
(wyrobu lub usługi), ale nie ma prawnego obowiązku ich dostarczania razem 
z danym produktem . Np. dostawca komputerów nie musi dołączać dokumen
tacji dla użytkownika, ale we własnym interesie, zwykle w ramach ceny 
wyrobu, przekazuje nabywcy instrukcje. Jest naturalne, że nabywcy preferują 
wyroby i usługi, którym towarzyszą dobrze opracowane, przejrzyste informa
cje. W łasność występowania informacji w postaci dobra komplementarnego 
skwapliwie wykorzystują niektórzy producenci informacji, dzieląc ją w taki 
sposób, by produkty informacyjne tworzyły pewien ciąg dóbr kom plem entar
nych. Jest to sposób na zwiększanie przychodów ze sprzedaży informacji.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że dobrze opracowana, dostosowana do 
potrzeb odbiorcy informacja kom plem entarna spełnia także ważne funkcje 
marketingowe (Oleński 2000, Forlicz, 2001).

3.1.8. Substytucja informacji

Kolejny czynnik określający popyt na informacje to tzw. substytucja (zdol
ność do substytucji) informacji. Dwie różne informacje, które pozwalają na

266 Fragmentaryczność informacji w gospodarce jest jedną z jej bardziej widocznych cech.
267 Często interpretacja informacji bez posiadania odpowiedniej (konceptualnej) wiedzy 

nie jest możliwa. W tym wyraża się komplementarność pomiędzy wiedzą a informacją.



uzyskanie tej samej korzyści, czy podjęcie tej samej optymalnej decyzji, są 
uznawane za substytucyjne. O tym, czy zachodzi substytucja między własnymi 
zasobami informacji (wiedzy) jakiegoś podmiotu, a informacjami oferowa
nymi na rynku, decyduje subiektywna ocena danego podm iotu. Np. dyrektor 
przedsiębiorstwa, który jest przekonany, że jego wiedza jest wystarczająca do 
podjęcia trafnej decyzji, uznaje, że nie potrzebuje żadnych dodatkowych infor
macji. (Substytucja w tym przypadku równa się 1.) W przypadku dobrze zde
finiowanych potrzeb użytkowników, ujawniających luki w ich wiedzy, substy
tucja między zasobam i inform acji i wiedzy użytkowników a nowymi 
informacjami zbliża się do zera. Jest to sytuacja motywująca do nabywania 
brakującej informacji.

Mimo oczywistej substytucyjności niektórych informacji, odbiorca infor
macji często nie potrafi ex ante określić, czy dwie informacje o różnych cenach 
są substytucyjne. Wiąże się to z omówionym wcześniej zjawiskiem asymetrii 
informacyjnej (tzw. syndromem kota worku).

3.1.9. R3niki wiedzy

Coraz więcej i chętniej mówi się o rynkach wiedzy, wiedza staje się ważnym 
i koniecznym przedmiotem handlu. W literaturze pojawia się więc firmowy 
rynek wiedzy (D avenport i Prusak, 1998; Żmigrodzki, 2005), lokalne rynki 
wiedzy (w dokumentach s a m o r z ą d o w y c h ) 2 6 8 ,  jednolity rynek wiedzy (Strategia 
lizbońska..., 2002). Ogromny i specyficzny rynek wiedzy stanowi rynek czaso
pism naukowych, na którym spoczywają dwa najważniejsze zadania; certyfika
cja wiedzy oraz jej rozpowszechnianie (w tym archiwizowanie i zapewnianie 
stałego d o s t ę p u ) 2 6 9 .  Istnieją już internetowe giełdy wiedzy, z których najbar
dziej znana jest Knexa.com. Wyraźnie brakuje jednak naukowych opracowań 
w omawianym zakresie.

Jako specyficzne cechy rynku wiedzy wymienia się: rolę reputacji dostaw
ców oraz konieczność tworzenia standardów (Żmigrodzki, 2005). W iedza jest

268 Władze samorządowe winny dbać o jakość rynków regionalnych -  wzmacniać je i kreować 
wszędzie tam, gdzie to jest uzasadnione. Chodzi tu przede wszystkim o: a) rynek informacji, który 
poprzez zapewnienie łatwego, szybkiego i taniego dostępu do wiarygodnej, pełnej i przystępnej 
informacji społeczno-gospodarczej i administracyjnej wpływa na powodzenie przedsięwzięć 
gospodarczych i społecznych oraz poprawę konkurencyjności regionu; b) rynek wiedzy, którego 
efektywne funkcjonowanie -  obejmujące system doradztwa dla przedsiębiorstw, system doradztwa 
dla instytucji publicznych oraz system wspierania innowacji i transferu technologii, a także system 
szkolnictwa wyższego i instytucji naukowych -  staje się coraz ważniejszym warunkiem trwałego 
rozwoju gospodarczego. Wstępny projekt zaktualizowanej strategii rozwoju województwa 
pomorskiego. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 6 kwietnia 
2005 r.

269 Analizę tego rynku w Europie opracowano na zlecenie DG Research Komisji Euro
pejskiej (zob. Study on the economic..., 2006). Wskazano tu na istotne zmiany, standardy 
i trendy związane z wprowadzeniem nowych technologii oraz ekonomiczne aspekty cyfrowego 
dostarczania wiedzy, dostępu online, takie jak np. polityka cenowa, konkurencja, strategie 
dostępności.



specyficznym towarem, z którym nabywca nie może się zapoznać przed jego 
nabyciem, gdyż to właśnie chęć poznania motywuje go do kupna. Jak wcze
śniej zauważono, o jakości i atrakcyjności produktu, a także spodziewanych 
korzyściach, nabywca może wnioskować na podstawie reputacji, marki 
dostawcy270. Ważnym elem entem  rynku wiedzy są także standardy, dzięki któ
rym klienci orientują się np. według jakich wzorców nabywane przez nich pro
dukty zostały przygotowane^"?!.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest to rynek trudny. Suma wiedzy podsta
wowej i stosowanej podwaja się co 3-4 lata. Ponadto, w porównaniu z ziemią, 
która się nie starzeje, maszynami, które starzeją się, ale wolniej, wiedza sta
rzeje się szybko, co potwierdza codziennie rynek wsysający produkty i usługi 
o coraz większej zawartości wiedzy. Jest to rynek perm anentnej zmiany i inno
wacji.

W zależności od otoczenia, w którym funkcjonuje dany rynek wiedzy, 
reguły i zasady pomiędzy klientami wiedzy i sprzedawcami wiedzy określane 
są rozmaicie. Rynki (organizacyjnej) wiedzy nie mogą funkcjonować tak efek
tywnie jak rynki tradycyjne z następujących przyczyn:
• niekompletność informacji o dostępnej wiedzy -  brak map wiedzy i innych 

źródeł (np. yellow pages, baz who knows what) kierujących do posiadaczy 
wiedzy jest fundamentalnym problemem dla potencjalnych kupujących 
i sprzedających wiedzę; sprzedający tradycyjne towary, takie jak zboże czy 
samochody może uzyskać w miarę pełną informację o aktualnym stanie 
rynku na dany produkt (główni producenci, zapasy, prognozy popytu 
i sprzedaży). W przypadku wiedzy sytuacja jest utrudniona -  nawet 
w ramach tej samej organizacji znajdują się pracownicy, którzy posiadają 
cenną wiedzę, o której nikt inny nie wie;

• asymetria wiedzy -  w ramach jednej firmy jeden z departam entów dyspo
nuje bardzo bogatą wiedzą na dany temat, podczas gdy wiedzy tej brakuje 
w innym dziale firmy (np. w dziale marketingu znajdziemy rozległą wiedzę 
na tem at niektórych klientów, której brak w dziale sprzedaży; wiedza stra
tegiczna jest w posiadaniu kadry zarządzającej najwyższego szczebla, a bra
kuje jej kadrze menedżerskiej szczebla średniego, odpowiedzialnej za 
implementację tej wiedzy). Davenport i Prusak (1998) zwracają uwagę, że 
pewna drobna asymetria wiedzy jest potrzebna na rynku, ale gdy jest ona 
zbyt duża oferenci i nabywcy wiedzy nie mogą się spotkać;

• lokalność wiedzy -  wiedza jest w organizacyjnej praktyce najchętniej pozy
skiwana od „sąsiada” -  zaprzyjaźnionego działu, osoby, którą znamy. 
M enedżerowie przede wszystkim korzystają ze znanych i wypróbowanych 
źródeł wiedzy, tzn. swoich pracowników, kontrahentów, partnerów. Jeżeli 
nie znajdą tam poszukiwanej wiedzy, często rezygnują z dalszych poszuki
wań. Ta „lokalność” powoduje, że często wykorzystywane są źródła „wystar-

270 Skuteczność tego mechanizmu można obserwować np. w serwisach aukcyjnych, takich 
jak eBay, czy Allegro.

Na temat standardów informacyjnych w gospodarce zob. np. Oleński, 1997.



czająco dobre” zamiast najlepsze. Wysoki koszt poszukiwania optymalnej 
wiedzy (także w sensie czasowym -  szczególnie w dużych firmach) jest 
prawdopodobnie największą przeszkodą do tego, by rynek wiedzy w firmie 
byl bardziej efektywny.

• uprzedzenia do pozyskiwania wiedzy z nieznanych i niewypróbowanych źró
deł: ludzie boją się eksperymentować z nowym źródłem  wiedzy (D avenport 
i Prusak, 1998; Fazlagić, 2001b).
Rynki wiedzy firmowej mają swoje patologie. Zaliczyć m ożna do nich;

• powstawanie sztucznego niedostatku wiedzy -  gromadzenie wiedzy przez 
pracowników (ang. hoarding), którego jedną z form jest powstawanie 
monopolu wiedzy (w firmie mamy z nim do czynienia, gdy jedna osoba lub 
grupa „trzyma” wiedzę, której potrzebują inni);

• powstawanie barier wymiany -  np. niechęć do zakupu nowej wiedzy 
z powodu mentalnej bariery braku akceptacji dla wiedzy typu not-invented- 
here; zakazanie działań pewnego typu, np. Ken Olsen (początek lat osiem
dziesiątych XX w.) założyciel Digital Equipm ent Corporation zakazał 
publicznej debaty w firmie na tematy związane z term inem  personal com 
puter, со doprowadziło firmę do upadku (Davenport i Prusak, 1998).
Duży problem na firmowych rynkach wiedzy stanowi niechęć do dzielenia 

się wiedzą -  także za pieniądze. Motywację finansową często uznaje się za 
słabszą w stosunku do obaw psychologicznych związanych z możliwością 
utraty pozycji, prestiżu, pracy. Zresztą, co jest szczególnie widoczne w organi
zacjach, jednostką zapłaty za oferowane jednostki wiedzą nie są często pie
niądze, a spodziewane korzyści -  teraz lub w przyszłości.

Podobnie jak na rynkach informacyjnych występują produkty bogate 
w informację, tak i tu, na rynkach wiedzy pojawiają się produkty bogate w wie
dzę. Jak podaje Fazlagić (2001a) pojęcie produktu bogatego w wiedzę poja
wiło się w literaturze z zakresu zarządzania na początku lat dziewięćdziesią
tych, gdy zaczęto używać określeń «bogaty w wiedzę» (knowledge-rich), 
«oparty na wiedzy» {knowledge-based, knowledge-intensive).

W przypadku produktów bogatych w wiedzę podkreśla się, że są projekto
wane i produkowane z intensywnym wykorzystaniem wiedzy, tzn. przy pośred
nim lub bezpośrednim udziale ekspertów z danej dziedziny, a wiedza pełni 
w nich aktywną rolę; produkt wchodzi w interakcję z użytkownikiem. Юasycz- 
nym modelem takiej interakcji jest produkt usługowy. Także produkty prze
mysłowe (określane często mianem «inteligentnych») mogą się charakteryzo
wać tą c e c h ą 2 7 2 .  z  innych cech wskazuje się na to, że ich wartość jest 
konsumowana przez dłuższy czas. Przykładami takich produktów są usługi 
edukacyjne, medyczne, także leki. Ze względu na swoje unikatowe cechy, pro-

2̂ 2 Miano produktów inteligentnych (bogatych w wiedzę) przypisuje się np. materiałom 
wykorzystywanym przy produkcji odzieży czy tapicerki samochodowej, które zostały zaprojek
towane z wykorzystaniem inżynierii genetycznej. Ich przepuszczalność cieplna zmienia się 
wraz z temperaturą otoczenia. Gdy jest ciepło, materiał dobrze przewodzi temperaturę. 
W niskich temperaturach staje się z kolei dobrym izolatorem. Inny przykład stanowią opony 
producenta Goodyear, które zmieniają kolor w momencie przebicia.



dukty te są bardziej dziełami sztuki niż efektami rzemiosła. Wraz z użyciem 
stają się inteligentniejsze i chcą poznać użytkownika, a jednocześnie ich pro
ducent (usługodawca) staje się bogatszy o nową wiedzę (Fazlagić, 2001a).

Prezentowana w niniejszym rozdziale tematyka jest niezmiernie ważna, 
gdyż podejmowanie jakichkolwiek inicjatyw związanych z produkcją i transfe
rem wiedzy wymaga rozpoznania, że istnieją rynki, na których pojawia się 
zapotrzebowanie na wiedzę i produkty nią nasycone. Wiedza taka umożliwia 
efektywne funkcjonowanie wszelkiego rodzaju oferentów i pośredników infor
macji. W brew zapowiedziom, że danie do ręki użytkownikom coraz bardziej 
efektywnych narzędzi wyszukiwawczych i bezpośredniego dostępu do źródeł 
w sieci zakończy erę pośredników na korzyść samodzielnych działań poszuki
wawczych użytkownika, zapotrzebowanie na pośredników rośnie. W kontek
ście społeczeństwa wiedzy ich zadaniem jest przede wszystkim pomoc w inte
growaniu informacji z dotychczasową wiedzą. Oczekuje się od nich, że będą 
łączyć ze sobą właściwe systemy i audytoria, że będą pomagać w nawigacji, 
analizowaniu, wskazywaniu trendów, odpowiedniej kontekstualizacji i autory
zacji informacji -  wszystko po to, by użytkownik nie zgubił się w informacyj
nym oceanie, aby nadm iar nie okazał się tylko iluzją wyboru wolności.

3.2. Oddziaływania technologii
informacyjnej

Obserwując rozwój komputeryzacji i powstawania społeczeństwa informa
cyjnego można zauważyć, że na owej drodze technologia zaprzęgana była do 
realizacji różnorodnych zadań: np. rozwoju kraju, w celach obronnych i bada
niach kosmosu, do zwiększania wzrostu narodowego (PKB); chodziło także
0 wzrost dobrobytu i poziomu opieki społecznej, wreszcie o wzrost zadowole
nia indywidualnych twórców i użytkowników informacji. W artość komputery
zacji m ierzona była zarówno prestiżem narodowym, wzrostem narodowym
1 dobrobytem społecznym, jak i rozwojem osobowości jednostek.

W świetle powyższego należy zapytać: czemu służy/może służyć rozwój 
technologii w spodziewanym przez nas społeczeństwie wiedzy?

W spółcześnie prawo do wiedzy staje się w istocie prawem do komunikacji 
za pośrednictwem sieci, za pośrednictwem telefonu i innych udogodnień tech
nologicznych. Tak jak -  wedle M cLuhana -  ryba nie dostrzega wody, tak dzi
siejszy człowiek nie zdaje sobie sprawy w jakim stopniu zależy od immersji 
w środowisku medialnym. Nie trzeba być badaczem mediów, żeby wiedzieć, iż 
coraz więcej naszej wiedzy o świecie jest przez nie zapośredniczona {know
ledge by reporting). Coraz mniej nabywamy wiedzy płynącej z bezpośrednich 
doświadczeń zmysłowych i intelektualnego ich przetworzenia (knowledge by 
encounter). Znakom ita większość ludzkich kontaktów z innym człowiekiem 
i jego symbolicznymi wytworami ma charakter pośredni -  w czasie i prze
strzeni. We współczesnym społeczeństwie dominują sztuczne, techniczne 
środki wyrażania, utrwalania i przesyłania przekazów. W pojęciu «media»



mieszczą się techniczne i instytucjonalne środki, techniki przekazu i utrwala
nia informacji, które pojawiły się wraz z wynalazkiem pisma, rysunku itp. (do 
mediów nie włącza się gestów oraz języka mówionego). Przez media rozumie 
się więc najczęściej media masowe (tradycyjne pojęcie określające prasę, 
radio i telewizję oraz film), media telekomunikacyjne (telefony. In ternet) oraz 
multimedia (CD-ROM , wideo we wszystkich odmianach, rzeczywistość wirtu
alną). To, co współcześnie jest istotne i nowe, to zwiększenie możliwości zapo- 
średniczonego przez media komunikowania się. To nie informacja jako taka, 
ale (multi) media są signum temporis. Uznanie tego faktu skłania do podwa
żenia term inu «społeczeństwo informacyjne» na rzecz «społeczeństwo 
medialne» czy «globalne społeczeństwo medialne» (Goban-Klas, głos w dys
kusji, 2004).

Już w 1964 r., w swojej książce Understanding Media. The Extensions o f  
Мап'^'^^ М. M cLuhan przekonywał, że kom unikacja elektroniczna czy 
medialna zmienia wszystko, co się wokół nas dzieje. Zrozum ienie współcze
snego świata, jego wyzwań nastąpi wtedy, kiedy zrozumiemy sferę informacji 
zmedializowanej, wszędzie dostępnej, docierającej do ludzi, atrakcyjnej, 
komercjalnej.

Współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne uczyniły elektro
niczny dostęp do informacji wszechobecnym w społeczeństwach chcących się 
liczyć w procesach rozwojowych. Zastosowanie nowoczesnych technologii 
informacyjnych wpłynęło znacząco na jakość informacji -  zmieniła się dostęp
ność i mobilność informacji, czas jej udostępniania274 i aktualizacji, sposób 
udostępniania (zerwanie z linearnością tekstu na rzecz hipertekstowości), 
multimedialne wsparcie informacji tekstowej, znaczne możliwości szybkiego 
przetwarzania informacji -  bez niszczenia informacji pierwotnej, zwiększenie 
wartości dodanej informacji w profesjonalnych serwisach informacyjnych, 
intranetach korporacyjnych, posługiwanie się jednym interfejsem do zdobycia 
różnych typów informacji: bibliograficznej, pełnotekstowej, faktograficznej, 
graficznej, audialnej itp. Łatwiejsze i mniej stresujące wydają się także 
wymiana i pozyskiwanie informacji ze źródeł osobowych (poczta elektro
niczna, fora dyskusyjne, komunikatory). Skłania to do postawienia tezy, że 
wszystko to wpływa na uaktywnienie i wzmocnienie zachowań informacyjnych 
użytkowników, że następuje większa ich aktywność informacyjna (mottem  
części z nich może być stwierdzenie: czuwam w sieci więc jestem ). Ponadto 
obserwowane jest zwiększenie samodzielności użytkowników w korzystaniu ze 
źródeł wirtualnych.

Według C. Silversteina, dyrektora technicznego Google, każdego dnia 
Google wykonuje 250 min wyszukiwań. B. Quint, redaktor pisma „Searcher” 
podaje, że Google realizuje w ciągu 3 dni więcej wyszukiwań niż łącznie

2̂ 3 Polskie wydanie: Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka. Warszawa Wydaw. Nau- 
kowo-Techniczne, 2004.

Społeczeństwo informacyjne najbardziej ceni szybki kontakt (średnia sesja z telefonem 
komórkowym to zaledwie jakieś 10 sekund). Wyedukowany odbiorca ma czas tylko na to, co 
go interesuje. Chce mieć krótką konkretną informację, np. na ekranie notebooka czy telefonu.



wszystkie biblioteki na świecie w ciągu roku. Z  pewnością więc nie można 
odmówić wyszukiwarce Google olbrzymiego, rzeczywistego i dostrzegalnego 
wpływu na oczekiwania i zachowania informacyjne użytkowników. Wpłynęły 
na nie: czas generowania odpowiedzi, algorytm rankingowy, subtelny model 
działalności komercyjnej, przejrzysty wygląd, wielojęzyczne interfejsy, łatwość 
użycia. M ożna powiedzieć, że użytkownicy (w szczególności młodzi) przyzwy
czaili się już i oczekują daleko idącego dostosowania, sprawnych interakcji 
i natychmiastowego zaspokojenia potrzeb^^S (M urten, 2005). Ich zachowania 
informacyjne znacząco wpływają na projektowanie systemów informacyjnych, 
na architekturę i n f o r m a c j i ^ ^ ó .

Ułatwiony dostęp do informacji elektronicznej nie pozostaje bez wpływu 
na nowe sposoby pozyskiwania informacji i wiedzy -  na procesy zdobywania 
edukacji {e-learning, m-learning). W dobie Internetu nie można twierdzić, że 
tylko osoby silnie zmotywowane i wykształcone pracują z informacjami. Zasi
lenie potrzebną informacją otrzymujemy także poprzez swobodne nawigowa
nie i przeglądanie stron WWW, nierzadko przez przypadek (ang. serendipity). 
Zawsze jednak kierunek łączności elektronicznej wytyczany jest od odbiorcy 
do zasobów i narzędzi informacyjnych -  z inicjatywy odbiorcy.

Istotną cechą informacji elektronicznej, wpływającą na zachowania infor
macyjne użytkowników jest jej interaktywność. Swoisty „dialog” użytkowni
ków z systemami informacyjno-wyszukiwawczymi na bieżąco modyfikuje ich 
potrzeby i wpływa na podejmowane przez nich decyzje i wybory informacyjne. 
Odbiorca najczęściej sam decyduje o selekcji informacji według warunku jej 
zgodności ze sposobem postrzegania rzeczywistości i przydatności dla samo
rozwoju kulturowego.

W arte podkreślenia jest to, że systemy informatyczne dają niespotykane 
możliwości tworzenia nowych sieci relacji {networking). W szerszym kontek
ście społecznym, szczególnie na gruncie nauk socjologicznych, pojawiały się 
wizje, skupiające się często na negatywnych skutkach społecznych, takich jak: 
atomizacja społeczna, „wirtualizacja” doznań i relacji międzyludzkich, kre
owanie świata fikcji, ucieczka od rzeczywistości, hipertrofia informacyjna, 
wykluczenie niektórych klas społecznych (digital divide), cyberterroryzm, 
cyberprzestępczość itd. Sieci niosą jednak pozytywny potencjał możliwości 
i można by je  nazwać „prospołecznymi”. Teza, jakoby Internet alienował 
i oddalał od siebie ludzi wydaje się błędna -  zamiast atomizacji sieci wyraźnie 
sprzyjają budowaniu nowych więzi, społecznej samoorganizacji i synergii, uła
twiają współdziałanie, dają poczucie uczestnictwa we wspólnocie.

Rozwój technologii Internetu doprowadził do sytuacji, w której każdy użyt
kownik może stać się autorem, twórcą i nadawcą, korzystając jednocześnie 
z zasobów wytworzonych przez innych uczestników komunikacji internetowej. 
(Dla nazwania osoby, która jest jednocześnie odbiorcą, ale i nadawcą/twórcą

W Ameryce zjawisko to nazywane jest „efektem Amazoogle” (od Amazon.com -  naj
popularniejszej księgarni internetowej oraz Google.com -  największej wyszukiwarki).

27  ̂To systemy są dla użytkowników, a nie użytkownicy dla systemów.



informacji A. Toffler zaproponował 6kx&^\&n\^sendreceiver.) Ludzie ci tworzą 
pewne społeczności wykorzystując ogólne ramy nadane różnym serwisom 
przez ich twórców. Sami natomiast wypełniają je treścią -  dodają wpisy, 
obrazy, filmy, dźwięki, komentują, oceniają i przetwarzają informacje. Działa
nia te mieszczą się w nieostrej definicji obszaru sieci zwanego W eb 2.0 obej
mującego różnego rodzaju portale społecznościowe, fora dyskusyjne, serwisy 
tematyczne, serwisy z blogami czy współtworzoną przez internautów  interne
tową encyklopedię Wikipedia.

Wprowadzenie nowych form współpracy sieciowej oraz systemów inform a
tycznych prowokuje jednak do stawiania wielu pytań, np.; Czy sieci są przej
ściowym fenomenem czy też na stałe otwierają nowe możliwości tworzenia 
i przesyłania wiedzy? Czy nowe spojrzenie na sieci doprowadzi do rewizji 
poglądów na tem at procesów konkurencji i tworzenia bogactwa? Jakie będą 
zmiany w sposobie opisu i zarządzania organizacjami? Czy pomiędzy krajami 
występują różnice w sposobie tworzenia wiedzy w różnych sektorach? Jakie 
wynikają z tego powodu implikacje dla rządów, dla społeczeństw? (Zarządza
nie wiedzą..., 2000).

Wymienione wyżej informacji elektronicznej wbrew pozorom  nie
wpływają znacząco na poczucie komfortu informacyjnego. Użytkownik często 
czuje się tak samo zagubiony, jak w stertach papierów. Odczuwa tzw. stres 
informacyjny, wynikający z niemożności opanowania nadm iaru informacji, 
jest sfrustrowany z powodu trudności ze znalezieniem potrzebnej informa- 
cji277. Poczucie informacyjnego zagubienia potęguje fakt, że niekoniecznie 
wie, czego tak naprawdę szuka, czego realnie potrzebuje. Do tego wszystkiego 
przyczynia się dezorientacja wynikająca z dynamiki zasobów elektronicznych 
(dziś informacja w sieci jest taka, jutro nie ma jej wcale lub została zmie
niona). W tych warunkach szczególnie istotne staje się podnoszenie tzw. 
sprawności informacyjnej jednostek {information literacy) oraz kultury infor
macyjnej organizacji, a także działania w zakresie ekologii informacji.

Zauważalne jest, że w dzieleniu się informacjami coraz częściej obowiązu
jąca staje się doraźność i impresja -  widoczna na przykład w tzw. moblogach 
{mobile blogs), czyli internetowych pamiętnikach ilustrowanych zdjęciami 
przesyłanymi z komórek. Uczestnicy procesów komunikacyjnych posługują się 
własnym uproszczonym językiem (kod SMS) i bez polskich znaków (bo tele
fony ich nie wysyłają).

Komputer i Internet tworzą na naszych oczach zintegrowane środowisko 
informacyjne, z którego płyną intensywne bodźce do zwiększania aktywności 
informacyjnej. Obserwowana relacja jest dwustronna -  informacja udostęp
niana za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych ewokuje 
nowe zachowania informacyjne, te zaś wpływają na kształt procesów i syste
mów informacyjnych (edukacyjnych, gospodarczych), na architekturę infor-

27̂  w  zasadzie między dysponowaniem milionami gigabajtów informacji na dany temat, 
a niedysponowaniem ani jednym megabajtem nie ma wielkiej różnicy.



macji itp. Platformy wymiany wiedzy coraz częściej pozorują komunikowanie 
naturalne (określane przez socjologów/cce to face) -  coraz bardziej interak
tywne i inspirujące (tak jak  kontakt z drugim człowiekiem), możliwe w trybie 
synchronicznym.

Mówiąc o gospodarce opartej na wiedzy trudno zaprzeczyć temu, że nie 
może ona obyć się bez nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(IC T )2 '7 8 . Współczesna gospodarka stała się rzeczywiście gospodarką infor
macyjną dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym służącym do 
generowania, gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, przekazywania 
i udostępniania/prezentowania informacji na wielką skalę^^^. Jej racjonalne 
wykorzystanie pozwoliło na tworzenie systemów i kreowanie procesów infor
macyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, a także ogólnoświatowym, glo
balnym.

Obserwujemy, że technologia informacyjna wykorzystywana jest w kilku 
generalnych kierunkach: 1) wsparcia zadań związanych z przetwarzaniem 
informacji, 2) umożliwienia innowacji, 3) pokonywania wymiaru czasu i prze
strzeni, 4) promowania nowych form komunikacji (np. wideo-chat).

Zaawansowaną technologicznie opcję stanowią systemy zarządzania wie
dzą, które nie tylko gromadzą informacje, lecz również je strukturalizują 
(przetwarzają) i udostępniają, zapewniają szybkość (just in time) i wygodę 
dostępu do wiedzy. Charakteryzują się dużą możliwością personalizacji, co 
jest szczególnie cenne w kontekście łatwości obsługi i czasu dostępu do 
potrzebnej wiedzy (Brzozowy i in., 2001, Łobejko, 2005). Systemy takie uła
twiają również kodyfikowanie pewnych aspektów procesu tworzenia wiedzy. 
Z  powodu bliskich związków z technologią informacyjną, zarządzanie wiedzą 
jest z nią niejednokrotnie utożsamiane. Niesłusznie jednak zakłada się, że wie
dza osobista może być transferowana do baz danych i systemów informacyj
nych, gdyż informacje wprowadzone do baz danych często tracą swój kontekst 
i znaczenie, które czyniły z nich wiedzę. Trudno jest zgodzić się z opinią, że 
osoba korzystająca z danych i informacji zgromadzonych w bazie danych, 
będzie w stanie osiągnąć taki sam poziom wiedzy, jaki posiadała osoba, które 
je tam  wprowadziła. Ponadto nawet najbardziej wyrafinowany portal lub 
e-mailowy system kom unikacji nie da pewności, że pracownicy 
przeczytają/obejrzą przekazywaną informację, dokonają jej absorbcji, nie 
mówiąc o tym, czy zechcą ją  wykorzystać i zastosować. Większość dotychcza
sowych systemów zarządzania wiedzą koncentrowała się na efektywności oraz

Stanowisko takie znaleźć można np. w dokumencie: Electronic communications: the 
road to the knowledge economy. Communication of 11 February 2003 from the Commission to 
the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Com
mittee of the Regions -  [COM(2003) 65 final -  nie publikowane w Official Journal],

Sama technologia przestaje być źródłem przewagi konkurencyjnej. Każda innowacja 
technologiczna jest szybko kopiowana i dostępna dla wszystkich konkurentów. Tak było z kse
rokopiarką, walkmanem, płytą CD-ROM i wieloma innymi wynalazkami. Na początku ery 
bankomatów posiadał je tylko City Bank -  kilkanaście lat później stały się one powszechnym 
standardem w bankowości. Ta sama technologia wkrótce staje się dostępna dla każdego. 
(Fazlagić, 2001b; Tiwana, 2003).



formułach logicznych, które eliminowały tę wartościową część wiedzy, sponta
nicznie powstającą podczas bezpośrednich spotkań, prowadzonych rozmów 
i dyskusji. Efektywne zarządzanie wiedzą powstaje wtedy, gdy nowa wiedza 
wyzwala działania i nowe sposoby pracy.

Panuje powszechny pogląd, że rosnące wykorzystanie informatyki zwiększa 
zarówno intensywność, jak i możliwości kodyfikowania wiedzy. Chociaż po 
części naprawdę tak się dzieje, to jednak wydaje się, że związek między rewo
lucją technologii informatycznych a rolą wiedzy ukrytej {tacit knowledge) 
w gospodarce i nauce jest bardziej skomplikowany. Próba skodyfikowania nie
których umiejętności prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na kom plem en
tarną wiedzę ukrytą. Tak więc zadaniem technologii informacyjno-komunika- 
cyjnych pozostaje wspomaganie i mobilizowanie wiedzy ukrytej pracowników 
w gospodarce wiedzy, a nie jej zastępowanie^SO. Oczekuje się, że głównym 
efektem rewolucji IT w odniesieniu do procesu nauki będzie przyspieszenie 
zmian w gospodarce. Kodyfikacja, standaryzacja i normalizacja pewnych frag
mentów zasobu wiedzy zwiększa prędkość niektórych etapów procesu inno
wacyjnego, przy czym może również ulec przyspieszeniu rozprzestrzenianie 
tego rodzaju wiedzy. W tym kontekście technologia oferuje wzmocnienie 
ludzkiego współdziałania, innowacyjności i interaktywnej nauki.

Zbyt duża fascynacja technologią informacyjną sprawia, że zapominamy 
czasami, iż głównym zadaniem informacji jest -  informowanie ludzi. Stąd też 
komputery na całym świecie mogą okazać się niepotrzebne -  jeśli użytkownicy 
nie będą zainteresowani wytwarzaną i przechowywaną w nich informacją. 
Wszystkie telekomunikacyjne udogodnienia nie będą miały żadnej wartości -  
jeśli pracownicy nie będą dzielili się informacją między sobą. Systemy eksper
towe będą bezużyteczne -  jeśli wiedza będzie zmieniać się w niezwykle szybkim 
tempie lub jeśli projektanci takich systemów nie będą mogli znaleźć ekspertów 
chętnych do podzielenia się tym, co wiedzą. Informacja i wiedza są wytworami 
typowo ludzkimi i nigdy nie będą dobrze zarządzane jeśli priorytetu w tych 
działaniach nie przyzna się człowiekowi (Davenport, 1997).

System zarządzania informacją w organizacji najczęściej kojarzony jest 
z systemem informatycznym. W nim wielu szefów i szeregowych pracowników 
upatruje rozwiązania problemów informacyjnych swojej instytucji. Możemy 
zatem zapytać: Czy przez to, że mamy lepszą technologię mamy lepszą infor- 
m a c j ę ? 2 8 1 .  Odpowiedź, w świetle dotychczasowych rozważań, brzmi: techno-

280 Jedną z interesujących kwestii jest pytanie, czy jeśli chodzi o przeicazywanie elementów 
wiedzy ukrytej, nowa wirtualna rzeczywistość i technologie multimedialne mogą zastąpić bez
pośrednie kontakty międzyludzkie.

281 Skupienie się tylko na wymiarze technologicznym wielu przedsięwzięć w zakresie zarzą
dzania informacją i wiedzą nie doprowadziło do spodziewanych efektów. Na potwierdzenie 
takiego właśnie podejścia przytoczmy dane związane z tzw. paradoksem produktywności: 
Nakłady na rozwój informatyki nie przynoszą efektów w postaci wzrostu produktywności. 
W grupie 7500 firm amerykańskich 25 najlepszych wydawało na informatykę 0,8% przychodów 
w stosunku do średnich wydatków na poziomie 3.7%. Firmy wydające najwięcej miały wyniki 
o około 50% gorsze w stosunku do najlepszych (Dedrick i in., 2003).



logia stwarza możliwości posiadania lepszej informacji i efektywniejszego jej 
wykorzystania. To, czy te możliwości zostaną wykorzystane, zależy od jej użyt
kownika.

3.3. Eksplozja informacyjna, 
czyli tłok na autostradzie informacyjnej

Paradoksalnie, dając niespotykane dotychczas możliwości tworzenia i bły
skawicznego transferu  informacji, najnowsze technologie informacyjno- 
komunikacyjne przyczyniają się do pogłębienia problemów tzw. eksplozji
informacyjnej282.

Probst, Raub i Rom hardt (2002) szacują, iż musiało minąć aż 300 lat od 
wynalezienia przez G utenberga prasy drukarskiej, aby ludzkość podwoiła 
zasoby swej wiedzy. Dziś wystarczy na to już 5 lat! W trzecim kwartale XX w. 
wydano tyle samo książek, ile przez pół tysiąclecia po wynalezieniu druku.

Fascynuje bezprecedensowa dynamika Internetu w porównaniu z innymi 
mediami elektronicznymi: pierwsze 50 min słuchaczy radio osiągnęło po 38 
latach, telewizji zajęło to 13 lat, komputerowi 16 lat. Internet potrzebował 
jedynie 4 lata (Krzysztofek i Szczepański, 2005). Brzozowy (2001), powołując 
się na źródła amerykańskie, podaje, iż ilość informacji w Internecie podwaja 
się w odstępach czasowych krótszych niż dziewięć miesięcy i współczynnik ten 
wykazuje tendencję rosnącą. Jednocześnie ilość witryn webowych w Interne
cie ulega podwojeniu co 6 miesięcy.

Castels powołuje się na jedno z najbardziej miarodajnych źródeł badań 
w omawianym zakresie, tzn. analizę opracowaną na University of California 
w Berkeley283^ mówiącą, iż „w sieci znajduje się 550 miliardów dokumentów 
(z tego 95 procent publicznie dostępnych), a zawartych w niej informacji przy
bywa w tempie 7,3 miliona stron dziennie. Co roku na świecie w różnej formie 
powstaje 1,5 miliarda gigabajtów informacji, z czego w 1999 r. -  93 procent 
w postaci cyfrowej” (Castels, 2003, s. 106).

Studiując najnowszy (z 2003 r.) raport specjalnie powołanej w Berkeley 
grupy badawczej, wybrano najciekawsze -  moim zdaniem -  dane zaprezento
wane poniżej (dane pochodzą z 2002 r.). W przywołanych badaniach podjęto 
próbę określenia wielkości powstającej współcześnie informacji -  zapisanej na

282 Nadmiar informacji, przeciążenie informacyjne, bomba informacyjna, wykładniczy 
wzrost informacji, nadprodukcja informacji, nadok, a także takie wodne metafory jak «zalew» 
czy «potop informacji» to tylko niektóre określenia opisujące jeden z najbardziej dotkliwych 
problemów tych wszystkich podmiotów, które poszukują informacji i wiedzy, by je wykorzystać.

283 Raporty z badań udostępniono na stronach School of Information Management and 
System University of California, Berkeley http://www.sims.berkeley.edu/ how-much-info/; 
http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/ [dostęp 20.01.07]. 
Raport z 2003 r. jest tzw. raportem otwartym, tzn. jest uzupełniany w miarę docierania przez 
zespół badawczy do nowych źródeł, zasadniczo zmieniających zawarte w nim konkluzje.

http://www.sims.berkeley.edu/
http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/


nośniku papierowym, magnetycznym, optycznym oraz na taśmie filmowej 
(fotograficznej). W analizie wzięto także pod uwagę informację przekazywaną 
za pomocą czterech elektronicznych kanałów przepływu informacji, tj. przez 
telefon, radio, telewizję oraz Internet284. Dociekania w podjętym temacie 
doprowadziły do konstatacji, że w 2002 r. zapisano na różnych nośnikach 
około pięciu exabajtów285 nowej informacji (dla porównania: w 1999 r. od jed 
nego do dwóch exabajtów). 92% nowej informacji zgromadzono na nośniku 
magnetycznym, głównie na twardych dyskach. Przyjmując, że świat w 2002 r. 
liczył 6,3 miliarda ludzi, wielość informacji można zilustrować zapisem 800 
MB informacji przypadających na jednego mieszkańca (rocznie). Szacuje się, 
że wielkość produkcji informacji podwoiła się w trzech ostatnich branych pod 
uwagę latach (2000-2002). Obserwacje dowodzą, że wciąż spada udział infor
macji utrwalonych na papierze (dotyczy to głównie książek, gazet i czasopism, 
które coraz częściej znajdują swoje odpowiedniki w formie elektronicznej). 
Informacja „papierowa” generowana jest przede wszystkim przez pracowni
ków firm tworzących informacje biurowe oraz przez piszących tradycyjne listy.

Trudno wyobrażalna ilość informacji przepływa przez takie media jak tele
fon, radio, telewizja oraz Internet -  prawie 18 exabajtów nowej informacji 
w 2002 r. To trzy i pół razy więcej niż informacji utrwalonych na wymienionych 
wyżej nośnikach. Aż 98% tej wielkości tworzy informacja wysyłana i odbierana
drogą telefoniczną286.

Biorąc pod uwagę środowisko gospodarcze interesujące może być to, że 
porównując dane z 1999 i 2002 r. dostrzeżono 43-procentowy wzrost produk
cji dokumentów biurowych -  drukowanych na firmowych drukarkach, co 
w znaczącym stopniu przyczynia się do tego, że mówimy o 36-procentowym 
wzroście produkcji informacji „papierowej” w omawianym okresie. Światowa 
produkcja nowej informacji zapisanej na nośnikach komputerowych wzrosła 
o 87%. Spadające koszty i wzrastające możliwości zapisu różnorodnych infor
macji na twardych dyskach sprawiły, że ta technologia stała się dominująca. 
Jeśli idzie o technologie optycznego zapisu, zauważa się 45% spadek ilości 
informacji zapisanych na CD-ROM -ach i 38% wzrost na DVD.

Zgłębiając dane dotyczące Internetu oszacowano zawartość WWW (sur
face web -  strony WWW widoczne z poziomu wyszukiwarki) na 167 terabaj-

284 Informacja powstaje i jest dystrybuowana poprzez różne media i w różnych formatach. 
By umożliwić porównywanie wielićości, jai(o wspólny standard pomiaru przyjęto terabajty. 
Wspomagając wyobraźnię czytelników autorzy raportu podają, że rozmiary naukowej biblio
teki (akademickiej) określają dwa terabajty. Szczegółowe wartości w raporcie podawane są 
zwykle w dwóch przedziałach -  „dolnym” -  dla informacji skompresowanej i „górnym” -  dla 
informacji skanowanej (co jest szczególnie istotne np. dla określania wielkości plików obrazo
wych czy muzycznych). W niniejszej publikacji podawane są górne wartości.

285 Wielkość pięciu exabajtów porównuje się do 37 tys. nowych bibliotek o wielkości kolek
cji książek zgromadzonych w Bibliotece Kongresu USA.

28o Wykorzystane w badaniach źródła wskazują, że dorosły Amerykanin korzysta z tele
fonu średnio ponad 16 godzin miesięcznie.



tów (w 1999 r. szacunki podawały ilość 20-50 terabaj’tow) 287. Wielkość zasobu 
tzw. ukrytego Internetu^SS (ang. deep Internet -  zasoby ukryte np. w bazach 
danych -  niewidoczne z poziomu wyszukiwarki) ocenia się na 91 850 terabaj
tów. Poczta elektroniczna generuje 440 606 terabajtów nowej informacji rocz- 
nie289 i komunikatory {instant messaging) -  274 terabajty, co łącznie daje 
532 897 terabajtów.

Jakże innych wielkości dotyczyło zjawisko tzw. eksplozji informacyjnej pół 
wieku temu, kiedy tego obrazowego wyrażenia użył w 1945 r. znany uczony 
amerykański V. Bush w swoim artykule „As We May Think”, określając nim 
niekontrolowany i wykładniczy przyrost informacji i jej zapisów, szczególnie 
w dziedzinie nauki i techniki^^O.

M ożna więc założyć, że przyjęcie hipotezy o powstaniu tzw. eksplozji infor
macyjnej dopiero wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjno- 
komunikacyjnych, nie jest w pełni uzasadnione, chociaż z pewnością mówimy 
o innej skali tego zjawiska.

Nadmiarowość informacji, szczególnie w obszarze działalności gospodarczej, 
nie ma swojej jednoznacznej wykładni. Z  jednej strony wskazuje się, że firmy 
otrzymują dostęp do niezwykle szerokiego asortymentu informacji, które przy 
użyciu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych mogą na nowo 
zestawiać i wykorzystywać do różnych celów we wszystkich możliwych sytuacjach. 
Niektórzy autorzy dopatrują się pozytywnych skutków redundancji informacji 
gospodarczej -  przede wszystkim w tym, że większa ilość informacji zwiększa 
ilość możliwych wyborów (np. Nonaka, Takeuchi, 2000). Jednak w powodzi 
informacji nietrudno o informację nieużyteczną, zbędną, niezamawianą, jednym 
słowem o zaśmiecenie czy „szum informacyjny”, który dość szybko prowadzi do 
patologicznej nierównowagi między ilością dostarczanej informacji a możliwo
ścią jej przetworzenia przez człowieka29l, a nawet przez organizacyjne systemy 
informatyczne. Bez barier anty in formacyjnych ludzie nie wiedzą już, jak  odnaleźć 
sens we własnym doświadczeniu, tracą zdolność zapamiętywania i trudno im 
wyobrazić sobie rozsądną przyszłość (Postman, 1995, s. 88). Юopoty z systematy
zacją danych, ich uogólnianiem i wykorzystywaniem towarzyszą przedstawicie
lom różnych zawodów i specjalności. Na gruncie gospodarczym podaje się przy-

287 Jest to siedemnastokrotność wielkości drukowanych zasobów Biblioteki Kongresu. 
Przyjmuje się, że okofo 53% populacji USA korzysta z Internetu -  średnio 11 godzin i 24 
minuty w miesiącu (w domu: średnio 25 godzin i 25 minut miesięcznie; w pracy: 74 godziny i 26 
minut miesięcznie, co stanowi 13% czasu pracy). Internet wykorzystywany jest do wysyłania 
poczty elektronicznej (52%), otrzymywania wiadomości {news) (32%), szukania informacji 
poprzez wyszukiwarki (29%), surfowania po sieci (23%), do pracy badawczej (19%), informa
cji o pogodzie (17%) i korzystania z komunikatorów (14%).

Zob. więcej na ten temat np. Pamula-Cieślak (2004).
289 Dziennie wysyła się 31 miliardów e-listów.
290 O eksplozji informacji pisano sporo na gruncie polskim w latacłi osiemdziesiątych, 

łącząc ją przede wszystkim z dynamicznym rozwojem piśmiennictwa naukowego.
291 Ten zespół doznań określany jest przez psychologów jako tzw. stres informacyjny (stres 

poznawczy, info-stres) -  zob. np. M. Ledzińska (2001, 2002).



kład badań, w których 60% menedżerów ankietowanych w USA w 1997 r. twier
dziło, iż nie jest w stanie przetworzyć docierających do nich informacji. Niemal 
połowa z nich uważała, że nadmiar danych zaburza ich zawodowe funkcjonowa
nie, utrudniając podejmowanie decyzji (Shenk, 1997)^92.

Duszący nadm iar informacji (tak jak dymu w smogu) paraliżuje optymalny 
rozwój i wykorzystanie technik informatycznych (Tadeusiewicz, 2002)293. 
Zalew masy bezsensownych danych {data slam), które atakują i zatykają kor
poracyjne witryny intranetowe i bazy danych czynią system powolnym, niewy
dolnym i trudnym do nawigacji; to z kolei niebezpiecznie spowalnia procesy 
decyzyjne firmy (Tiwana, 2003).

Znaczące kłopoty z nadmiarem informacji we współczesnych firmach 
(zarówno tych, które wdrożyły już zaawansowane technologie zarządzania 
wiedzą, jak i tych, które inicjatyw w tym zakresie wówczas nie podjęły) 
potwierdzają badania prowadzone w 423 organizacjach gospodarczych 
w Europie i USA w 2000 r. przez międzynarodową firmę konsultingową 
KPMG (KPMG, 2000). W badaniach polskich przedsiębiorstw w zakresie 
zarządzania wiedzą294 natłok informacji został rozpoznany jako drugi w kolej
ności problem utrudniający sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem -  wska
zało go 57% respondentów (KMPG, 2004)295. Stawia to ogromne wymagania 
każdej organizacji w zakresie efektywnego znajdowania, porządkowania, war
tościowania, selekcji i przekształcania inform acji w określoną wiedzę 
potrzebną do realizacji konkretnych zadań i celów. E-gospodarka nie może ist
nieć bez pracowników, którzy potrafią się poruszać -  zarówno od strony tech
nicznej, jak  i merytorycznej -  po  tym morzu informacji... (Castells, 2003, s. 106- 
107), tym bardziej, że jest to środowisko nieprzewidywalne i chaotyczne, 
środowisko niepewności wiedzy. Po części decydują o tym zniekształcenia 
informacji, którym poświęcono kolejny rozdział książki.

292 Shenk D.D. (1997) Data Smog. San Francisko, Harper -  podaję za: Ledzińska (2002).
293 R.Tadeusiewicz stosuje termin „smog informacyjny” syntetycznie charakteryzując cały 

złożony zespół problemów i zjawisk, związanych ze znacznym nadmiarem liczby źródeł infor
macji, połączonym z wysoce problematyczną wartością wiadomości zawartych w znacznej 
części tych źródeł. Mamy tu do czynienia z nadmiarem i erozją jakościową źródeł informacji. 
Metafora „smogu informacyjnego” obejmuje nie tylko rozproszenie informacji (co jest porów
nywalne do rozbicia użytecznego zasobu wody na miliony kropelek mgły), ale także komponent 
czarnego dymu, reprezentujący zaśmiecanie środowiska Internetu informacjami mniej waż
nymi, podawanymi przez osoby niekompetentne, a niekiedy nawet informacjami fałszywymi. 
Oba te komponenty: informacyjna „mgła” i informacyjny „dym" łącznie powodują, że przekaz 
komputerowy często nie tytko nie wzbogaca intelektualnie odbiorcy, ale wręcz przeciwnie -  może 
mieć niekorzystny wpływ na zdrowotny, intelektualny i etyczny rozwój jednostki (Tadeusiewicz, 
2002, s. 15).

294 w  lipcu 2004 r. badaniami objęto reprezentatywną próbę 121 dużych przedsiębiorstw 
i organizacji działających w Polsce z przychodami powyżej 40 milionów euro rocznie i zatrud
niających co najmniej 250 osób. Do badania zakwalifikowano duże przedsiębiorstwa i organi
zacje, gdyż ze względu na skalę działania i stopień dywersyfikacji właśnie w tej grupie istnieje 
największa potrzeba stosowania metod i technik zarządzania wiedzą. Respondentami byli 
członkowie najwyższego szczebla kierownictwa. Wywiady przeprowadzono metodą CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing -  wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo).

295 Omówienie raportu zob. Strojny, 2004.



3.4. Zniekształcenia informacji

N adrzędną funkcją informacji jest odwzorowywanie rzeczywistości. W ten 
sposób informacje budują „obrazy”, pomagają kształtować poglądy, sporzą
dzać plany, podejmować decyzje, tworzyć zasoby wiedzy. Informacje mogą być 
powielane i przenoszone w czasie i przestrzeni, co ze względu na naturę infor
macji nie powoduje ich automatycznego deformowania czy zużywania się. 
Niestety, do zasobów, systemów i procesów niejednokrotnie wprowadzane są 
informacje nie odwzorowujące rzeczywistości^^ó. Na drodze od nadawcy do 
odbiorcy informacja ulega zniekształceniu z powodu różnych czynników 
zakłócających (M azur 1970; Marcinkowska, 2000; Janczak, 2001; Żebrowski, 
2003, Stefanowicz, 2004c; Górski, 2006). Zniekształcaniem w niniejszym tek
ście będziemy nazywać procedurę, czynność lub okoliczność mającą wpływ na 
zmianę treści, istoty lub formy przekazywanej informacji. Niejednokrotnie 
wystarczającym powodem zniekształcenia jest np. brak metainformacji o tym, 
jaką rzeczywistość odwzorowuje dana informacja, by użytkownik odniósł ją  do 
innej rzeczywistości, aniżeli ta, którą informacja odwzorowuje. Istotne jest 
rozróżnianie błędu -  nieświadomego podania fałszywych informacji na skutek 
pomyłki, np. przestawienia kolejności cyfr, od świadomie przeinaczanych 
danych (wskutek działań celowych), czyli dezinformacji.

W praktyce gospodarczej, podobnie jak w wielu innych obszarach^^^, obok 
informacji prawdziwej i wiernej -  zgodnej z intencją nadawcy, funkcjonuje 
również informacja prawdopodobna, pozorna i informacja fałszywa, dezinfor
macja, pseudo- i parainform acja oraz wiele innych298. Informacja ekono
miczna jest szczególnie narażona na nieścisłości i niedokładności nie tylko ze 
względu na empiryczny charakter nauk ekonomicznych, opierających swoje 
dociekania często na polemicznych podstawach, lecz także z  powodu jej charak-

Jako groźne oceniane jest coraz powszechniejsze zjawisko, gdy informacja produko
wana w celach konsumpcyjnych (reklamowych, rozrywkowych) lub sterujących jest traktowana 
przez użytkowników jako informacja odwzorowująca rzeczywistość i przechowywana jako 
cenny zasób informacji/wiedzy. Stanowi to poważne zagrożenie zwłaszcza dla prawidłowego 
funkcjonowania systemów politycznych oraz rynków (Oleński, 2005).

29  ̂Poruszone w tym rozdziale zagadnienia zniekształceń informacji stanowią istotny frag
ment działań najstarszych historycznie użytkowników grupowych, takich jak wywiad wojskowy 
czy Kościół. Z  uwagi na przyjęty w książce kontekst nie poświęcam tym grupom więcej uwagi.

298 Już C. Babbage (1791-1871), brytyjski matematyk w Cambridge wyodrębnił trzy typy 
„oszustw” w badaniach naukowych: „wyrównywanie” (np. wyrównywanie wyższych i niższych 
punktów danych...), fałszowanie (wybieranie tylko danych pasujących do hipotezy), i podra
bianie (zmyślanie danych). Ta zamierzona dezinformacja może być wynikiem braku kompe
tencji autorów, braku odpowiedzialności, nieetycznym postępowaniem, lenistwem w oblicza
niu i sprawdzaniu danych -  podaję za: Pindlowa, 2002. Autorka ta przytacza badania 
P. Hernona i E. Altmana ze Stanów Zjednoczonych, którzy opisali problem występowania 
zamierzonego fałszowania wyników badań naukowych i implikacje tego zjawiska na jakość 
usług dostarczanych przez biblioteki uniwersyteckie. Wyraźnie jednak podkreśla się, że należy 
odróżniać błędy podawane w raportach z badań, które wkradły się przypadkowo od zamierzo
nej dezinformacji.



teru społecznego. W  dużym stopniu jest to informacja względna, będąca wyni
kiem subiektywnych interpretacji użytkownika^^^ (Stefanowicz, 2004b, s. 44).

Charakter i cel zniekształceń informacyjnych jest bardzo różnorodny. M.Mar- 
cinkowska (2000) wymienia dwa typy zniekształceń (szumów) informacji na dro
dze od nadawcy do odbiorcy: socjologiczno-psychologiczne oraz techniczno- 
organizacyjne. Do pierwszej grupy zalicza: złudzenia perspektywiczne, złudzenia 
emocjonalne, rzutowanie interesu własnego na percepcję, mechanizm tłumienia, 
odgórne sugestie, własne przewidywania, z góry powzięte uprzedzenie, wpływ 
„masy percepcyjnej”, mylenie faktów z wnioskami, sugestie stereotypu oraz 
wpływ cech osobowych. Pewien typ błędów w procesie przetwarzania informacji 
naukowcy nazwali złudzeniami poznawczymi^OO. Najbardziej widoczną cechą 
zniekształceń socjologiczno-psychologicznych jest subiektywizacja informacji. 
Do grupy zniekształceń techniczno-organizacyjnych zaliczone zostały: kumula
cje, streszczanie, dezaktualizacja, świadome zniekształcenie informacji, znie
kształcenie informacji wynikające z niezrozumienia języka, skutki przeładowania 
informacjami oraz wpływ pośpiechu. Do grupy tej dodać należy występujące 
w wielu firmach (tzw. silosach) rozproszenie informacji potrzebnych szefom do 
tego, żeby dostrzec i ocenić zbliżające się zagrożenie, podjąć decyzję. Różni pra
cownicy mają rozmaite fragmenty układanki, ale nikt nie dysponuje wszystkimi. 
Poza tym informacje w trakcie przepływania po szczeblach hierarchii są bardzo 
dokładnie filtrowane -  wiadomości drażliwe albo kompromitujące często zatrzy
muje się lub pomija, a ludzie na szczycie nieuchronnie otrzymują dane niepełne 
i zniekształcone^Oi (Watkins i Bazerman, 2004). Fałszowanie informacji w firmie 
zachodzi także ze strachu przed menedżerami żądającymi wyników bez względu 
na sytuację. Pfeffer i Sutton (2002, s. 133) podają przykłady nieetycznych zacho
wań związanych z uleganiem presji „dopasowywania liczb”.

Zniekształcenia informacji są nierzadko skutkiem świadomie i celowo pro
wadzonej walki informacyjnej pomiędzy konkurentami. Organizacje umyślnie 
są wprowadzane w błąd przez dane sfabrykowane przez konkurencję. Podobne 
mistyfikacje są szczególnie łatwe w Internecie, który często traktowany jest 
jako tradycyjne (czyli wiarygodne) źródło informacji. Jednocześnie jednak -  na 
co zwracają uwagę Brzozowy i in., 2001 -  w Internecie można relatywnie łatwo 
sprawdzić wiarygodność informacji. Problem ten wydaje się więc być raczej 
spowodowany „czynnikiem ludzkim”, a nie barierami czy naturą Internetu.

W relacji (konfrontacji) z konkurencją informacji przypisuje się dom inu
jącą rolę. Oznacza to, że wykorzystywanie informacji w toczącej się walce

299 B. Minc (1975) zauważa, że nieścisłość informacji ekonomicznych jest o wiele większa 
niż nieścisłość informacji w naukacli przyrodniczychi lub zbieranycłi w procesie obserwacji 
świata fizyki -  podaję za Stefanowicz, 2004a).

300 W ięcej na tem at złudzeń poznawczych zob. w podrozdz. 2.3.4. U czenie się m enedżerów  
a style poznawcze.

301 Jak twierdzą Watkins i Bazeman właśnie tak było w dość długim okresie poprzedzają
cym 11 września 2001 r. Różne agencje rządowe dysponowały fragmentami informacji doty
czących metod i planów działania terrorystów, które, gdyby je połączono, pomogłyby przewi
dzieć atak na World Trade Center i Pentagon. Niestety, informacje te pozostały rozproszone, 
a skutki tego faktu okazały się tragiczne (Watkins i Bazerman, 2004).



informacyjnej na płaszczyźnie ra.in. gospodarczej sprowadza się do dezorien
towania i stworzenia warunków utrudniających konkurencji podejmowanie 
trafnych decyzji. Należy być świadomym, że analogiczne kroki przeciwko 
„naszym” podm iotom  gospodarczym podejmuje także konkurencja.

3.4.1. Zniekształcenia świadome

W grupie zniekształceń świadomych przybliżone zostaną poniżej manipu
lacja i dezinformacja.

3.4.1.1. M anipulacja. W manipulowaniu chodzi o to, by odpowiedni 
przekaz informacyjny modyfikował postawy i zachowania przeciwnika. Jest to 
jednak bardziej wyrafinowane sterowanie świadomością przedmiotu działań, 
które wywołuje u niego wrażenie, że to co czyni, wynika z jego własnych pla
nów i wypracowanych decyzji.

J.Janczak (2001) dokonuje przeglądu najczęściej spotykanych sposobów 
manipulowania informacją w celu kształtowania pożądanych postaw i zacho
wań człowieka, takich jak:
• przekazywanie danych nieprawdziwych, jednak takich, które powinny 

utkwić w podświadomości jako możliwe do wystąpienia;
• preparowanie i przesyłanie danych nieważnych lub mało ważnych z pomi

nięciem najważniejszych (przedstawianie rzeczywistego obrazu w „krzywym 
zwierciadle”);

• przekazywanie danych o dużym znaczeniu jako marginalnych -  opiera się to 
na założeniu, że każda postać danej, nawet bardzo istotna, przekazana 
w dalszej kolejności komunikatu informacyjnego, staje się mniej ważną, 
nieznaczącą wiadomością, na którą ktoś nie zwróci uwagi;

• udostępnianie danych preparowanych w celu wywołania określonych inter
wencji (wywoływanie tzw. tematów dyżurnych);

• przesyłanie danych wieloznacznych, utrudniających zrozumienie;
• generowanie nadm iaru danych, by spowodować tzw. chaos informacyjny, 

który powoduje brak wrażliwości na wiadomości istotne i ważne.

3.4.1.2. Dezinformacja. Często stosowaną techniką manipulacji informacją 
jest d e z i n f o r m a c j a 3 0 2 .  Za istotę dezinformacji przyjmuje się celowe zakłócenie

302 Sztuka dezinformacji znana jest od stuleci/starożytności. Do klasycznych już przykła
dów należy jej zastosowanie przez ateńskiego wodza Temistoklesa wobec perskiego króla 
Kserksesa podczas słynnej bitwy morskiej pod Salaminą (480 r. p.n.e.). Temistokles najpierw 
przekazał poprzez swojego znającego język perski niewolnika wiadomość, iż Grecy zamierzają 
uciec przed flotą perską, co skłoniło Kserksesa do przeprowadzenia bitwy w miejscu nieko
rzystnym dla Persów. Po odniesieniu zwycięstwa Temistokles dostarczył kolejną fałszywą infor
mację, iż Grecy chcą zniszczyć most nad cieśniną Hellespontu, by w ten sposób odciąć drogę 
Persom. Wiadomość ta spowodowała, że król z większością armii opuścił pośpiesznie Grecję, 
co pozwoliło Temistoklesowi pokonać osłabionych Persów. Pikanterii tej historii dodaje fakt, 
iż po wygnaniu z Aten Temistokles znalazł schronienie u syna Kserksesa, śmiało przedstawiw-



procesu komunikowania się, wprowadzenie w błąd odbiorcy (adresata komuni
katu) przez podanie fałszywej czy mylnej informacji (Oleclinicki i Załęcki, 1997; 
Słownik encyklopedyczny..., 2002). B.Stefanowicz (2004b) wiąże to pojęcie 
z pojawieniem się komunikatu zawierającego dane niezgodne ze stanem fak- 
t y c z n y m 3 0 3 .  Zdaniem T. R. Aleksandrowicza (1999) dezinformacja nie jest pro
stym kłamstwem, czyli przekazywaniem fałszywej informacji; oznacza taki spo
sób przekazania informacji prawdziwej lub fałszywej, aby wprowadzić w błąd 
przeciwnika/konkurenta (np. doprowadzić do uznania przez konkurenta infor
macji prawdziwych za fałszywe) i skłonić go do zachowania zgodnego z oczeki
waniami i korzystnego dla dezinformującego. Na polu wywiadu gospodarczego 
dezinformacja stosowana jest czasem przez niektóre przedsiębiorstwa (lub 
rządy) w celu zdyskredytowania konkurenta, naruszenia jego wizerunku lub 
sprowokowania z jego strony pożądanej reakcji (M artinet i Marti, 1999).

Dezinformacje stają się groźnym instrumentem wszelkiej walki, na przykład 
działań nie fair między rywalizującymi partnerami na rynku. Dlatego obok 
innych czynników zagrażających informacji trzeba pilnie obserwować i elimino
wać wszelkie próby fałszowania informacji, zwłaszcza pnechowywanych w ogół- 
nodostępnych bazach danych, do których mogą mieć dostęp również nieuczciwi 
użytkownicy (Stefanowicz, 2004b, s. 23-24).

Jak zauważono wyżej, dezinformowanie polega na wprowadzaniu odbiorcy 
w błąd przez podanie mylących lub niepełnych i n f o r m a c j i 3 0 4 .  O ile jednak 
wprowadzenie w błąd jest czynnością jednorazową, związaną z konkretnym 
zadaniem, to dezinformowanie jest oddziaływaniem długotrwałym. Powinno 
być prowadzone według precyzyjnego planu, w taki sposób, aby w konse
kwencji doprowadzić do pożądanych poglądów czy zachowań przeciwnika 
(Janczak, 2001).

Dezinformacja przybiera różne formy:
• Informacje zmyślone -  bez pokrycia w rzeczywistości. Bywają stosowane 

np. w celach propagandowycłi, reklamowych -  np. gdy firma, reklamując 
swoje wyroby przypisuje im „korzystne” właściwości, których te wyroby de 
facto nie mają; gdy wymienia się w ofercie jakiś towar, choć nie znajduje się 
on w sprzedaży. Przykładem dezinformacji są także sfałszowane podpisy, 
fikcyjne pokwitowania, kłamliwe zmyślanie faktów w sądzie.
W 2002 r. dużo zamieszania w gospodarce Stanów Zjednoczonych i gospo
darce światowej spowodowała „twórcza [kreatywna] księgowość” niektó-

szy się jako „dobroczyńca i przyjaciel” jego ojca. F.Honzak (red). Encyklopedia szpiegostwa. 
Przekład K.Wojciechowski. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SPAR 1995, s.72 (za Aleksan
drowicz, 1999, s. 100).

303 Jako przykład dezinformacji Stefanowicz (2004a) podaje m.in. ostrzeżenia drukowane 
na ulotkach dołączanych do leków: brak uściślenia, z jakim prawdopodobieństwem może 
wystąpić niekorzystny efekt uboczny w razie przyjęcia danego leku, tylko pozornie jest infor
macją pozwalającą pacjentowi racjonalnie ustosunkować się do danego medykamentu. 
W rezultacie znane są przypadki, kiedy to na podstawie takich zapisów pacjent odrzucał ważny 
dla siebie specyfik, podejmując wyraźnie błędną decyzję (Stefanowicz, 2004a, s. 24).

304 w  ujęciu wojskowym dezinformowanie to rozpowszechnianie nieprawdziwych wiado
mości i dokumentów (np. meldunków, rozkazów) co do zamiaru, przygotowania operacji 
(walki), a także charakteru ich prowadzenia (Janczak, 2001).



rych firm, czyli sfałszowane informacje o ich rzekomo bardzo dobrych wyni
kach finansowych (Stefanowicz, 2004b, s. 23- 24).

• Informacje zatajone -  tego typu dezinformację stosuje się np. w celach 
propagandowych: zatajając własne straty i porażki, przemilczając sukcesy 
konkurentów. Nierzadko, np. w sprawozdaniach czy reklamach firmy pomi
jają niewygodne informacje o sobie. Inny przykład, który można tu podać, 
to zakamuflowanie w cenniku jakiegoś towaru, chociaż znajduje się on 
w sprzedaży. Skrajnym przykładem chęci utrzymania czegoś w tajemnicy 
jest niszczenie „niewygodnych” lub kompromitujących dokumentów.

• Informacje przekręcone, przeinaczone -  typowymi przykładami tego 
typu dezinformacji są: przejaskrawienie zalet przedstawianych produktów 
lub usług (na przykład turystycznych) w reklamie, podanie w ofercie mylnej 
ceny jakiegoś produktu czy usługi, występowanie pod fałszywym nazwi
skiem lub nazwą, podawanie za niskich strat własnych lub za wysokich strat 
konkurencji, „wypaczanie się” informacji na skutek jej starzenia się.
Jak wspomniano wyżej, do istoty oddziaływań dezinformujących należy 

modyfikowanie postaw oraz zachowań osób (podejmujących np. decyzje biz
nesowe). Do form tzw. dezinformacji osobowej można zaliczyć: pozorowanie 
i manipulowanie.

Pozorowanie polega na sztucznym tworzeniu „obrazu” (obiektu, czynno
ści itp.) zbliżonego do rzeczywistego. Osiąga się to poprzez udostępnianie 
konkurencji takich postaci danych, które po przetworzeniu przedstawiają nie
realny stan rzeczy, chociaż maksymalnie stwarzają pozory sytuacji rzeczywi
stej. Pozorowanie jest formą maskowania, a przedsięwzięcia wykonywane 
w jego zakresie powinny być koordynowane w ramach „obrony informacyjnej” 
firmy przed działaniami zakłócającymi konkurentów.

Podsumowując, w dezinformowaniu i manipulowaniu informacjami idzie 
o tworzenie fałszywego obrazu otoczenia poprzez:
• pozorowanie mające na celu wprowadzenie konkurencji w błąd lub dezor

ganizowanie jej pracy,
• ograniczenie napływu danych prawdziwych,
• działania prowadzące do zaniku informacji pożądanej, jej deformacji lub 

wprowadzanie konkurencji w błąd poprzez podawanie (dozowanie) mylą
cych informacji,

• wytwarzanie danych nieprawdziwych,
• fizyczne niszczenie nośników informacji,
• rozpowszechnianie informacji nieprawidłowych, błędnych.

Dezinformacja jako jeden z rodzajów zakłócania informacyjnego zostanie
omówiona w rozdz. 3.5. na tem at walki informacyjnej.

3.4.2. Zniekształcenia nieświadome

Zniekształcenia nieświadome leżą tak po stronie nadawców, jak i odbior
ców (zniekształcenia socjologiczno-psychologiczne) informacji. Wynikać



mogą z dezaktualizacji czy też przeładowania informacjami. Po stronie 
nadawców do zniekształceń najczęściej prowadzą: pomyłki, wypowiedzi wielo
znaczne i brak ustrukturalizowania informacji oraz tworzenie pseudoinforma- 
cji, czemu poświęcimy kilka zdań poniżej.

3.4.2.1. Pomyłka, błąd. Pomyłka czy błąd najczęściej wynikają z niesta- 
ranności, pośpiechu. Przestawienia kolejności cyfr^05  ̂ przesunięcie przecinka 
dziesiętnego w liczbach, przestawienie kolejności liter zmieniające znaczenie 
danej informacji, zmiana kolejności wyrazów, pominięcie liter lub wyrazów, 
pomyłka edytorska, pomyłka w adresie -  to przykłady zniekształceń, dokony
wanych najczęściej bez woli twórcy i nadawcy komunikatów. N iektóre błędy 
biorą się z niedopowiedzeń, o których mówimy wtedy, gdy opuszczamy jakiś 
element wypowiedzi, a kontekst informacyjny, którego składnikiem jest pozo
stała część wypowiedzi, nie pozwala się tego elem entu jednoznacznie domy
śleć. Tego typu zniekształcenia często spotyka się w opracowaniach syntetycz
nych, w różnego rodzaju streszczeniach. Znaczenie tych zjawisk nasila się wraz 
ze zwiększeniem się rozległości systemu -  ze względu na pojawiające się zja
wisko multiplikacji błędów przez różne podmioty -  a co za tym idzie, kłopo
tem z ich usunięciem z systemu, nawet gdy zostaną dostrzeżone i skorygowane 
u źródła.

3.4.2.2. Wypowiedzi wieloznaczne. Potencjalna wieloznaczność nie jest 
błędem logicznym, ponieważ są nią obdarzone poszczególne słowa jako takie. 
Wieloznaczność słów może być źródłem błędu, lecz sama w sobie błędem  nie 
jest. W systemach informacyjnych, a szczególnie w rozległych, ze względu na 
znaczne zróżnicowanie odbiorców należy dbać o to, by wieloznaczne słowo 
było użyte w sposób jednoznaczny. Nie chodzi więc o to, by nie używać wielo
znacznych słów, a jedynie o to, by nie używać ich wieloznacznie.

Z podobną nadmiarowością informacji mamy do czynienia w przypadku 
tzw. pseudoinformacji.

3.4.2.3. Pseudoinformacja. Są to informacje dostarczane przez form al
nie różne komunikaty, lecz opisujące ten sam obiekt. Na przykład jeden 
komunikat może zawierać pełną nazwę obiektu O, zaś drugi -  jego symbol. 
Formalnie, na poziomie datalogicznym są to dwa różne komunikaty, lecz ich 
treść (informacja) jest ta sama. Występujące tu zjawisko nadmiarowości infor
macji, znane jest na gruncie języków i systemów informacyjno-wyszukiwaw- 
czych jako redundancja. Popularną ilustracją językową tego problemu jest np. 
używanie wyrazów równoznacznych i wieloznacznych. Choć z reguły pseudo- 
informacje przyczyniają się do zwiększenia szumu informacyjnego, nie zawsze 
są zjawiskiem niekorzystnym. Mogą bowiem stanowić potwierdzenie określo
nej informacji z różnych źródeł. W ten sposób odbiorca informacji nabiera

305 Zdarza się, że nawet źródfa o ustalonej i nie kwestionowanej renomie, powszechnie 
uznawane za wiarygodne, np. oficjalne, wydawane przez rządy poszczególnych państw roczniki 
statystyczne, mogą zawierać błędy, które zafałszowują obraz sytuacji.



pewności со do jej prawdziwości. Kiedy otrzymujemy dwa komunikaty z  dwóch 
różnych niezależnych ośrodków badania opinii publicznej na temat preferencji 
wyborczych obywateli, to w wypadku zbieżności tych wiadomości m amy większą 
pewność co do prognoz wyborczych. Potwierdzenie faktów  dotyczących kształto
wania się na rynku pewnych tendencji może stanowić sygnał ostrzegawczy lub 
zachęcający do działań dla menedżera przygotowującego plany strategiczne 
firmy. W  szczególności psuedoinformacje są zawarte także w komunikatach, 
w których pojawiają się synonimy. A le to właśnie synonimy ułatwiają redagowa
nie tekstów: pozwalają unikać wielokrotnego powtarzania się tych samych słów 
(Stefanowicz, 2004b, s. 23).

M .M azur (1970) w swojej jakościowej teorii informacji próbuje przybliżyć 
pojęcie pseudoinformowania wyróżniając: pseudoinformowanie rozwlekłe, 
ogólnikowe oraz niejasne. W podziale tym brana jest pod uwagę relacja 
pomiędzy oryginałem (fragmentem rzeczywistości) oraz obrazem -  reprezen
towanym w stosowanej terminologii.

Pseudoinformowanie rozwlekle
Sytuację tę charakteryzuje wspólny oryginał i różne jego obrazy. Osiąga się 

to przez zastosowanie wyrazów równoznacznych (np. „przez bory i lasy”, 
„w płaczu i we łzach”, „w pracy i trudzie”). Na gruncie gospodarczym spoty
kamy się z taką formą informowania np. przy posługiwaniu się różnymi 
nazwami tego samego towaru (obecnie np. laptopy i notebooki), co może dez
orientować odbiorcę, który zna tylko jedną nazwę.

Pseudoinformowanie ogólnikowe
To sytuacja, w której mamy wspólny obraz i różne oryginały. Cechuje ją 

zastępowanie zestawienia poszczególnych obiektów podaniem  klasy, do której 
tego rodzaju obiekty są zahczane. Taki zabieg stosowany jest chociażby w sta
tystyce -  sumarycznie przedstawiającej grupy poszczególnych obiektów -  np. 
na poziomie przedsiębiorstwa, branży, kraju. Taka synteza -  zaciera możli
wość rozróżnienia przypadków szczególnych, może powodować ubytek infor
macji. Używanie wyrazów wieloznacznych zaliczanych do tej grupy pseudoin
formowania powoduje często niejasności, np. gdy słyszymy «polskie towary» 
nie wiadomo czy chodzi o towary wyprodukowane w Polsce, wyprodukowane 
przez Polaków czy też znajdujące się na polskim rynku.

Pseudoinformowanie niejasne
Pewne obrazy i oryginały są wspólne (jeden oryginał i dwa obrazy lub dwa 

oryginały w jeden obraz). Egzemplifikacją tego problemu jest na co dzień spo
tykane określanie funkcji zawodowych w taki sposób, że nie wiemy, czy idzie 
o mężczyznę czy kobietę np. gdy mówimy «menedżer», «trener», kierownik. 
M azur podaje przykład zamieszania terminologicznego spowodowanego tym, 
że jedni za „wyjściowe” uważają to, od czego jakiś proces się zaczyna („dane 
wyjściowe” do obliczeń), inni zaś to, czym proces się kończy („moc wyjściowa” 
generatora). W skutek tego nie wiadomo, czy np. „m ateriał wyjściowy” to



material poddawany procesowi technologicznemu, czy też m ateriał otrzymy
wany w wyniku takiego procesu, gdyż wyrażenie to bywa używane bądź w jed 
nym, bądź w drugim z tych znaczeń. Innym przykładem jest nazwanie „komu
nikacją” transportu (komunikacja lotnicza, komunikacja samochodowa), jak 
i porozumiewania się (komunikacja telefoniczna, werbalna). W skutek tego 
słysząc wyraz „komunikacja” nie wiadomo, które znaczenie nadawca ma aktual
nie na myśli.

Kolejny z wybranych przykładów nieświadomych zniekształceń stanowi 
nieuporządkowanie informacji.

W literaturze spotyka się określenia: informacja nieuporządkowana, nie- 
ustrukturalizowana, chaotyczna, niespójna, informacja rozproszona, rozrzu
cona, rozdrobniona. Niekontrolowana i niezorganizowana informacja nie jest 
bogactwem w społeczeństwie informacyjnym, lecz przeciwnie, staje się wrogiem 
pracownika zajmującego się informacją. Naukowcy, którzy są przytłoczeni 
danymi technicznymi, narzekają na szum informacyjny; twierdzą, że mniej czasu 
potrzeba im na przeprowadzenie doświadczenia niż na wyszukanie informacji, 
czy wcześniej zostało ono przeprowadzone, czy też nie (Naisbitt, 1997, s. 44-45). 
Brak struktury nadanej określonej informacji utrudnia jej odbiór i może być 
źródłem interpretacji niezgodnej z intencją nadawcy.

Do grupy zniekształceń nieświadomych po stronie odbiorcy zaliczyć 
możemy parainformacje. Korespondują one z tzw. złudzeniami poznawczymi, 
których przykłady podano w podrozdz. 2.3.4. Uczenie się menedżerów, a style 
poznawcze.

3.4.3. Parainformacje

Parainformacje, nazywane też informacjami domniemanymi, są przykła
dem informacji subiektywnych -  zawartych np. w aluzjach, m etaforach i sko
jarzeniach. Prowadzą one niejednokrotnie do rozbieżnej interpretacji treści 
zawartych w komunikatach nadawanych przez nadawcę i odbieranych przez 
odbiorcę. To, że każda ze stron może odmiennie odczytywać te same elementy 
komunikatu wynika z posługiwania się językiem, którego przynajmniej jedna 
ze stron nie opanowała dostatecznie dobrze (Stefanowicz, 2004b).

Parainformacje odgrywają dużą rolę w porozumiewaniu się ludzi, głównie 
za pomocą środków językowych, a w pewnym stopniu także w komunikacji 
niewerbalnej -  za pomocą mimiki i gestykulacji. Właściwością, która to umoż
liwia są skojarzenia utrwalone w pamięci ludzkiej. Parainform acje powstają 
przy nabywaniu wykształcenia, przy obserwowaniu sytuacji, w jakich rozmaite 
znaki, słowa, zdania itp. bywają przeważnie używane. Rolę jednakowości para- 
informacji dostrzega się dopiero wówczas, gdy tej jednakowości zabraknie. Wów
czas okazuje się, że to co ma dla kogoś pewną treść, dla kogoś innego ma treść 
zupełnie inną, to co dla jednych ma znaczenie, dla innych nie znaczy nic itd. 
(Mazur, 1970, s. 158).



Ludzkie domniemywanie bywa trafne lub nietrafne, niedomyślne, opaczne. 
Trzy ostatnie -  szczególnie gdy mamy z nimi do czynienia w biznesie -  mogą 
być przyczyną poważnych problemów.

Domniemywanie trafne -  zachodzi w sytuacji, gdy informacje nadane 
przez nadawcę i odebrane przez odbiorcę interpretowane są w ten sam sposób 
(parainformacje w zbiorze obrazów są takie same jak parainformacje w zbio
rze oryginałów) np. zmarszczenie brwi dla obu stron oznacza niezadowolenie. 
W zdaniu: Największą wydajność w sektorze X  osiągnięto pod  koniec lat 90-tych 
nadawca i odbiorca wiedzą, że chodzi o lata dziewięćdziesiąte dwudziestego 
wieku.

Domniemywanie nietrafne (paradezinformowanie) -  pojawia się 
w przypadku dopatrywania się aluzji, której nie było, w przypisywaniu innym 
intencji i zamiarów, których nie mieli, w urojeniach co do nieistniejących 
uczuć innej osoby itp. Jeżeli parainformacje zawarte w zbiorze obrazów róż
nią się od parainformacji zawartych w zbiorze oryginałów, to parainformowa- 
nie odgrywa rolę dezinformowania.

Domniemywanie niedomyślne -  w tym przypadku idzie np. o niedomy- 
ślanie się o co chodzi, niezrozumienie aluzji, nieprzeniknięcie cudzych zamia
rów, nieodgadnięcie cudzych intencji, nierozpoznanie cudzych uczuć itp.

Domniemywanie opaczne -  w tej kategorii pojawia się: domyślanie się 
czegoś innego niż miał na myśli mówiący, dopatrywanie się nie tej aluzji, 
o którą chodziło, przypisywanie komuś intencji odmiennych od rzeczywistych, 
posądzanie o pewne zamiary kogoś mającego inne zamiary, branie oznak pew
nych uczuć za oznaki innych uczuć, pomniejszanie lub wyolbrzymianie sensu 
cudzych wypowiedzi, przekręcanie znaczeń cudzego zachowania, dopatrywa
nie się wrogości w tym, w czym jej nie było, uznanie za zachętę wypowiedzi 
zniechęcających i przeciwnie.

Na parainformacjach opiera się np. odczuwanie humoru. Podanie infor
macji wykraczających poza niezbędne minimum lub przestawienie kolejności 
informacji potrzebnych może u słuchacza przedwcześnie wywołać właściwe 
parainform acje niwecząc przez to zamierzone zaskoczenie (tzw. uśmiercenie 
dowcipu).

Specjaliści od reklamy badają wpływ barw, kształtu opakowań, kroju liter, 
doboru wyrazów, ilustracji itp., aby utrafić w parainformacje nabywców 
mogące ich skłonić do zakupu reklamowanych towarów. Dla celów reklamy 
dobiera się specjalnie wyrazy w zależności od aluzji i skojarzeń, jakich można 
się spodziewać u odbiorców. J. Bralczyk (1998) zwraca jednak uwagę, że nie
które skojarzenia, dla nadawcy oczywiste i dlatego w tekście z satysfakcją 
wprowadzone przez pewne słowa, przez odbiorcę mogą nie być rozpoznane 
lub będę rozpoznane błędnie. A źle odczytana aluzja może być jeszcze gor
szym narzędziem  perswazji niż nieatrakcyjna dosłowność.

Gdy mowa o reklamie, trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, do której grupy 
zniekształceń należy. Niewątpliwie jednak intencjonalnie reklama nie służy do 
przekazywania informacji kompletnej, bezstronnej, prawdziwej i wyczerpują



cej -  lecz stanowi przekaz z góry nastawiony na osiągnięcie pewnego zam ie
rzonego celu. Reklama ma na celu zachęcenie ludzi do pewnych działań, a to 
wymaga podawania informacji (na przykład o właściwościach określonego 
produktu) w sposób tendencyjny, często wręcz nierzetelny -  co z istotą czy
stego przekazu informacyjnego ma niewiele wspólnego (Tadeusiewicz, 2002).

3.4.4. Przeładowanie informacjami a zniekształcenia 
informacji

Zniekształcenia informacji mogą być także skutkiem przeładowania infor
macjami. W powodzi wskazań mało ważnych, nonsensownych, a czasem 
celowo nieprawdziwych i mylących nie jesteśmy w stanie (właściwie) odebrać 
informacje wartościowe i użyteczne.

Dobrą egzemplifikacją problemów środowiska wiedzy w tym zakresie jest 
często cytowane^Oó stwierdzenie J. Naisbitta (1982) Toniemy w informacji, 
umieramy z  braku wiedzy.

W epoce Internetu szczególnie widoczna jest zmiana ilościowa -  krąży 
o wiele więcej plotek i wiadomości, do których wszyscy mają łatwy dostęp, 
a które niegdyś zarezerwowane były tylko dla niewielkiego kręgu wtajemni
czonych. Stefanowicz (2004b i 2004c) zwraca uwagę, że rozmaite plotki, zmy
ślenia i „fakty prasowe”, rozmaite wiadomości sensacyjne, a szczególnie takie, 
w których znajduje się jedynie jakąś część prawdy rozprzestrzeniają się bardzo 
szybko. Do zwiększania szumu informacyjnego przyczyniają się także wyżej 
wspomniane pseudoinformacje, czyli informacje dostarczane przez różne 
komunikaty, lecz opisujące ten sam obiekt, wskazujące ten sam fakt. Wszystko 
to tworzy atmosferę niepewności informacyjnej, w której podmioty indywidual
ne i organizacyjne muszą zdążyć zareagować, zanim szybkość, z jaką zmienia 
się sytuacja rynkowa, nie każe im słono zapłacić za walianie.

Niektórym zniekształceniom informacji można zapobiegać. Marcinkowska 
(2000) proponuje wykorzystać np. przekształcenie struktur, socjotechnikę, 
szkolenie personelu, swobodę krążenia informacji oraz zrozumiały język. 
Cz. Sikorski modyfikując klasyczne podejście do kultury informacyjnej uznaje 
za ważny wysiłek rozumienia rzeczywistych znaczeń i uwarunkowań obserwowa
nych faktów, zdarzeń i procesów. Podejście to chroni przed łatwymi uogólnie
niami, skłania do relatywizmu sądów oraz sugeruje przełamywanie łęku związa
nego z dysonansem poznawczym^^'^ (Sikorski, 2004, s. 92).

306 żadna z prac wykorzystujących ten cytat (np. M. Muraszkiewicz, 1999, s. 29; M. Dalka, 
2003, s. 237) nie podaje dokładnego źródła, z którego on pochodzi; brak także informacji 
bibliograficznej na setkach stron WWW, na których pojawia się wymieniona sentencja. Dotar
cie do poszukiwanej informacji jest niełatwe.

307 Zjawisko dysonansu poznawczego polega na dysharmonii pomiędzy tym, co człowiek 
wie na temat danego zjawiska i czego się w związku z tym spodziewa, a tym co rzeczywiście ma 
miejsce. Na skutek niezgodności wiedzy z rzeczywistością mogą wystąpić tendencje do prze
kłamywania informacji, do „naciągania” rzeczywistości w taki sposób, aby była zgodna z posia
daną na jej temat wiedzą (Sikorski, 2004).



3.5. Walka informacyjna

Term in «walka informacyjna» początkowo odnosił się przede wszystkim do 
sfery w o j s k o w o ś c i ^ O S  Został zdefiniowany dopiero w 1996 r., co nie oznacza, 
że ten rodzaj walki nie był przedtem  prowadzony. Mówi się, że informacja 
karmi się konfliktem i ryzykiem. To właśnie konflikt i poczucie zagrożenia 
utrzymują wymianę informacji na wysokim poziomie.

W spółcześnie walka informacyjna prowadzona jest praktycznie w każdej 
dziedzinie, zarówno w obszarze społecznym, politycznym, ekonomiczno- 
gospodarczym, naukowo-technicznym, językowym i wielu innych. Niewi
dzialny charakter tej walki sprawia, że atakujący jest trudny do wskazania, 
a najczęściej niemożliwy do wykrycia. Walka w obszarze informacji to walka, 
w której zarówno informacja, jak i dezinformacja, manipulacja i propaganda 
są zarówno bronią, jak i obiektem ataku. Skuteczność w walce informacyjnej 
to przede wszystkim przeciwdziałanie rozpoznaniu przez przeciwnika i wpro
wadzanie go w błąd. Dezinformacja powinna w tym przypadku spełniać nastę
pujące warunki: winna być kompleksowa, wiarygodna, nieszablonowa, spójna, 
elastyczna, ciągła, terminowa, niejawna i centralnie kierowana. O skuteczno
ści ofensywnych m etod w walce informacyjnej decydują także treść, komplek
sowość, prawdziwość, sprawdzalność, wartość pozyskanych o przeciwniku 
informacji, a także szybkość opracowania i dystrybucji (Żebrowski, 2001).

Przyjmuje się, że walka informacyjna realizowana jest w sferach: rozpo
znania (zdobywania informacji), zakłócania informacyjnego oraz obrony 
informacyjnej (Ciborowski, 1999, Janczak, 2001). Zasadniczym celem zakłó
cania pozyskiwania informacji przez konkurencję jest stworzenie jej fałszy
wego obrazu rzeczywistości po drugiej stronie uczestnika walki informacyjnej. 
Osiąga się to przez maksymalne ograniczenie napływu danych prawdziwych, 
blokowanie dopływu informacji koniecznych do właściwego funkcjonowania 
konkurenta, co powoduje zniekształcenia obrazu obszaru (np. rynku: lokal
nego, regionalnego, krajowego, międzynarodowego), na którym działa pod
miot. Ten fałszywy obraz ma bezpośrednie przełożenie na podejmowanie 
decyzji, a także funkcjonowanie poszczególnych struktur organizacyjnych 
przedsiębiorstwa. Istotnym przedsięwzięciem na omawianym polu jest zakłó
canie informatycznego rozpoznania (pozyskiwania informacji) uprawianego

308 A. Żebrowski (2001) dokonuje przeglądu koncepcji tzw. walki informacyjnej w różnych 
krajach. I tak, np. w USA walka informacyjna oznacza wszelkie działania mające na celu uzy
skanie przewagi informacyjnej poprzez wpływanie na informacje, procesy informacyjne, sys
temy informatyczne oraz sieci komputerowe przeciwnika, przy jednoczesnym zapewnieniu 
ochrony własnym zasobom informacyjnym. Niemieccy eksperci eksponują wszechstronne 
wykorzystywanie informacji w połączeniu z techniką łączności, a w czasie kryzysu i konfliktu 
zakłócanie i niszczenie wrogich środków informacji i systemów łączności. Dla specjalistów bry
tyjskich walka informacyjna oznacza obezwładnienie przeciwnika poprzez niszczenie jego sys
temów telekomunikacyjnych i komputerowych, finansowych, kontroli ruchu lotniczego, kole
jowego itd.



przez konkurencję. Ma ono na celu uniemożliwienie bądź utrudnienie prze
ciwnikowi (konkurencji) zdobywanie oraz przetwarzanie tych danych o zaso
bach własnych, które są wykorzystywane w sieciach informatycznych rozle
głych i lokalnych, obsługujących zautom atyzowane systemy kierowania 
podmiotem gospodarczym (Janczak, 2001; Żebrowski, 2003). W alka w zakre
sie pozyskiwania informacji, aby była skuteczna, powinna być prowadzona 
w sposób kompleksowy w odniesieniu do wszystkich elementów (w tym i oso
bowych), za pomocą których konkurencja zdobywa informacje znajdujące się 
w jej zainteresowaniu.

Zakłócanie informacyjne przeciwdziała prowadzeniu przez konkurencję 
pozyskiwania informacji o obiekcie zainteresowania. Tak więc, w ramach 
obrony informacyjnej podejmuje się szereg przedsięwzięć zakłócających wła
sne informacje przedsiębiorstwa. Mogą to być np. działania prowadzące do 
zaniku informacji pożądanej przez konkurencję, jej deformacji lub wytwarza
nia danych nieprawdziwych. Obrona informacyjna jest więc form ą inform a
cyjnego oddziaływania na otoczenie.

Intencjonalne zakłócanie informacyjne prowadzone jest różnymi sposo
bami poprzez wykorzystywanie odpowiednich środków i m etod postępowania. 
Podstawowym zadaniem tego zakłócania jest wprowadzanie w błąd konku
rencji przez podawanie (dozowanie) mylących informacji, pozorowanie pew
nych działań. Oznacza to rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji 
i materiałów co do planów i przygotowywania konkretnych przedsięwzięć, 
a także sposobu ich prowadzenia. Czyni się starania, by informacji takiej 
nadać postać informacji prawdziwej i logicznej, zrozumiałej dla odbiorcy 
(człowieka); często występuje ona w postaci decyzji w formie pisemnej, frag
mentów planów, sprawozdań, umów itp. Jest to tzw. dezinformacja osobowa. 
Jej istotą jest takie oddziaływanie na postawy, zachowania i intencje konku
rentów, aby podjęli oni niekorzystną dla siebie decyzję. W działalności gospo
darczej ta forma uprawianego zakłócania dezinformacyjnego jest najbardziej 
skuteczna, bowiem w sposób bezpośredni, jak i pośredni, oddziałuje nie tylko 
na wytypowany obiekt ataku (konkurencję), ale także na otoczenie (Janczak, 
2001; Żebrowski, 2003).

Obok tzw. dezinformacji osobowej wprowadza się także pojęcie dezinfor
macji technicznej, która polega na dezorganizacji pracy i działań różnorod
nych środków i systemów, przede wszystkim teleinformatycznych wykorzysty
wanych przez konkurujące podmioty gospodarcze. W rogie działanie może 
polegać na modyfikacji informacji (przez; zmiany, dodawanie, kasowanie) lub 
też na eliminacji usługi, która wiąże się z pozbawieniem uprawnionych użyt
kowników systemu możliwości korzystania z zasobów informacyjnych 
(poprzez odcięcie dostępu do informacji, aplikacji, systemów komunikacji.

Szczególnym rodzajem zakłócania informacyjnego może być zakłócanie 
niszczące polegające na eliminowaniu u konkurencji wybranych elementów 
systemu informacyjno-sterującego przy użyciu energii kinetycznej i elektro



magnetycznej^O^. Z  uwagi na to, że procesy informacyjne we współczesnym 
świecie, w większości realizowane są za pomocą środków elektronicznych, dla
tego też -  zdaniem Żebrowskiego (2003) -  przestrzeń elektromagnetyczna 
powinna być postrzegana jako najistotniejsza w procesie zakłócania informa
cyjnego. To zagadnienie jednak nie będzie w niniejszej rozprawie rozwinięte.

W alka informacyjna na gruncie społeczno-gospodarczym stawia przed 
organizacjami nowe wyzwania, nie tylko na polu ochrony własnych działań 
związanych z wykorzystywaniem informacji, ale np. monitorowania obszaru 
walki informacyjnej i podejmowania działań wyprzedzających. Jest to sfera 
szerokiej i aktywnej działalności wielu podmiotów gospodarczych i ich wyspe
cjalizowanych analitycznych komórek (np. wywiadu gospodarczego) ukierun
kowanych na zdobycie przewagi w oparciu o tworzywo, jakim jest informacja. 
Dlatego też, jeżeli ma przynieść pożądane rezultaty, zaWócanie informacyjne 
powinno być prowadzone w sposób kompleksowy i planowy zarówno przez 
kierownictwo organizacji, jak i innych uprawnionych i wskazanych uczestni
ków. Efekty przynosi tylko proces ciągły, a nie jednorazowe przedsięwzięcie.

3.6. Informacyjny chaos

Koncepcje złożoności i chaosu nieobce są literaturze z zakresu nauk spo
łecznych, opisującej czasy współczesne. Chaos kojarzony jest z niestabilnością, 
nieprzewidywalnością, nieładem, nieuporządkowaniem.

Przyspieszenie zmian oraz wzrost znaczenia informacji, wiedzy oraz kapi
tału intelektualnego, przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania nauk 
o zarządzaniu koncepcjami związanymi z różnorakimi teoriami systemów zło
żonych. Teoria złożoności, teoria chaosu, określane również jako teoria dyna
micznych systemów nieliniowych, stanowią źródło inspiracji także w naukach
0 zarządzaniu -  od początku lat dziewięćdziesiątych XX w.^io^ również w lite
raturze polskiej (zob. np. Nesterowicz, 2001; Perechuda, 2000). Na obecnym 
etapie rozwoju teorii i praktyki organizacji i zarządzania wykorzystanie teorii 
złożoności sprowadza się przede wszystkim do prób stosowania analogii
1 m etafor (Mesjasz, 2003). Ze względu na ich odległość od tem atu pracy kon
cepcje te nie będą szerzej rozwijane w niniejszej książce.

W świecie, w którym żyjemy, wszędzie, na wszystkich poziomach spotykamy 
fluktuacje, bifurkacje, niestabilność. Układy stabilizujące, prowadzące do pew
ności, odpowiadają idealizacjom i przybliżeniom. (Prigogine, 2000, s. 76). Bada-

305 Trzeba też zauważyć, że zakłócanie informacyjne choć w omawianym aspekcie zwią
zane jest głównie z działalnością celowo zorganizowaną, może być też kwestią przypadku. Źró
dłem zakłócania przypadkowego są niszczące oddziaływania przyrody (wyładowania i zjawiska 
atmosferyczne), uszkodzenia sieci energetycznej, uszkodzenia mecłianiczne (np. przecięcie 
kabla światłowodowego przez łyżkę koparki, co może spowodować utratę podstawowych łączy 
telekomunikacyjnych) itp.

310 Modna ostatnio koncepcja organizacji „na krawędzi chaosu” {edge o f chaos) została opra
cowana i spopularyzowana przez S. Kauffmana w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w.



cze, którzy rozwijają teorię chaosu, zakładają jego twórczą naturę, podkreślają 
wartość układów niestabilnycli, czy wręcz chaotycznycłi przede wszystkim ze 
względu na ich kreatywną rolę. A.Motycka (1994) wyodrębniła pięć głównych 
wartości chaosu (niestabilności): 1) chaos generuje nowe wzorce porządku, 2) 
stwarza więcej możliwości wyboru, 3) jest twórczy, 4) jest istotny dla wzrostu, 5) 
nie powiela przebytej drogi, czyli nie powtarza się w sposób przewidywalny.

Z  pewnością, głównie z tych powodów, w nauce o zarządzaniu coraz czę
ściej mówi się o tym, że na poziomach taktycznym i strategicznym w organiza
cji winno się wręcz preferować tzw. twórczy chaos i akceptować szumy infor
macyjne, a także niejednoznaczność informacji (Binsztok i Perechuda, 2003). 
Jeśli organizacja zachowuje postawę otwartą wobec napływających z otocze
nia sygnałów, to może wykorzystać ich niejednoznaczność, obfitość czy zakłó
cenia, aby ulepszyć swój system wiedzy (Nonaka, Takeuchi, 2000). Zdaniem  
tych samych autorów, twórczy chaos i niestabilność przyzwyczajają pracowni
ków do łamania rutyny i ram poznawczych oraz współdziałania z szybko zmie
niającym się otoczeniem. Pozwalają także pewniej i szybciej reagować w przy
padku kryzysu, co sprzyja powstawaniu wiedzy w organizacji. A  więc, by być 
dobrze zrozumianym, to nie sam chaos jest głównym źródłem  rozwoju i ela
styczności organizacji, ale płynące z jego przezwyciężania doświadczenie i wie
dza. Sam chaos dezinformuje. Dopiero wypracowywane procedury przezwy
ciężania chaosu dają możliwość wydobycia zeń potrzebnej inform acji 
i wykorzystania do działania. Celowe wprowadzanie niestabilności i in terpre
tacyjnej niejednoznaczności (częste w spółkach japońskich) aktywizuje zmiany 
sposobów myślenia poszczególnych członków organizacji. Pom aga też w eks- 
ternalizacji ich wiedzy ukrytej {tacit knowledge). Gotowość do tworzenia 
atmosfery twórczego chaosu, wprowadzenia chaosu do zespołu projektowania 
przez, dla przykładu, nadm ierne wyzwania -  to jedna z ważnych cech ideal
nych „dowódców wiedzy”, tj. menedżerów najwyższego szczebla (Nonaka 
Takeuchi, 2000).

Wprowadzenie dezorientacji i chaosu informacyjnego na polu gospodar
czym to także elem ent opisanej wyżej walki informacyjnej, w której idzie 
o celowe działanie konkurencji, by zmylić przeciwnika.

Z informacyjnego punktu widzenia zadaniem organizacji jest utrzymanie 
stanu równowagi pomiędzy chaosem informacyjnym, a stabilnością systemu 
informacyjnego organizacji. Nie wypracowano jeszcze m etod osiągnięcia 
zadowalającego w tym zakresie stanu. Potrzebne są więc dalsze badania teo
retyczne, jak i empiryczne w tej materii.

3.7. Ekologia informacji

Pojęcie «ekologii informacji» wprowadzone przez D avenporta w 1997 r. 
wyrasta ze sprzeciwu wobec dominacji technologicznych aspektów projekto
wania i eksploatacji systemów informacyjnych. D avenport (1997) akcentuje.



że informacja i wiedza są wytworami typowo ludzkimi i nigdy nie będą dobrze 
zarządzane, jeśli priorytetu w tych działaniach nie przyzna się człowiekowi. 
Davenport odnosi pojęcie «ekologii informacji” do specyficznego zarządzania 
informacją -  określa je jako «holistyczne zarządzanie informacją» lub «skon
centrowane na człowieku zarządzanie i n f o r m a c j ą ’ 3 J l ,  Esencję tego podejścia 
stanowi przywrócenie człowiekowi należnego mu miejsca w centrum świata 
informacji, kierując technologię na peryferia (na swego rodzaju „ b a n i c j ę ” ) 3 l 2 .  

Jest to podejście akcentujące odrębność wobec typowej dla Stanów Zjedno
czonych Ameryki tzw. szkoły komputerowej oraz bardzo popularnej np. 
w Niemczech szkoły humanistycznej w zarządzaniu informacją i wiedzą firmy. 
W edług D avenporta w koncepcjach tych w znacznym stopniu zignorowano 
behawioralne i społeczne fakty wykorzystywania informacji. Poprzez pryzmat 
ekologii informacyjnej odnosi się on do całokształtu warunków środowiska 
organizacji -  bez skupiania się przede wszystkim na infrastrukturze informa
tycznej firmy bądź jedynie na zasobach ludzkich. W swym podejściu kładzie 
nacisk nie na tworzenie i dystrybucję mnóstwa informacji, lecz raczej na efek
tywne wykorzystanie stosunkowo niedużej ilości informacji.

Ekologiczne podejście do zarządzania informacją jest bardziej umiarko
wane, behawioralne i praktyczne, niż duże projekty architektury informacji 
typowo informatyczne {machine engineering). W projektowanie środowiska 
informacyjnego firmy, obok architekta informacji, czy inżyniera powinien włą
czać się ekolog informacji, czuwający nad całością środowiska informacyjnego -  
by ludzie, którzy potrzebują informacji i korzystają z niej, poczuli się za nią 
odpowiedzialni.

Jeśli kogoś dziwi, że przy okazji ekologii tak dużo mówi się o technologii, 
przytoczmy wypowiedź N.Postmana, który określa zmianę technologiczną 
jako ekologiczną w tym samym znaczeniu, w jakim posługują się specjaliści 
z dziedzin zajmujących się środowiskiem. Jedna znacząca zmiana generuje 
zmianę całościową. Jeśli z  pewnego środowiska usuniecie gąsienice, nie uzyska
cie tego samego środowiska minus gąsienice; będziecie mieli nowe środowisko, 
bo zmieniliście warunki przeżycia; to samo dotyczy dodania gąsienic do środo
wiska, w którym dotychczas nie było ani jednej. Tak właśnie działa ekologia 
środków przekazu. Nowa technologia nic nie dodaje ani niczego nie odejmuje. 
Nowa technologia wszystko zmienia (Postman, 1995, s. 28)313.

Nowoczesne technologie informacyjne umożliwiają relatywnie tanie prze
chowywanie oraz szybkie selekcjonowanie, wydobywanie i rozpowszechnianie 
informacji. Obniżenie kosztów z tym związanych w latach osiemdziesiątych

Zob. także Materska, 2005a.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że liczne badania wskazują, iż menedżerowie pre

ferują źródła osobowe i 2/3 informacji kadra zarządzająca pozyskuje w drodze rozmów 
(Davenport, 1998).

J.D.Bolter (1990) twierdzi, że komputer jest dominującą metaforą naszej epoki; defi
niuje ją, narzucając nowy stosunek do informacji, do pracy, do władzy i do samej przyrody. 
Komputer przynosi nową definicję człowieka jako „procesora informacji”, a przyrody -  jako 
informacji, która ma zostać przetworzona.



i dziewięćdziesiątych XX w., w tym przede wszystkim wyposażenie kom pute
rów osobistych w urządzenia pamięciowe o wielkiej pojemności, wywołało nie
bezpieczną tendencję gromadzenia „wszystkich informacji na wszelki wypa
dek”. Przechowuje się wiele informacji bezużytecznych lub na tyle mało 
przydatnych, że ich przechowywanie nie znajduje merytorycznego uzasadnie
nia. W masie niepotrzebnych lub mało przydatnych informacji giną inform a
cje ważne i wartościowe tylko dlatego, że nie wiadomo, gdzie i jak  je  odszukać, 
gdy okazują się potrzebne. Informacja jest więc przechowywana w sensie tech
nicznym, ale nie istnieje dla użytkownika jako zasób przechowywanej wie- 
dzy314. Wypracowanie m etod i technologii gospodarowania wielkimi zaso
bami informacji, w tym swego rodzaju „ekologia informacyjna” polegająca na 
eliminowaniu bądź „utylizacji śmieci informacyjnych” jest ważnym i trudnym 
zadaniem dla teorii i praktyki.

W odniesieniu do informacji pojęcie «ekologia» jest jedynie m etaforą. 
Wiemy jednak, że w metaforach tkwi ogromna siła pobudzania zachowań 
i budowania nowych wizji. Rozmaite są wizje tego, co nazywa się ekologią 
informacji^l-'’. Ogólnie uznaje się ten obszar za naukę o wzajemnym oddziały
waniu środowiska naturalnego i informacji, za naukę prowadzącą do zrozu
mienia i zarządzania całym środowiskiem informacyjnym. Ekologia informacji 
to dyscyplina wiedzy, której zadaniem jest odkrywanie praw rządzących przepły
wem informacji w biosystemach, włącznie z  człowiekiem, społeczeństwem, ich 
wpływem na zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne ludzi oraz rozwijanie odpo
wiednich metodologii mających na celu kształtowanie środowiska informacyj
nego (Eryomin, 1998)316.

Badacze zainteresowani tą problematyką często wiążą ją  z redukcją nad
miaru informacji (Dziuba, 2000; Babik, 2002) oraz walką z zanieczyszczeniami 
informacji -  „informacyjnymi śmieciami/odpadami” (Oleński, 2000). N iedo
puszczenie do generowania informacji, które nie spełniają norm jakościowych 
i stanowią swoistą „truciznę” zanieczyszczającą środowisko informacyjne spo
łeczeństwa i gospodarki jest praktycznym zadaniem ekologii informacji (w jej 
węższym rozumieniu). J. Oleński postuluje wręcz wprowadzenie -  tam gdzie 
to konieczne -  sankcji za „zatruwanie środowiska informacyjnego.” Prawo 
powinno -  według niego -  umożliwiać jak najszybszą eliminację informacji 
niespełniających kryteriów jakościowych. Do zadań ekologii informacji 
powinna także należeć eliminacja tych informacji, k tóre trwale i całkowicie 
utraciły swoją użyteczność, ale także „utylizacja odpadów” („recykling” infor
macji), czyli przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego

314 Bez barier antyinformacyjnych ludzie nie wiedzą już, jak odnaleźć sens we własnym 
doświadczeniu, tracą zdolność zapamiętywania i trudno im wyobrazić sobie rozsądną przy
szłość (Postman, 1995).

315 Ekologia informacji {ecology o f information), infokologia (infocology), recykling infor
macji {information recycling).

Information ecology -  a viewpoint. International]ournal o f Environmental Studies .Sec
tions A  & B no 3/4 p. 241-253. Podaję za: Babik 2002, s.23.



nadają3l7 (пр. sprowadzanie danych do porównywalności w statystyce, 
korekta btędów, aktualizacja danych, które straciły aktualność itd.) (Oleński, 
2000). O chrona środowiska informacyjnego podmiotów g o s p o d a r c z y c h ^ l ^  sta
wia zatem przed organizacjami wyzwania stałej kontroli jakości informacji 
(audytu informacyjnego), walki z zanieczyszczeniami informacji, zapobiegania 
ich powstawaniu oraz fundamentalnych zmian w postrzeganiu wartości infor
macji dla organizacji.

A.Targowski i T.Rienzo (2004) nie ograniczają konstruktu ekologii infor
macji do środowiska wewnętrznej informacji w firmie. Przyjmują oni szeroki 
aspekt humanistyczny i eksponują, że informacja odgrywa decydującą rolę 
w kształtowaniu całego środowiska przez ludzi. I to właśnie relacje człowiek -  
informacja są według tych autorów przedmiotem badań ekologii informacji. 
Relacje owe tworzą wzorce kultury i cywilizacjiЗl^.

W tym kontekście A.Targowski i T.Rienzo (2004) przedstawiają bardzo 
ciekawą propozycję historii paradygmatów i n f o r m a c j i ^ ^ O .

Aby opisać centralną rolę informacji w historii ludzkości, teoria ekologii 
informacyjnej tworzy model, w którym istniejąca zakumulowana wiedza 
ludzka {human information) jest traktowana jako odrębna jednostka, nieza
leżna od umysłów użytkowników informacji. Ta jednostka nazwana została

317 Na początku XXI w., na skutek afery z Enronem media dużo miejsca poświęcały usłu
gom typu (forensic) data recovery -  czyli odzyskiwaniu komputerowycłi danycli, które zostały 
zamazane, zniszczone, uszkodzone itp. W świecie cyfrowym nic tak do końca nie ginie i więk
szość informacji można ponownie odzyskać.

318 środow isko  inform acyjne organizacji tworzą:
-  kultura organizacyjna -  wartości i przekonania firmy na temat informacji,
-  zachowania informacyjne -  jak ludzie korzystają z informacji i co z nią robią -  jak jej szu

kają, modyfikują, jak i kiedy ją zatrzymują dla siebie, jak ją dystrybuują -  dzielą się nią, rozu
mieją i wykorzystują, dlaczego ją czasem ignorują i jakiej informacji potrzebują,

-polityka informacyjna -  np. pokonywanie trudności, które przeszkadzają w dzieleniu się 
informacją, tworzenie bodźców do kształcenia się i to zarówno materialnych jak i niematerial
nych,

-  technologia -  funkcjonujące systemy informacyjne.
Tak więc środowisko organizacyjne określa jaka informacja jest przechowywana i two

rzona, która informacja jest dostępna, dla kogo i na jakich zasadach, jaka informacja jest 
potrzebna i ceniona w wykonywaniu zadań itp. Zwykle, ekologiczne podsystemy organizacji 
koegzystują w bardzo ścisłej współzależności, tak więc zmiana jednego komponentu wywołuje 
zmiany w pozostałych.

Zob. też. Ihnatow icz, 1989.
320 \Y polskim piśmiennictwie z zakresu informacji naukowej paradygmatom poświęca 

nieco uwagi S. Cisek, 2002a (jako Arcisz, 1996). Autorka ta zwraca uwagę, iż na świecie 
w badanej dziedzinie najczęściej wymienia się dwa paradygmaty -  fizykalny (podejście syste
mowe -  system-driven approach) oraz kognitywny (tradycja badawcza zorientowana na użyt
kownika -  user-oriented, human-driven research tradition). S. Cisek podaje także, że w 1993 r. 
na konferencji American Society for Information Science dyskutowano cztery paradygmaty 
w informacji naukowej: behawioralny -  związany z obserwacją zachowań ludzi w obliczu źró
deł informacji; kognitywny -  odwzorowujący sposób myślenia ludzi w organizacji i zarządzaniu 
informacją; komunikacyjny -  badający sposoby poszukiwania i wykorzystania informacji 
w kontekście komunikacji; przedmiotowy, obiektowy (object paradigm) -  badający obiekty 
informacyjne jako takie.



Historia paradygmatów informacji

Rewolucja/wiek Paradygmat Przejście od Przesunięcie do
Wiek rozumu 
1452-1775

Racjonalność Przesąd, zabobon Obiektywizm

Wick nauki 
1500-1800

Metoda Wiara Teoria

Wick technologii 
1800-1914

Model Idea Rozwiązanie

Rewolucja naukowa 
1914-

Prawda Poglądy Prawa

Wiek elektroniki 
1940-

Kontrola Mechanizm Automatyzacja

Wiek komputerów 
1950-1980

Przetwarzanie Fakt Dane

Wiek informacji 
1980-

Aktywność Pomiar Pojęcie

Wiek wiedzy 
1980-

Świadomość Intuicja Zasady

Wiek telekomunikacji 
1980-

Zasięg Lokalny Globalny

Wiek komunikacji 
1990-

Możliwości Izolacja Połączenie

Wiek interakcji 
1990-

Uczestnictwo Góra-dół Sprzężenie zwrotne

Nowa ekonomia 
1990-

Maksymalizacja
możliwości

Kapitał Wiedza w sieciach

Globalna gospodarka 
1990-

Rynek Wiele Jeden

Globalna wioska 
elektroniczna 2000-

Zmiana Rzeczy Myślenie

Źródto: Targowski i Rienzo, 2004, s. 256.

„rezerwuarem informacji” {information reservoir). Taki zabieg pozwala bada
czom opisywać informację jako taką. Na polu ekologii informacji, relacja 
pomiędzy użytkownikami informacji a zasobem (rezerwuarem ) informacji, 
uznawana jest za najbardziej znaczący czynnik kształtujący ludzką cywilizację 
(Targowski i Rienzo, 2004).

Wzajemne relacje człowieka i informacji wymagają wypracowania dbałości 
tak o jeden, jak i drugi elem ent ekosystemu. Powinniśmy troszczyć się o infor
mację, tak jak troszczymy się o nasze środowisko przyrodnicze, bo docierająca 
do użytkownika informacja wywiera d obroczynny32 l, ale i negatywny wpływ na 
człowieka. Należy także zapobiegać i neutralizować zgubne skutki informacji 
na człowieka, chronić go -  przed dezinformacją, manipulacją i innymi zakłó-

321 W sensie pozytywnym informacja np.: zmniejsza lukę informacyjną odbiorcy, pozwala 
podejmować decyzje, potwierdza informacje wcześniej posiadane i sprzyja budowaniu wiedzy, 
może być źródłem satysfakcji, przewagi nad innymi (posiadam informację, której nie ma nikt 
inny).



Rys. 27. Zasoby informacji {The Information Reservoir) 
Źródło: Targowski i Rienzo, 2004, s. 77.



ceniami, nadużyciami, zanieczyszczeniami informacji, przed informacją nie 
zamawianą, w nadmiarze itp.^^^ gjyż mogą one wywoływać u ludzi zespól 
doznań, określanych w psychologii jako „stres i n f o r m a c y j n y ” 3 2 3 .

A.L. Eryomin (1998) proponuje następujące obszary badań w ramach eko
logii informacji:
• badanie relacji pomiędzy informacją a zdrowiem człowieka w celu określa

nia możliwości i środków sterowania strumieniami informacji wpływającej 
na zdrowie jednostek i grup społecznych;

• identyfikowanie kryteriów ilościowych i jakościowych informacji;
• badanie potrzeb informacyjnych;
• badanie wartości informacji;
• badanie metod przechowywania informacji;
• badanie procesów przekazywania i recepcji informacji;
• badanie relewancji;
• ocena jakości usług informacyjnych;
• określanie odpowiedzialności za informację i jej skutki społeczne;
• zarządzanie informacją w miejscu pracy, organizacjach, społeczeństwie 

(podaję za: Babik, 2002, s. 24).
Gospodarka oparta na wiedzy powinna stwarzać szczególnie silną inspira

cję do konkretnych działań w dziedzinie ekologii informacji, gdyż tylko na 
bazie „ekologicznych” informacji możemy budować solidną wiedzę np. o orga
nizacjach -  ich produktach i usługach. W tym sensie możemy też mówić o nur
cie ekologii informacyjnej związanym z dbałością o informacyjną prezentację 
organizacji w środowisku elektronicznym, np. poprzez strony www organizacji 
w Internecie.

3.8. Konteksty gospodarki opartej na wiedzy

Można zapytać, dlaczego «gospodarka oparta na wiedzy» budzi obecnie 
tak duże zainteresowanie wśród polityków, menedżerów i naukowców? Pro
blematyka oddziaływania wiedzy na rozwój gospodarki nie jest przecież nowa. 
Wiedza zawsze miała kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Nie 
mamy nawet jasności, czy współcześnie ilość ekonomicznie wykorzystywanej 
wiedzy radykalnie się zwiększyła, czy tylko zmieniła się jej treść i jakość. Nie 
można przemilczeć, że z tych właśnie powodów niektórzy autorzy (np. G orze
lak i Jałowiecki, 2004) kwestionują zasadność posługiwania się pojęciem 
«gospodarka oparta na w i e d z y » ^ 2 4  innych badaczy bardziej adekwatnym

322 Zgodnie z prawem Greshama-Kopernika (prawo ekonomiczne, mówiące że gorszy pie
niądz wypiera z rynku pieniądz lepszy) zfa i bałamutna informacja w powszechnej opinii 
wypiera lepszą.

323 Zob. np. Ledzińska (2001, 2002).
324 Dla tychże autorów (Gorzelak, Jałowiecki, 2004) uprawnione wydaje się pojęcie 

„gospodarka oparta na innowacjach” {innovation-based economy).



określeniem nowoczesnej gospodarki byłoby wyrażenie «gospodarka ucząca 
się» (np. Lundvall i Johnson, 1994; Lundvall, 2000) -  bo tak naprawdę nowa 
jest prędkość z jaką zachodzą zmiany; dziś dla uzyskania sukcesu ekonomicz
nego mniej ważne jest posiadanie określonej specyficznej bazy wiedzy niż 
zdolność uczenia się i wykorzystywania wiedzy. Dla pojedynczych ludzi, firm, 
regionów i gospodarek krajowych, dla osiągnięcia sukcesu rynkowego 
konieczna jest umiejętność szybkiego uczenia się i wdrażania nowych sposo
bów realizacji celów325.

Obserwując zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości społeczno- 
gospodarczej, trudno jednak nie dostrzec niespotykanego dotąd wzrostu zna
czenia wiedzy, która staje się siłą napędową wszelkich zmian w gospodarce, 
szczególnie w miarę zmniejszania się przeszkód związanych z jej zdobyciem 
i wykorzystaniem -  pokonywaniem barier technicznych, związanych z odległo
ścią, czynnikami geograficznymi, kosztami {Gospodarka oparta..., 2003; M ie
rzejewska, 2004)326. w  jednym z raportów Banku Światowego pt. „Chiny 
i gospodarka wiedzy -  w pogoni za XXI wiekiem” czytamy: Wszystkie gospo
darki opierają się na wiedzy. Jednakże to, co jest dzisiaj tak odmienne, to fakt, iż 
szybko rozwijające się gospodarki zależą w większym stopniu od tworzenia, przy
swojenia, rozprzestrzenienia oraz wykorzystania wiedzy. Skuteczne wykorzystanie 
wiedzy staje się najważniejszym czynnikiem światowej konkurencji oraz tworze
nia bogactwa kraju i poprawienia jego dobrobytu społecznego^^'^. Jak zauważają 
badacze, proces zmierzania w kierunku gospodarki opartej na wiedzy obser
wowany jest od początku lat siedemdziesiątych XX w. (Drucker, 1999; Third 
European..., 2003). To, со radykalnie odróżnia obecne czasy od poprzednich,

325 Można polemizować z B. A. Lundvallem (2000), który mówi, że ważna jest umiejętność 
zapominania (ponieważ stare sposoby robienia czegoś często przeszkadzają w nauce nowycii). 
Pamięć doświadczeń (rozumianych tu bardzo szeroko) jest niezbędna do budowania nowej 
jakości działania.

326 rezultacie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych podstawowe do nie
dawna przeszkody utrudniające korzystanie z informacji, tj. bariery czasowe i przestrzenne, 
przestały niemal istnieć. W ich miejsce pojawiły się jednak inne, wśród których najważniej
szymi są:

-  bariera technologiczna -  brak odpowiedniego zaplecza technicznego (sprzętu i oprogra
mowania),

-  bariera komunikacyjna -  słabe łącza i niska przepustowość sieci,
-  bariera ekonomiczna -  wysokie koszty danych (baz), obsługującego je sprzętu i oprogra

mowania,
-  bariera umiejętności -  brak umiejętności obsługiwania baz i systemów,
-b arie ra  informacyjna -  zbyt mało informacji o źródłach elektronicznych, w tym siecio

wych, i możliwościach i wykorzystywania,
-  bariera marketingowa -  brak systematycznie prowadzonej promocji posiadanych baz, 

aby dotrzeć z nimi do możliwie najszerszego kręgu użytkowników,
-b arie ra  językowa i terminologiczna-większość elektronicznych źródeł informacji to bazy 

anglojęzyczne, co utrudnia lub nawet uniemożliwia korzystanie z nich przez pewne grupy 
odbiorców,

-b arie ra  psychologiczna -  niechęć i brak zaufania do elektronicznych źródeł informacji 
(Domińczak, 2004).

327 c . J. Dahlman, J.-E. Aubert (2001). Tłum. za: A. Kukliński (2003, s. 102).



to tempo tworzenia wiedzy328^ jej gromadzenia i przenikania do życia spo
łecznego i gospodarczego, przez co tworzy się nowy paradygmat oparty na 
wiedzy. Na nowo definiowane są reguły życia i pracy; rynlci i instytucje funlc- 
cjonują wwarunlcacii zwięlcszonych możliwości wymiany informacji. Jedną 
z fundamentalnych cech tej przemiany jest intensyfikacja aktywności badaw
czej, bowiem ekonomiczny wzrost ściśle powiązany jest z inwestowaniem 
w wiedzę {Third European..., 2003).

Istotnym kontekstem  gospodarki wiedzy może być proces dostosowawczy 
do globalizacji. B.Wawrzyniak (2003) uznał za kluczowe w omawianym obsza
rze sześć podstawowych wyzwań globalizacji: globalna konkurencja; mega- 
koncentracja własności i kapitału; współpraca między przedsiębiorstwami 
w skali świata; generowanie innowacji i ich internacjonalizacja; gospodarka 
oparta na kapitale intelektualnym; zaawansowane technologie w zakresie 
informacji i telekomunikacji (w tym Internet). Każde z tych wyzwań tworzy 
nowe otoczenie dla gospodarek poszczególnych krajów, regionów, pojedyn
czych przedsiębiorstw a także jednostek ludzkich. Na obecnym poziomie wie
dzy nie da się zaprojektować jednej, uniwersalnej metodologii, jako zbioru 
rekomendacji -  na każdym poziomie należy projektować, wprowadzać i sku
tecznie realizować procesy dostosowawcze.

T.A.Stewart (2003) wskazuje trzy filary, na których opiera się gospodarka 
wiedzy. Po pierwsze, wiedza stała się tym, co kupujemy, sprzedajemy i wytwa
rzamy. Po drugie, aktywa wiedzy (kapitał intelektualny) stały się ważniejsze 
dla firm niż aktywa materialne (fizyczne) i finansowe. Po trzecie, by dobrze 
prosperować w nowej gospodarce i eksploatować te kluczowe od niedawna 
zasoby, potrzebujem y nowych technik zarządzania, nowych technologii 
i nowych strategii, potrzebujemy nowego sposobu komunikowania się. Na 
tych trzech filarach opierają się według T. A. Stewarta reguły nowej gospo
darki i jej korzyści.

Znacznie szerzej podstawy, na których zasadza się gospodarka oparta na 
wiedzy, ujęto w cytowanym już raporcie Banku Światowego (Dahlm an 
i Aubert, 2001). Zaliczono do nich:
• system gospodarczy i instytucjonalny motywujący do skutecznego wykorzy

stywania posiadanej wiedzy oraz tworzenia nowej wiedzy i przedsiębiorczo
ści,

• wykształconych i utalentowanych ludzi tworzących i wykorzystujących wie
dzę,

• dynamiczną infrastrukturę informacyjną ułatwiającą skuteczną kom unika
cję, rozprzestrzenianie i przetwarzanie informacji,

328 Ostatnie dziesięciolecia charakteryzowały się znacznie przyspieszonym tworzeniem, ale 
także i „gubieniem” wiedzy. Z jednej strony informatyka sprawiła, iż zdecydowanie więcej 
informacji stało się znacznie łatwiej dostępne dla ludzi, z drugiej -  wskutek zmian cywilizacyj
nych -  wiele zasobów wiedzy zostało utraconych (zapomnianych) w procesie kreatywnej 
„destrukcji”; wiele zawodów i umiejętności stało się niepotrzebnych, np. zawód kołodzieja, 
snycerza, płatnerza.



• skuteczny system innowacyjny obejmujący sieć firm, centrów badawczych, 
uniwersytetów, konsultantów oraz innych organizacji, które potrafią się
gnąć do rosnących zasobów światowej wiedzy, zasymilować ją  i przystoso
wać do lokalnych potrzeb oraz stworzyć nową wiedzę i nowe technologie. 
M ożna powiedzieć, że współczesna gospodarka oparta na wiedzy to naj

bardziej dynamiczna do tej pory przestrzeń i n f o r m a c y j n a 3 2 9 ^  której docho
dzi do wzmożonego transferowania i transformowania informacji w wiedzę 
oraz wykorzystywania wiedzy dla uzyskania sukcesu. Brak dostępu do wiedzy 
prowadzi do społecznego i gospodarczego wykluczenia. Przyczyną takiego 
wykluczenia jest zarówno nierównomierny (niesprawiedliwy?) dostęp różnych 
grup społecznych do technik cyfrowych (zjawisko określane terminem digital 
divide), ale także (a może przede wszystkim) nienadążanie pewnych społecz
ności za rozwojem, brak rozumienia otaczającego świata. (UNDP, 1999; Pol
ska w drodze..., 2002, Third European..., 2003; M attelart, 2004). Rozwiązanie 
problemu wykluczenia, ułatwianie nadążania za zachodzącymi zmianami 
i wychodzenia im naprzeciw, nie jest możliwe bez zapewnienia ludziom moż
liwości kształcenia się, zdobywania wiedzy (w takiej lub innej formie) w ciągu 
całego życia.

Dokonując przeglądu przywołanych wyżej stanowisk starano się pokazać 
wielowymiarową i skomplikowaną m aterię do dalszych rozważań. Jak widać, 
próby wyłonienia i interpretacji najbardziej konstytutywnych cech gospodarki 
wiedzy różnią się między sobą. Jednocześnie można też zauważyć, że różne 
podejścia wzajemnie się dopełniają i tworzą obraz, w którym za najważniejsze 
można uznać:
• wzrost znaczenia wiedzy^^O (gospodarki zależą w większym niż kiedykol

wiek przedtem  stopniu od tworzenia, przyswajania, rozprzestrzeniania 
i wykorzystywania wiedzy. W iedza traktowana jest np. jako czynnik świato
wej konkurencji, bogactwa i ogólnie sukcesu organizacji);

• zwiększenie tem pa tworzenia wiedzy; rynki i instytucje funkcjonują 
w warunkach zwiększonych możliwości wymiany informacji (powstają nowe 
rynki informacji i wiedzy);

• z punktu widzenia rozwoju technologii (ICT) obserwujemy zmniejszanie się 
przeszkód związanych ze zdobywaniem i wykorzystywaniem wiedzy;

• wiedza przenika do życia społecznego i gospodarczego. Tworzy się nowy 
paradygmat wiedzy -  nowe reguły życia, pracy (innowacje), uczenia się 
i postrzegania rzeczywistości (np. GOW  jako dopasowywanie do globaliza
cji)-

329 Zob. rozdz. 3. Społeczno-gospodarcza przestrzeń informacyjna.
330 Swoje wątpliwości w kwestii dominacji wiedzy we współczesnym świecie wyraża 

Z. Dobrowolski (2005), twierdząc, że z wiedzą wygrywa rozrywka i rekreacja, a społeczeństwo 
próżniacze góruje na społeczeństwem wiedzy. Na poparcie swojej tezy autor wysuwa argument, 
że w społeczeństwie wiedzy szkoły, uczelnie i biblioteki nie byłyby tak zaniedbane, jak są w spo
łeczeństwie próżniaczym. Uwagi te jednak wydają się nie mieć odniesienia do bogatych społe
czeństw, takich np. jak państwa skandynawskie, w których postawiono na wiedzę (i biblioteki).



w  rozważaniach nad sensem i interpretacją pojęcia gospodarki opartej na 
wiedzy (GOW ), a zwłaszcza jego znaczenia dla współczesnego świata, 
dostrzec można cztery -  odpowiednio odmienne -  lecz współzależne aspekty 
tej problematyki:

1. Aspekty historyczno-porównawcze -  nawiązują do wcześniej stosowa
nych sposobów badania i opisywania roli wiedzy w gospodarce, z uwypukle
niem nowych cech współczesności, ze względu na które problematyka roli wie
dzy w gospodarowaniu staje się jakościowo inna i pojawia się pojęcie GOW.

2. Kontekst teoretyczno-metodyczny -  w którym nawiązuje się do wybra
nych nurtów teorii ekonomii (np. ekonomiki informacji) i na nowo rozpoznaje 
się i interpretuje rolę ważniejszych atrybutów wiedzy i umiejętności człowieka -  
także atrybutów umysłu człowieka w jego głównych funkcjach gospodarczych 
(przedsiębiorcy, konsumenta, pracownika).

3. Sfera technologii procesów informacyjnych i łączności (ICT -  Informa
tion & Communication Technology) -  współczesne przemiany i ich szerokie 
następstwa.

4. Zasadnicze przemiany w dominujących postaciach procesów wytwarza
nia i przekazu (rozpowszechniania) wiedzy, tj. relatywne zmniejszenie udziału 
procesów wytwarzania wiedzy podstawowej (rozwijanej w uczelniach wyższych 
i wyspecjalizowanym sektorze nauki) na rzecz coraz większej dynamiki wzro
stu produkcji wiedzy stosowanej (rozwijanej w sektorze przedsiębiorstw) (sze
rzej zob. Porwit, 2001).

3.8.1. Przegląd koncepcji i stosowanej terminologii

Jak pokazano wyżej, trudno podać jedną (jedyną) i jednoznaczną definicję 
tego, czym jest gospodarka oparta na wiedzy. Z  pewnością jednak bierzemy 
pod uwagę układ złożony z trzech składowych: wiedzy, gospodarki oraz 
oddziaływań zachodzących między nimi. W GOW  kluczowym problem em  jest 
poznanie i określenie mechanizmów oddziaływania wiedzy na przemiany 
i rozwój gospodarki. Nie bez znaczenia są też przemiany w odwrotnym kie
runku, tj. działanie czynników zewnętrznych (gospodarczych, technologicz
nych, kulturowych i społecznych), które kształtują specyficzne środowisko
informacji i w i e d z y ^ ^ l

W zależności od tego, jakie cechy wiedzy się eksponuje, na jakie aspekty 
funkcjonowania gospodarki kładzie się nacisk i na jaki charakter i formę 
oddziaływań zwraca się szczególną uwagę, powyższy układ (wiedza -  gospo
darka -  oddziaływania) reprezentowany jest przez rozm aitą terminologię.

331 Rozwój nauki nie odbywa się tylko na skutek działania czynników gospodarczych czy 
innych czynników zewnętrznych, lecz także, a może przede wszystkim, czynników wewnętrz
nych o charakterze poznawczym, tj. potrzeby poznania świata. Zagadnienie to jest przedmio
tem sporów i składnikiem szerszego problemu koncepcji i roli nauki (zob. np. Z. Chojnicki, 
2000).



Takie terminy jak; nowa gospodarka {new economy), gospodarka oparta na 
wiedzy (gospodarka informacyjna) czy gospodarka cyfrowa {digital economy), 
gospodarka sieciowa {network economy) są często używane zamiennie 
i z reguły koncentrują się na skali zastosowania ICT. Do literatury przedmiotu 
weszły też takie określenia jak; trzecia fala (third wave), gospodarka usługowa 
(service economy) oraz gospodarka elementów niematerialnych (intangibles 
economy), gospodarka innowacyjna {innovation economy), gospodarka glo
balna (global economy), gospodarka bez granic {borderless economy), gospo
darka ucząca się {learning economy) (Fazlagić, 2001b; Woroniecki, 2001; 
M aterska, 2004b, 2005c). Wyczerpujące odniesienie się do wszystkich przyto
czonych powyżej określeń nie stanowi celu niniejszej książki. Poniżej sygnali
zowane są jedynie te pojęcia, których różne aspekty uwypuklone są w różnych 
częściach książki.

3.8.1.1. Nowa gospodarka. Wielu autorów (np. Woroniecki, 2001; Fazla
gić, 2001b; Kisielnicki i Szyjewski, 2001; Romanowska, 2001; Muraszkiewicz, 
2004b) odnosi się do terminu «nowa gospodarka» (lub «nowa ekonomia»), 
który na stałe włączony został do słownika polityków, ekonomistów, socjolo
gów -  chociaż pozostaje wieloznaczny, nieostry i wywołuje sporo kontrower- 
Sji332.

Terminów nowa ekonomia, nowa gospodarka {new economy) zaczęto uży
wać mówiąc o spółkach giełdowych notowanych na Nowojorskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych (NYSE). Oprócz indeksu głównego Dow Jones 
wprowadzono tam indeks spółek zaawansowanych technologii NASDAQ. 
W ten sposób upowszechnił się podział na nową i starą ekonomię (gospo
darkę).

Zróżnicowane są opinie czy owa nowa gospodarka już istnieje, czy jeszcze 
nie (zob. W oroniecki, 2001). „Nowa ekonom ia” to modne określenie gospo
darki napędzanej informacją i kapitałem, o słabnącej roli zasobów materialnych 
(Romanowska, 2001, s. 27). Potocznie «nowa gospodarka» kojarzona jest ze 
wszystkim, co obraca się wokół nowych technologii komunikacyjno-informa- 
tycznych (ICT). W opinii Kisielnickiego i Szyjewskiego (2001) pojęcie nowej 
ekonomii pojawiło się w literaturze jako synonim gospodarki elektronicznej. 
Przyznają jednak, że obok licznych zwolenników tego pojęcia istnieją również 
jego przeciwnicy, którzy uważają, że jest to nadużycie, gdyż brak jest sympto
mów, które zmieniałyby podstawowe, ukształtowane prawa ekonomii. A uto
rzy stawiają zatem  pytanie czy mamy do czynienia ze zmianami, które pozwa
lają na głoszenie haseł nowej ekonomii, czy też jest to jedynie wybieg 
marketingowy. Pokazują, że dzięki technologii informatycznej (informacyj
nej), nowy jest zarówno czas przesyłania informacji, jak i proces podejmowa-

332 M. Muraszkiewicz (2002, 2004b) zwraca uwagę, że krytyka «nowej gospodarki» i jej 
zwolenników nasiliła się po spektakularnym „upadku” na przełomie lat 2000 i 2001 w USA 
bardzo dużej liczby nowo powstałych firm informatycznych, tzw. dotcomów.



nia decyzji; powstała nowa forma rynku, czyli rynek elektroniczny oraz nowe 
formy organizacji, czyli organizacje wirtualne.

Rozróżnienie między starą i nową gospodarką jest zdaniem niektórych 
autorów pozbawione sensu. W oroniecki (2001) przytacza następującą myśl 
z „The Economist”: najważniejszą cechą nowej gospodarki wcale nie jest prze
sunięcie do sektora high-tech, ale sposób i zakres, w jaki IC T  zwiększają efek
tywność wszystkich składników gospodarki, zwłaszcza firm  „starej gospo- 
darki”̂ ^^. M. Muraszkiewicz (2002) z kolei zwraca uwagę, że istota inności tej 
gospodarki (w porównaniu do dotychczasowych sposobów produkowania 
dóbr, oferowania usług, handlowania itp.) tkwi w tym, że dzięki nowym tech
nologiom informacyjnym i komunikacyjnym koszty związane z  osiąganiem 
celów gospodarczych i/lub społecznych metodą współpracy są niższe niż koszty 
ponoszone w osiąganiu tych cełów drogą rywalizacji.

Dla wielu badaczy prawdziwym novum w tym, co nazywamy nową gospo
darką, jest godna odnotowania szybkość, z jaką inwestycje, innowacje i zmiany 
zachodzą na rynkach globalnych (W orth, 2000).

3.8.1.2. G o sp o d ark a  e lek tron iczna . Gospodarka elektroniczna (e-eco- 
nomy) -  określana także jako gospodarka cyfrowa, cyberekonomia, e-gospo- 
darka lub nowa gospodarka -  stanowi nowy paradygmat biznesu. Jest to wir
tualna arena, na której prow adzona jest działalność gospodarcza -  
przeprowadzane są transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości, 
następuje wymiana produktów i usług, transfer funduszy oraz realizowane są 
wszystkie procesy biznesowe związane ze skuteczną realizacją funkcji przed
siębiorstwa. Do podstawowych funkcji można zaliczyć marketing, wspomaga
nie klienta, rozwój produktu, rekrutację nowych pracowników, zarządzanie 
logistyczne łańcuchem dostaw, czy możliwość wyboru dostawcy, którego 
oferta jest najbardziej korzystna itd.

W arto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź wybitnego znawcy społecznych 
zagadnień cyfrowego świata -  M. Castellsa: Nowa gospodarka, której przewo
dzi e-biznes, nie ogranicza się do handlu przez Internet, jest to bowiem gospo
darka napędzana przez technologie informatyczne, uzależniona od potrafiącej 
się samodzielnie „przeprogramować” siły roboczej i zorganizowana wokół sieci 
komputerowych. To właśnie wydaje się źródłem wzrostu produktywności i co za 
tym idzie -  tworzenia bogactwa w erze informacji. [...] W  e-gospodarce opartej 
na wiedzy, informacji i aktywach niematerialnych (takich ja k  wizerunek i sieć 
kontaktów) innowacyjność ma ogromne znaczenie. Zależy ona od stanu wiedzy, 
na który pozytywnie wpływa dostęp do informacji. A  informacja znajduje się 
w sieci (Castells, 2003, s. 117).

3 .8 .1 .3 . G o sp o d a rk a  sieciow a. Gospodarka sieciowalusieciowiona 
(network economy) -  podkreśla rolę więzi i społecznej aktywności, które czę
sto realizują się w wymiarze wirtualnym, na drodze elektronicznej. W ten spo-

333 The New Economy. A Survey. The Economist, 23 September 2000, s. 13-14. Podaję za 
Woroniecki, 2001.



sób powstaje nowa sfera życia społecznego, globalna przestrzeń społeczna. 
(...) sieć dziś, to przede wszystkim wehikuł komunikacyjny, platforma przesyłania 
informacji, nowa agora, na której toczą się ważne wydarzenia, zarówno te o cha
rakterze politycznym, gospodarczym, ja k  i -  a może przede wszystkim -  społecz
nym i towarzyskim  (Muraszkiewicz, 2005, s. 84). W innym tekście tenże autor 
przytacza opinię Castellsa mówiącą o tym, że istota rzeczy nie leży w informa
cji i wiedzy, te bowiem towarzyszą nam od zarania naszych dziejów. Tym, co 
jest dziś istotne i jakościowo nowe jest powszechna, wszechobecna, gęsta sieć 
wiążąca ludzi, sprawy i zdarzenia. Sieci, a więc Internet i telefonia komórkowa 
zwiększają zasięg oddziaływania każdego uczestnika sieci na innych. Ilość i siła 
więzi międzyludzkich to kapitał społeczny, który w ostatecznym rachunku 
decyduje o jakości życia. M etafora sieci wyznacza nowy sposób myślenia 
(postrzegania i objaśniania świata) oraz postępowania (Muraszkiewicz, 2004b; 
2005). W gospodarce sieć pojawia się jako alternatywa wobec hierarchii. Przez 
większą część dziejów ludzkości -  pisze Castells - . . .  siecipizegiywały jako narzę
dzie zarządzania z  organizacjami, które potrafiły skupiać zasoby na najważniej
szych przedsięwzięciach, wdrażając zadania za pom ocą zracjonalizowanego, 
pionowego łańcucha decyzyjnego. Sieci stanowiły głównie domenę życia prywat
nego, scentralizowane struktury hierarchiczne zaś były zarezerwowane dla władzy 
i sfery produkcji. Dziś wszakże wprowadzenie nowych teclviologii komunikacyj
nych i informacyjnych opartych na wykorzystaniu komputerów pozwała sieciom 
wykazać się ełastycznością oraz możliwościami przystosowawczymi i ujawnić 
swoją ewolucyjną naturę (Castells, 2003, s. 12). Odsunięcie od sieci jest w isto
cie najskuteczniejszą formą wykluczenia we współczesnej gospodarce, kultu
rze, w społeczeństwie334.

3.8.1.4. Gospodarka informacyjna. Gospodarka informacyjna (informa
tion есогюту^^^) -  term in związany z rewolucją informacyjną powstał 
w związku z rozpowszechnieniem się technik informacyjnych jako synonimu 
nowoczesności i zaawansowania technologicznego (czasami pojawia się ter
min informatyczna). Gospodarka informacyjna jest formą rozwi
niętej gospodarki rynkowej -  systemem ekonomicznym, w którym ważną rolę 
odgrywa produkcja dóbr i usług informacyjnych, generujących rozwój gospo
darczy, tworzenie miejsc pracy. W gospodarce tej dominuje zatrudnienie 
w sektorze informacyjnym, tj. działalności gospodarczej służącej produkcji, 
użytkowaniu, ochronie, gromadzeniu, przechowywaniu, przekazywaniu i prze
syłaniu informacji. Informację traktuje się jako podstawową kategorię ekono
miczną. Jako zbieżny znaczeniowo termin pojawia się gospodarka nasycona 
informacją, a także gospodarka ttasycona wiedzą.

3.8.1.5. Gospodarka zasobów niematerialnych. Gospodarka zasobów 
niematerialnych (intangibles economy) -  eksponuje tzw. niem aterialne aktywa

334 Zob. też podrozdz. 2.5.8. Wiedza w sieciach.
335 Terminem information economy olcreśla się w niektórych opracowaniach również sek

tor informacyjny w gospodarce -  zob. np. Dziuba, 2000, rozdz. 6.



o r g a n i z a c j p 3 6 ^  które częstokroć mają większe znaczenie niż bilans czy rachu
nek wyników. Owe niematerialne wartości obejmują przede wszystkim kapitał 
wiedzy i kapitał relacji. Zaliczają się do nich na przykład: rozpoznawalność 
marki, wizja nadająca kierunek całej branży, przełomowa strategia biznesu, 
relacje z klientami i ich lojalność, innowacyjne koncepcje biznesowe, produkty 
wybiegające w przyszłość, renom a dawnych osiągnięć (Tiwana, 2003).

W bazującej na wiedzy gospodarce cyfrowej liczy się przede wszystkim 
kapitał intelektualny. Kapitał intelektualny (intellectual cap ita l- IC) to aktywa 
takie ja k  wiedza, zbiorowe kompetencje, klientela i renoma firm y (good will), 
wartość marki czy patenty, których nie da się zmierzyć tradycyjnymi metodami 
księgowymi, ale m imo to przynoszą firmie korzyści. Umiejętności i kompetencje 
ludzi, pozycja rynkowa, renoma i stała klientela, uznanie, osiągnięcia, patenty, 
kontakty, poparcie i partnerzy to różne aspekty kapitału intelektualnego. [...] 
Wiedza jest podzbiorem kapitału intełektuałnego (Tiwana, 2003, s. 61).

Istotne jest, by w nowej gospodarce znacząco zwiększyła się rola czynników 
niematerialnych w motywowaniu pracowników. Praca, oprócz wynagrodzenia, 
powinna mieć dla pracownika sens, być elementem procesu doskonalenia oso
bistego, zbliżając się w definicji do sztuki^^^ (Senge, 1998).

З.8.1.6. Gospodarka ucząca się. Przyjęcie perspektywy gospodarki uczą
cej się zakłada przedefiniowanie różnych sposobów uczenia się, przemiany 
dominujących sposobów zdobywania i tworzenia nowej wiedzy. W gospodarce 
uczącej się równie ważna, a może nawet ważniejsza niż wiedza formalna sko- 
dyfikowana i jawna, jest wiedza ukryta. Tworzenie wiedzy w coraz większym 
stopniu odbywa się jako proces interaktywnej nauki w obrębie o r g a n i z a c j i ^ ^ s  

i sieci organizacji (oraz w sieci w ogóle) i to właśnie stanowi o dynamice nowo
czesnej gospodarki. Charakterystyczne dla tego typu gospodarki jest to, że 
technologie, preferencje i instytucje -  jako podstawa dokonywania wyborów -  
są z założenia w stanie płynnym: są poznawane, a następnie w miarę upływu 
czasu zastępowane nowymi. Nacisk jest tu położony mniej na ałokację istnieją
cych zasobów, a bardziej na tworzenie nowych wartości, produktów i usług. 
W  gospodarce nauki charakteryzującej się coraz szybszymi zm ianam i byłoby 
irracjonałne, gdyby poszczegółni łudzie, firmy, systemy krajowe używały całej 
swej zdolności umysłowej do przesuwania zasobów, którymi dysponują, przy
najmniej dopóki mogą jej używać w cełu tworzenia nowych pomysłów i nowych 
rzeczy... (Lundvall, 2000, s. 120). Społecznym aspektem gospodarki uczącej się 
jest tendencja do polaryzacji społeczeństwa na tych, którzy chętnie i prędko 
się uczą i  na słabo uczących się. Przekłada się to na wzrost nierówności eko
nomicznej w tym sensie, że ci, którzy nie potrafią odpowiednio szybko dosto
sować swoich umiejętności do wzrastających nowych wymagań, narażeni są na

336 Zob. podrozdz. 2.2.4. Informacja jako zasób organizacji oraz podrozdz. 2.5.9. Wiedza 
jako zasób.

337 Tak jak artysta doskonali swą sztukę poprzez ciągłe 6viczenie.
338 Zob. podrozdz. 2.4.1. Organizacja ucząca się.



konsekwencje -  począwszy od uzyskiwania niższych zarobków aż do utraty
p r a c y 3 3 9 .

З.8.1.7. Gospodarka innowacyjna. U podstaw nowej gospodarki leży 
kultura innowacyjności. Innowacyjność to złożony proces rozgrywający się 
zarówno na poziomie politycznym, jak i ekonomicznym oraz kulturowym 
(Lundvall, 2000; Castells, 2003). W dokumentach Unii Europejskiej innowa
cyjność rozpatrywana jest przykładowo w ramach tzw. trójkąta wiedzy (opar
tego na edukacji, badaniach i i n n o w a c j i ) 3 4 0  literaturze przedmiotu inno
wacje definiuje się w różnorodny sposób. W znaczeniu najbardziej ogólnym, 
pojęcie to obejmuje wszelkie zmiany, które w danych warunkach przestrzen
nych i czasowych postrzegane są jako nowości i które w równej mierze mogą 
obejmować wytwory kultury materialnej, jak i  niematerialnej. W gospodarce 
rynkowej występuje silna dążność do tworzenia i  wykorzystywania n o w o ś c i ^ ^ l .  

Wytwarzanie tej samej rzeczy w dłuższej perspektywie, w ten sam sposób, nie 
przynosi dużych korzyści. Wynajdywanie nowych metod wytwarzania i nowych 
bardziej atrakcyjnych wyrobów i  usług jest konieczne dla utrzymania poziomu 
wzrostu i  k o n k u r e n c y j n o ś c i 3 4 2 .  Proces zmian uruchomiony przez twórców 
innowacji wymusza zmiany na innych ludziach i podmiotach gospodarczych. 
Gdy konkurencja wprowadza wydajniejszy proces, nacisk na zmiany -  tj. przy
stosowanie lub innowację -  nasila się. Konsumenci skonfrontowani z nowymi 
wyrobami także muszą zmienić swoje zachowania. A zmiana zmusza do nauki. 
W tym sensie nauka i zmiana są dwiema stronami samonapędzającego się pro
cesu.

Innowacyjność sama w sobie jest funkcją trzech głównych czynników. Pierw
szym jest poszerzanie wiedzy w zakresie nauk ścisłych, techniki i zarządzania. 
Nauka obejmuje dostrzeganie i określanie problemów, które trzeba rozwiązać, 
a także tworzenie wiedzy umożliwiającej zainteresowanym osobom znalezienie 
sposobów rozwiązywania tych problemów. Zwykle trzeba do tego dobrych ośrod
ków badawczo-rozwojowych (zarówno publicznych, ja k  i prywatnych) mogących 
rozwijać podstawy innowacyjności. Drugim jest dostępność wysoko wyksztalco-

339 Procesom uczenia się poświęcono więcej uwagi w rozdz. 5.5. Uczące się społeczeństwo.
340 Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą utworzenia Europejskiego Instytutu Tecłi- 

nologicznego, którego zadaniem byłoby stworzenie modelu innowacyjności. Jego sukces 
będzie zależał od współdziałania w trzecłi obszaracłi: edukacji, badań oraz zaangażowania 
partnerów z przemysłu (European Commisssion, 2006).

341 Inżynierowie twierdzą, że nowa koncepcja jest wynalazkiem, kiedy poprawnie działa 
w warunkach laboratoryjnych. Innowacją pomysł staje się dopiero wówczas, gdy może być nie
zawodnie powtarzany na skalę przemysłową, przy możliwych do zaakceptowania kosztach.

342 Zwyczajowa klasyfikacja innowacji wymienia: innowacje produktowe (wprowadzenie 
na rynek produktów mogących dostarczyć klientom nowych lub większych korzyści), innowa
cje technologiczne (zmiany technologiczne w produktach i procesach produkcyjnych), inno
wacje organizacyjne (dotyczące zmian w systemie zarządzania organizacją, w szczególności 
obejmujące lepsze sposoby zarządzania działalnością produkcyjną, usługową i badawczą, zaso
bami ludzkimi, finansami oraz marketingiem). Dwa pierwsze rodzaje innowacji określane są 
najczęściej mianem innowacji technicznych i są utożsamiane z ogólnym rozumieniem pojęcia 
innowacji.



nej elastycznej siły roboczej potrafiącej wykorzystać wiedzę do wzrostu produk
tywności. Ważna jest tu zdolność uczenia się na podstawie doświadczenia 
i wykorzystywania doświadczeń zdobywanych w trakcie rozwiązywania wcze
śniejszych problemów. Trzeci czynnik to przedsiębiorcy -  zdolni i chętni wziąć na 
siebie ryzyko przełożenia nowatorskich projektów na przedsięwzięcia gospodar
cze (Castells, 2003 s. 121).

Istotne jest pytanie jak sprawić, aby organizacje więcej przeznaczały na 
badania i rozwój i mniej obawiały się ryzyka, jakie się z tym wiąże. W śród dzia
łań priorytetowycłi w strategii innowacyjności zakreślonej dla Unii Europej
skiej wymienia się zwiększenie publicznycłi wydatków na badania i rozwój 
(B-l-R), urucliomienie przywilejów podatkowych jako cennego instrum entu 
stymulacji inwestycji sektora prywatnego w B + R , stworzenie atrakcyjnych 
warunków dla zagranicznych inwestorów, rozwój rynku venture capital, gene
rowanie popytu na innowacyjne rozwiązania przez zamówienia publiczne, 
promowanie kultury praw własności intelektualnej (Piesiak i Świeboda, 2006).

Analiza ruchu na rzecz powszechnego dostępu do kodów źródłowych 
{open source), przeprowadzona przez Castellsa (2003), świadczy o tym, że 
w procesie innowacyjności wielką rolę odgrywają współpraca i swobodny 
dostęp do informacji. Innowacja jest więc wytworem pracy intelektualnej, ale 
wykonywanej przez zbiorowy intelekt. W tym przypadku żaden dział badaw
czo-rozwojowy nie może równać się z potęgą globalnej sieci współpracy.

W literaturze często spotyka się stwierdzenia, iż innowacyjność jest źró
dłem produktywności oraz że pojęcie „gospodarki opartej na wiedzy” suge
ruje, iż wiedza i wykształcenie napędzają produktywność. Trudno podjąć się 
tutaj zmierzenia tego wpływu. Mierzenie produktywności należy pozostawić 
ekonomistom, gdyż zawsze jest ono skomplikowane, a zwłaszcza gdy dotyczy 
to realiów nowej gospodarki. Zwraca tu jedynie uwagę pewien „paradoks pro
duktywności”. Większość ludzi zatrudnionych w gospodarce informacji i wie
dzy pracuje w sektorze usług, w którym wydajność pracy zmierzyć jest naj
trudniej. Statystyczne wskaźniki opracow ane w epoce przemysłowej 
zdecydowanie nie nadają się do mierzenia gospodarki epoki informacji (na 
przykład w Stanach Zjednoczonych D epartam ent Pracy do 1988 r. zaliczał 
wydatki na oprogramowanie komputerowe do konsumpcji, a nie inwestycji). 
Ponadto wiele przedsiębiorstw funkcjonuje w globalnej sieci produkcji oraz 
dystrybucji, toteż w ocenie produktywności powinno się uwzględniać wkład 
wnoszony do tej sieci wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości dodanej 
(Castells, 2003).

Ze wszystkich wymienionych wyżej określeń najpopularniejsze w ostatnich 
latach stało się określenie «gospodarka oparta na wiedzy» (gospodarka wie
dzy). Jej istotą jest odmienny sposób i charakter wykorzystywanych w tej 
gospodarce zasobów. Są nimi kapitał intelektualny, wiedza, innowacje oraz 
relacje (kapitał społeczny).

Bez względu na nazwę, którą się akceptuje lub nie, można przyjąć, że kiedy 
mówimy o nowej gospodarce, mówimy o świecie, w którym ludzie pracują swoi



mi mózgami, a nie rękoma. O świecie, w którym technologia komunikacyjna 
tworzy globalną konkurencję (...). O świecie, w którym innowacyjność jest waż
niejsza niż produkcja masowa. O świecie, w któiym bardziej inwestuje się 
w nowe pomysły lub w środki do ich stworzenia, niż w nowe maszyny. O świecie, 
w którym szybkie zmiany są normalnością. O świecie, przynajmniej tak różnym 
od tego, co było wcześniej, ja k  era przemysłowa różniła się od poprzedzającej ją 
ery feudalnej. O świecie tak odmiennym, że jego powstanie może być określone 
wyłącznie jako  rewołucja^^^.

3.8.2. Badania i programy w zakresie GOW -  
inicjatywy międz3marodowe

Na polu tworzenia koncepcji teoretycznych oraz celów i założeń pragma
tycznego działania w GOW  wyróżniają się następujące międzynarodowe insty
tucje: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Bank Świa
towy, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Komisja Europejska.

З.8.2.1. OECD. Szczególnie znaczące i reprezentatywne dla problematyki 
gospodarki opartej na wiedzy są prace OECD344 _ pierwszej międzynarodo
wej organizacji, k tóra podjęła wyzwanie monitoringu procesu rozwoju GOW. 
Organizacja W spółpracy Gospodarczej i Rozwoju od lat dziewięćdziesiątych 
XX w. prowadzi badania prowadzące do zrozumienia istoty wiedzy i procesów 
uczenia się w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego. Przy znaczą
cym współudziale tej organizacji zorganizowano wiele konferencji poświęco
nych wymienionym zagadnieniom, m.in. „Wytwarzanie, przesyłanie i zastoso
wanie wiedzy w układzie przemysł -  uczelnia: sektor inżynieryjny” (org.: 
OECD, Japońskie Ministerstwo Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu, Japońskie 
Towarzystwo do Spraw Promowania Nauki; Tokio -  listopad 1997), „Wytwa
rzanie, przesyłanie i zastosowanie wiedzy w sektorach edukacyjnym i zdrowia” 
(O ECD , Paryż -  maj 1998), „Wytwarzanie, przesyłanie i zastosowanie wiedzy 
w uczących się gospodarkach i społeczeństwach” (OECD, G raduate Business 
School Uniwersytetu Stanforda -  wrzesień 1998), „Pomiar wiedzy w uczących 
się gospodarkach i społeczeństwach” (OECD, Amerykańska Narodowa Fun
dacja do Spraw Nauki, Waszyngton -  maj 1999). Jednakże -  jak zauważa 
A.Kukliński (2003) -  zakres, jakim zainteresowana jest OECD, ogranicza się 
do krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 
które w dużej mierze reprezentują punkt widzenia światowego centrum.

Mimo tego, specjalnie cenne wydają się proponowane przez OECD próby 
pom iaru gospodarek opartych na wiedzy, a w szczególności porównawcze 
badania dotyczące stopnia inwestowania w wiedzę w poszczególnych krajach.

343 Wired’s Encyclopedia o f the New Economy, cyt. za: We’re not in the industrial age any
more, New Economy Watch, wrzesień 2000. Podaję za К. Piech, 2003, s. 16.

344 Przegląd prac OECD można znaleźć np. w pracach Z. Chojniciciego (2001).



Uwzględnia się w tych badaniach wydatki na R&D, na edukację oraz na opro
gramowanie (software), które w największym stopniu przyczyniają się do eko
nomicznego wzrostu, tworzenia miejsc pracy i podnoszenia standardów życia, 
gdyż prowadzą do produkowania nowej wiedzy -  czy to będzie technologia, 
kapitał ludzki czy też programy komputerowe^^^.

3.8.2.2. Bank Światowy. Bank Światowy za jedno ze swoich ważnych 
zadań uznał popularyzowanie idei w różnych częściach świata, two
rząc Forum Gospodarki Opartej na Wiedzy {Knowledge Economic Fonim) 
będące miejscem dyskusji nad przyszłością gospodarki światowej, w dużej mie
rze także w czasie akcesji dla krajów kandydujących do Unii E u r o p e j s k i e j ^ ^ ?  

(zob. więcej Wawrzyniak, 2002; Wawrzyniak, 2003, Gospodarka oparta..., 
2003). W raporcie opracowanym przez K.Cleavera щ .А  Preliminary Strategy 
to Develop a Knowledge Economy in European Union Accession Countries^^^ 
stwierdza się, że Instytut Banku Światowego zidentyfikował cztery następu
jące krytyczne obszary, będące ogólnymi ramami analizy rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy:
• Instytucjonalne i ekonomiczne otoczenie, które ułatwia swobodny przepływ 

wiedzy, inwestycje w technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 
i zachęca do rozwoju przedsiębiorczości.

• Wykształcone i wykwalifikowane społeczeństwo, uczące się, tworzące 
i wykorzystujące wiedzę w swoich działaniach.

• Dynamiczna informacyjna infrastruktura, od radia do Internetu, wspoma
gająca skuteczną komunikację, rozpowszechnianie i przetwarzanie infor
macji.

• Sieć ośrodków badawczych, uniwersytetów, zespołów doradców {think 
tanks), prywatnych przedsiębiorstw i grup społecznych ukierunkowanych na 
wykorzystanie rosnących zasobów wiedzy globalnej, asymilowanie i adapto
wanie jej do lokalnych potrzeb i kreowanie nowej wiedzy (Cleaver, 2003). 
Te cztery obszary stanowią filary inicjatywy pod nazwą «Knowledge for

Development (K4D) Program», który ma służyć różnym krajom^^? pomocą

345 Zob. np. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard (1999); OECD Science, 
Technology and Industry Scoreboard (2001).

346 Bank Światowy definiuje GOW następująco: A n economy that makes effective use o f  
knowledge for its economic and social development. This includes tapping foreign knowledge as 
well as adapting and creating knowledge for its specific needs (C. Dahlman; World Bank Know
ledge Economy Products and Strategy: Emerging Lessons. PREM Learning Week April 9, 
2003 Washington DC).

347 Raport końcowy tegoż Forum Building Knowledge Economies: Opportunities and Chal
lenges for EU Accession Countries (zob.World Bank, 2002). Forum zorganizowane zostało 
w Paryżu (19-22 lutego 2002) przez Bank Światowy wspólnie z Komisją Europejską, Organi
zacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskim Bankiem Odbudowy 
i Rozwoju oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

348 World Bank, Working Paper, Paris January 2002 -  polskie tłumaczenie tekstu: zob. 
K.Cleaver (2003), s. 51-86.

349 W 2005 r. badania porównawcze w omawianym zakresie prowadzono w grupie 128 kra
jów -  zarówno w krajach OECD z zaawansowaną gospodarką, jak i w krajach rozwijających się.



w formułowaniu strategii budowania gospodarki wiedzy. Program ten wyko
rzystuje narzędzie benchmarkingu nazwane Knowledge Assesment Metodology 
(KAM) -  pozwalające badać stan zaawansowania w dochodzeniu do gospo
darki opartej na wiedzy oraz właściwie identyfikować problemy i możliwości.

Dla sumarycznej oceny wymienionych czterech filarów GOW  (systemu 
bodźców ekonomicznych, edukacji, infrastruktury informacyjnej oraz systemu 
innowacji) skonstruowany został Indeks Gospodarki Wiedzy (Knowledge Eco
nomy Index -  KEI) -  obejmujący 66 wskaźników jakościowych, skategoryzo
wanych w skali od O (najgorsze) do 10 (najlepsze). Dla trzech obszarów (edu
kacja, innowacje oraz ICT) konstruowano tzw. wskaźnik wiedzy {Knowledge 
Indeks -K I). Najnowsza wersja KAM {Knowledge Assessment Matrix) z 2005 г. 
uwzględnia 80 zmiennych w siedmiu grupach^^^.

W śród badanych przez Bank Światowy krajów (w latach 1995 i 2000) zna
lazła się także Polska. Niestety, w międzynarodowym benchmarkingu wska
zano, że szczególnie słabe obszary w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, 
wymagające szczególnej troski w naszym kraju, to systemy innowacyjne, 
i w dalszej kolejności edukacja (więcej zob. Wawrzyniak, 2003).

3.8.2.3. Unia Europejska. Jednym z ważniejszych programów Unii Euro
pejskiej, przybliżającym obszar Europy do gospodarki opartej na wiedzy jest 
inicjatywa Komisji Europejskiej z grudnia 1999 r. pod nazwą „eEurope. An 
Inform ation Society For Ali” . Chodzi w niej przede wszystkim o przyspiesze
nie procesów przygotowujących społeczeństwa do wymogów nowej ekonomii, 
głównie w wymiarze zapewnienia dostępu komunikowania się online. Inicja
tywa „e-Europa” opiera się na analizie, z której wynika, że połączenie gwał
townego rozwoju technologii cyfrowych z rosnącą globalizacją gospodarki 
dało początek zjawisku nazywanemu „nową gospodarką”. Na szczycie 
w Lizbonie (marzec 2000), zjawisko to nazwano „gospodarką oparta na wie
dzy”. Inicjatywa „e-Europa” stała się częścią strategii lizbońskiej, która 
zakłada, iż do 2010 r. Europa stanie się najbardziej konkurencyjnym i dyna
micznym systemem gospodarczym, opartym na wiedzy, z lepszą sytuacją w 
dziedzinie zatrudnienia i większą spójnością społeczną. Strategia skupia się na 
czterech zasadniczych kwestiach: innowacyjności (gospodarka oparta o wie
dzę), liberalizacji (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków 
finansowych), przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej) oraz spójności społecznej (kształtowanie nowego 
aktywnego państwa socjalnego). Zgodnie z wytycznymi strategii lizbońskiej, w 
celu zaspokojenia potrzeb nowoczesnych gospodarek państw członkowskich 
konieczne jest również przemodelowanie systemu kształcenia w taki sposób, 
aby możliwe było stworzenie modelu gospodarczego opartego o wiedzę {Stra
tegia lizbońska..., 2002).

350 The World Bank < http://info.worldbank.org/etools/kam2005/> ; 
< www.worldbank.org/etools/kam2005/html/generic_technical.htm>

http://info.worldbank.org/etools/kam2005/
http://www.worldbank.org/etools/kam2005/html/generic_technical.htm


w  ramach inicjatywy „e-Europa” opracowywane są kilkuletnie plany dzia
łania. Plan „e-Europa 2005” jest następnym w kolejności po planie „e-Europe 
2002”, a przyjęty został przez Radę na spotkaniu w Feira w czerwcu 2000 

Ideą planu „e-Europa 2005” jest stymulowanie rozwoju usług, aplikacji 
i ich treści, które tworzą nowe rynki i redukują koszty, czego wynikiem jest 
wzrost produktywności w całej gospodarce. Obejmuje to zarówno usługi 
publiczne bezpośrednio dostępne w sieci, jak również biznes elektroniczny. 
W programie znalazły się następujące zamierzenia do realizacji w zakresie 
nowoczesnych usług dostępnych w sieci:
• elektroniczny rząd i urząd {e-government),
• elektroniczne nauczanie (e-learning services),
• elektroniczne usługi zdrowotne {e-health services),
• dynamicznie rozwijające się otocznie biznesu elektronicznego {e-business 

environment),
• zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych 

w Europie oraz promocja zróżnicowania językowego w społeczeństwie 
informacyjnym (e-content),
Dużą wagę przywiązuje się do infrastruktury szerokopasmowej, będącej 

podstawą rozwoju tych usług, oraz kwestii bezpieczeństwa infrastruktury 
informacyjnej.

Z  ważniejszych publikacji Unii Europejskiej w omawianym zakresie należy 
wymienić tom, który ukazał się na początku 2003 r.352. w  opinii znawców pro
blematyki ma on znaczenie przełomowe w zakresie analizy stanu i rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy. Raport pokazuje miejsce Europy w odniesieniu 
do problemów nauki i technologii (S&T -Science & Technology) na progu XXI w. 
Jest solidną bazą ilościowych i jakościowych informacji, na których można 
oprzeć budowanie i wzmacnianie polityk unijnych w dochodzeniu do gospo
darki opartej na wiedzy.

3.8.3. Inicjatywy polskie w zakresie GOW

Na polskiej scenie problematyka GOW  pojawiła się w końcu lat dziewięć
dziesiątych XX w., co znalazło swój wyraz m.in. w publikacjach, które ukazały 
się pod auspicjami Komitetu Badań Naukowych, a także w inicjatywach 
i publikacjach rządowych.

351 Podczas realizacji planu „e-Europa 2002” udało się przeprowadzić poważniejsze 
zmiany i doprowadzić do zwięlcszenia liczby obywateli i przedsiębiorstw mających połączenie 
z Internetem. Dokonano zmian w otoczeniu regulacyjnym sieci i usług komunikacyjnych oraz 
handlu elektronicznym; otwarto drzwi dla nowych generacji telefonii komórkowej i usiug mul
timedialnych.

352 Third European Report on Science c& Technology Indicators 2003. Towards a knowledge- 
based economy. Directorate-General for Research, Knowledge-based-economy and society, 
Competitiveness, economic analysis and indicators. European Commission. EU R 20025 EN.



Jeden z pierwszych polskich dokumentów w którym odniesiono się explicite 
do problematyki gospodarki wiedzy to „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce” opublikowane 28 listopada 2000 pod auspicjami 
KBN oraz Ministerstwa Łączności, w którym czytamy: Podstawą rozwoju spo
łeczeństwa informacyjnego jest gospodarka oparta na wiedzy, a zasadniczym 
zasobem gospodarki skumulowanym zarówno w bazach danych, ja k  i w spo
łecznym potencjale intelektualnym, staje się zasób wiedzy, czyli informacja i spo
sób jej wykorzystania''

19 grudnia 2000 r. na spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszeh- 
radzkiej została zgłoszona przez Premiera Jerzego Buzka Inicjatywa 4 + 4 + 2  
„Gospodarka oparta na wiedzy”. Dotyczyła ona współpracy 8 państw (4+4) 
i 2 organizacji m i ę d z y n a r o d o w y c h 3 5 3  w celu intensyfikacji działań, wprowa
dzających gospodarkę opartą na wiedzy w Europie. W czasie konferencji w 
Warszawie w maju 2000 r. kraje kandydujące do Unii Europejskiej wspólnie 
podjęły deklarację stworzenia własnych narodowych e-programów i gotowości 
przygotowania planu działań „eE urope+ ”. Plan ten został przyjęty w Goete- 
borgu w dniu 16 czerwca 2001 r.354. Chodziło w nim o to, by priorytetowym 
elem entem  gospodarki narodowej uczynić inwestycje w edukację, badania 
naukowe i infrastrukturę. 23 kwietnia 2001 roku Prezes Rady Ministrów na 
spotkaniu z am basadoram i państw i organizacji międzynarodowych przedsta
wił propozycję kolejnych kroków budujących międzynarodowy wymiar współ
pracy. Zaproszenie do współpracy zostało przyjęte i Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów zorganizowała w dniach 7-10 czerwca 2001 r. spotkanie ekspertów 
z krajów i organizacji objętych nią, by prowadzić studia porównawcze nad roz
wojem gospodarki opartej na wiedzy. Chociaż zarys program u takich badań 
został w Polsce przygotowany, nie doczekał się od jednak realizacji. W mię
dzyczasie (kwiecień 2001 r.) -  działając na rzecz popularyzacji idei GOW  -  
zorganizowano w Urzędzie Radzie Ministrów RP konferencję pt. „Gospo
darka oparta na wiedzy, droga, z której nie można z e j ś ć ” 3 5 5 .  Była to pierwsza

353 Inicjatywa premiera Jerzego Buzka 4+ 4+ 2 objęła następujące podmioty prawa mię
dzynarodowego: Wielką Brytanię, Holandię, Szwecję i Niemcy -  w nawiązaniu do Manifestu 
czterech premierów (T.Blair, W.Kok, K.Persson, G. S c h r o e d e r ;Progresive Equation: Globa
lization + Welfare) opublikowanego w I.H.T. z dnia 7 września 2000 r., 4 kraje wyszehradzkie 
-  Polskę, Węgry, Czechy i Słowację -  w nawiązaniu do spotkania premierów czterech krajów 
wyszehradzkich z dnia 19 grudnia 2000 r. oraz dwie organizacje międzynarodowe: OECD oraz 
Komisję Europejską. Do inicjatywy 4+ 4+3 dołączył Bank Światowy (Kukliński, 2001; Waw
rzyniak, 2003).

354 (eEuropa+. Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego 
w Europie -  Plan Działań sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Euro
pejskiej), czerwiec 2001.

355 w  ramach dwóch paneli („Perspektywy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce -  
wyzwania i szanse” oraz „Innowacyjność polskiej gospodarki”) referaty wygłosili profesorowie: 
A. Kukliński, M. Raich, R. Galar, J. Kotyński, W. Kuźmicz, B. Wawrzyniak, S. Kwiatkowski, 
A. Podhajska, A. Jeleński. Wicepremier J. Steinhoff wygłosił referat pt. „Innowacyjność 
gospodarki w Polsce do 2006 r.”. Sprawozdanie z konferencji -  zob. D.Sielski (2001). Rezulta
tem konferencji jest książka Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku 
(red. A. Kukliński, 2001).



tego typu konferencja w Polsce z udziałem premiera, wiceprem iera i ministra 
gospodarki, przewodniczącego KBN, a także przedstawicieli nauki, instytucji 
rządowych oraz kół gospodarczych.

W dokumencie „ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006” opracowanym przez M inister
stwo Gospodarki zdefiniowano gospodarkę opartą na wiedzy jako tę, w której 
wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego 
(przed pracą i kapitałem, surowcami i energią); uznano tu, że zasadniczą rolę 
w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, 
w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne.

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy nie może być skuteczne bez 
budowania przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Stąd też w zakres podejm o
wanych inicjatyw wchodzą także zagadnienia zarządzania opartego na wiedzy- 
w tym problematyka kapitału intelektualnego i zarządzania w i e d z ą 3 5 6 .  Do 
zagadnień zarządzania wiedzą nawiążemy w kolejnych rozdziałach rozprawy.

Wynikiem intensywnej współpracy KBN z Bankiem Światowym jest raport 
na temat stanu GOW  w Polsce. Tezy tego raportu prezentowano na konfe
rencji Banku Światowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2002 r. 357, z  innych 
ważnych inicjatyw w Polsce warto wymienić np. powstanie Polskiego Forum  
Strategii Lizbońskiej^^S^ które m. in. publikuje średniookresowe sprawozdania 
Strategii Lizbońskiej.

Jak widzimy, wiele stronic zapisano w krajowych i międzynarodowych 
dokumentach. Są deklaracje, obietnice, prognozy i plany. Do ich urzeczywist
nienia wielu społeczeństwom jeszcze daleko. Jednym z najbardziej widocz
nych symptomów przejścia do gospodarki opartej na wiedzy jest przesunięcie 
popytu w stronę wykwalifikowanych pracowników wiedzy {skilled knowledge 
workers). Im właśnie poświęcony jest następny rozdział książki.

356 Więcej na ten temat zob. np. Wawrzyniak i Staniewski (2003).
357 Uzupełnieniem i rozwinięciem prezentowanych na konferencji myśli i materiałów jest 

tom Gospodarka oparta na wiedzy -  perspektywy Banku Światowego. Red. A. Kukliński. War
szawa 2003.

358 Polskie Forum Strategii Lizbońskiej < http://www.strategializbonska.pl/>.
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4, Zarządzanie informacją i wiedzą 
w  organizacjach

w  erze dominacji porządku ekonomicznego opartego na wiedzy, podsta
wowymi czynnikami przetrwania i rozwoju organizacji -  obok kapitału finan
sowego -  stają się: informacja, wiedza, kreatywność oraz nowe struktury 
i działania organizatorskie oparte na odmiennych niż dotycliczas sposobach 
i podejściach do ich rozwiązywania. Szerokiej problematyce dorobku teorii 
zarządzania informacją i wiedzą we współczesnych organizacjach poświęcono 
w ostatnim czasie sporo miejsca w hteraturze (np. D avenport i Prusak, 1997; 
Elementy zarządzania..., 1997; M aterska, 1997c; Choo, 1998a; Davenport 
i Prusak, 1998; Zaliwski, 1999; Czekaj, 2000; Nonaka i Takeuchi, 2000; Zarzą
dzanie informacją...., 2000; Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie..., 2000 
Materska, 2001b; Zarządzanie zasobami informacji..., 2001; Probst i in., 2002; 
Informacja w zarządzaniu..., 2003; Tiwana, 2003; Zarządzanie wiedzą..., 2003; 
Gladstone, 2004; Grudzewski i Hejduk, 2004b; Koncepcje i narzędzia zarzą
dzania informacją i wiedzą..., 2004; Orna, 2004, Zarządzanie wiedzą istotą..., 
2004; Brdulak, 2005; M aterska, 2005a; Strategieprzedsiębiortw..., 2005; Zarzą
dzanie wiedzą..., 2005; M aterska, 2006). Zwraca się uwagę na aspekty prakse- 
ologiczne, technologiczne, systemowe, procesowe, zasobowe, etyczne, które 
mają uprawniać funkcjonowanie nowoczesnych organizacji.

4.1. Zarządzanie informagą

Treść i zakres zarządzania informacją rozumiane jest odm iennie przez 
badaczy i praktyków różnych obszarów (np. teorii organizacji i zarządzania, 
systemów informacyjnych, technologii informacyjnej i komunikacyjnej, admi
nistracji publicznej, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa). W zależności 
od przyjętej perspektywy terminem  „zarządzanie inform acją” oznacza się 
zarządzanie technologią informacyjną, zarządzanie systemami informacyj



nymi, informację dla zarządzania, zarządzanie zasobami informacji, zarządza
nie rekordami, zarządzanie procesami informacji etc. Znaczenie pojęcia 
„zarządzanie inform acją” dodatkowo zaciemnione zostało przez pojawienie 
się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku nowego terminu „zarządzanie wie
dzą”. W ielu autorów podkreśla trudności w poprowadzeniu jasnej linii demar- 
kacyjnej, czy też oznaczenia wzajemnych relacji pomiędzy tymi dwiema kon
cepcjami.

Na gruncie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej uwaga w zarządza
niu informacją skupiona jest przede wszystkim na organizowaniu zasobów 
informacji i procesach, takich jak; gromadzenie, organizowanie, przetwarza
nie, przechowywanie, poszukiwanie i dostarczanie informacji. W ujęciu orga
nizacyjnym, prezentowanym w niniejszej pracy, dochodzi niezwykle ważny 
aspekt wykorzystywania informacji, który starano się pokazać poprzez procesy 
uczenia się, tworzenia sieci, współpracy i współzawodnictwa, podejmowania 
decyzji, dążenia do osiągnięcia celów organizacji.

Zaproponow ane w książce podejście jest próbą integracji różnych aspek
tów zarządzania informacją, z wyraźnym akcentem położonym na informację 
(jej zasoby), nie na zarządzanie i technologię.

Zarządzanie informacją^^^ w obliczu permanentnych zmian otoczenia spo
łeczno-gospodarczego stało się jedną z kluczowych koncepcji we współcze
snych organizacjach. Znam ienna jest wypowiedź znanego amerykańskiego 
specjalisty teorii zarządzania P. Druckera: Od 1970 roku informacja zaczęła 
przekształcać organizacje. [...] wprowadzanie do organizacji infomwcji jako  
strukturalnego i usystematyzowanego elementu oznacza eliminowanie wielu 
(jeśli nie większości) warstw zarządzania. W  tradycyjnej organizacji większość 
ludzi zwanych kierownikami faktycznie nie kierowała. Ludzie ci przekazywali 
informacje w dól i w górę. Kiedy informacja stała się dostępna, stali się już  
zbędni (Drucker, 1999, s. 90).

Najczęściej podkreśla się, że ta organizacja, która potrafi szybko pozyski
wać, właściwie gromadzić, odpowiednio przetwarzać i racjonalnie wykorzysty-

359 Jeśli myślimy o współczesnym zarządzaniu informacją, to zaczęło się ono mniej więcej 
sto lat temu. Wyłoniło się z działań nazwanych „rewolucją kontroli” (control revolution) w ope
racjach biznesowych. Powstawanie nowoczesnych wielooddziałowych i wielofunkcyjnych orga
nizacji wywołało potrzebę koordynacji i kontroli. Początków zarządzania informacją upatruje 
się w zarządzaniu korespondencją biznesową (generowaną przez maszynistki) i w systemach 
gromadzenia dokumentów na regałach (J. Yates -  za Davenport, 1997). We wczesnej fazie 
zarządzania informacją dominowały cztery podejścia. Korespondują one z czterema strumie
niami informacji w organizacji: (1) informacja nieustrukturalizowana, (2) kapitał intelektualny 
i wiedza, (3) ustrukturalizowana informacja na papierze, (4) ustrukturalizowana informacja 
w komputerach. Chociaż wszystkie te strumienie mają odmienne źródło intelektualne (intel
lectual origins) czasami, w praktyce nachodzą na siebie. Popularność czy wpływ poszczególnych 
strumieni znacznie różniła się na przestrzeni lat. Czwarty strumień pojawił się znienacka 
w latach 70-tych i zdominował zarządzanie informacją. W latach dziewięćdziesiątych XX w. 
zapanowała moda na zarządzanie wiedzą. W podejściach tych w znacznym stopniu zignoro
wano behawioralne i społeczne fakty wykorzystywania informacji. Ukute przez T.Davenporta 
(1997) pojęcie ekologii informacyjnej jest pośrednio krytyką podejścia stwierdzającego, że 
panaceum na wszystko jest technologia.



wać informację, może zdobyć pozycję lidera na rynku. Informacja, która jest 
źródłem wiedzy, nie zmienia się w nią automatycznie. D o przekształcenia 
informacji w wiedzę organizacyjną wymagane jest umysłowe zaangażowanie 
człowieka (pracownika wiedzy). Ilość dopływającej informacji często nie zga
dza się z bieżącymi potrzebam i organizacji -  czasami jest jej zbyt mało, ale 
bywa, że jest jej zbyt dużo i jej natłok (szum informacyjny) przeszkadza we 
właściwym widzeniu danego zagadnienia, uniemożliwia racjonalne podejm o
wanie decyzji. Bywa, iż dysponując nadm ierną ilością informacji organizacja 
wciąż nie posiada takiej, która potrzebna jest w danej chwili. Pojawia się więc 
problem gospodarowania informacją, a także założeń i warunków (informacji 
i rozwiązań organizacyjnych), jakie muszą zostać spełnione, by informacja 
była najbardziej użyteczną.

4.2. Zarządzanie informagą jako funkcja
zarządzania organizacją

Zarządzanie informacją traktowane jest obecnie jako jedna z funkcji zarzą
dzania. Takie podejście wynika przede wszystkim z traktowania informacji jako 
zasobu strategicznego oraz z pojawienia się szeregu nowych zjawisk z sferze 
informacyjnej (np. systematycznego wzrostu różnorodności informacji, często
0 cechach innowacyjnych) (Mazur, 2003). Zarządzanie informacją realizuje 
wszystkie tradycyjne funkcje zarządzania, a więc planowanie, przewidywanie, 
finansowanie, organizowanie, kierowanie, szkolenie, promocję, kontrolę i inne 
aktywności menedżerskie związane z tworzeniem, zbieraniem, przetwarza
niem, utrzymywaniem i obiegiem oraz wykorzystywaniem informacji.

Zarządzanie informacją jest zagadnieniem szczególnie wielowątkowym
1 specyficznym. Na każdym poziomie zarządzania organizacją (strategicznym, 
taktycznym i operacyjnym) problemy zarządzania informacją możemy rozpa
trywać w dwóch aspektach:
• statycznym, tj. zarządzania zasobami informacyjnymi oraz
• dynamicznym, tj. zarządzania procesami informacyjnymi.

Zarządzanie zasobami informacyjnymi, tj. ich planowanie, organizowanie
i kontrola dotyczy samych informacji. Wiąże się z zagadnieniami polityki 
informacyjnej, wymaganego poziomu jakości informacji^óO^ polityki bezpie
czeństwa informacji w kontekście technologii informacyjnych itp.

Zarządzanie procesami informacyjnymi wiąże się natom iast z planowa
niem, organizowaniem oraz nadzorowaniem i kontrolą faktycznej realizacji 
ciągów działań, składających się na procesy informacyjne i wykorzystywane 
w nich technologie. Podstawowe procesy informacyjne dotyczą: generowania

360 w  tzw. podejściu ekologicznym zarządzania informacją kładzie się nacisk nie na two
rzenie i dystrybucję mnóstwa informacji, lecz raczej na efektywne wykorzystanie stosunkowo 
niedużej ilości wysoko jakościowej informacji.



i pozyskiwania informacji, przechowywania informacji, przetwarzania infor
macji, emisji i dystrybucji informacji.

Obydwa ujęcia wzajemnie się dopełniają (Wstęp do..., 2004).
W uzupełnieniu do wyżej podanych propozycji należałoby dodać:

• aspelct strukturalny -  obejmujący struktury organizacyjne odpowiednie dla 
realizacji procesu zarządzania informacją i wiedzą (np. ułatwiające dziele
nie się informacją przez pracowników) oraz

• aspekt podmiotowy -  uwzględniający osoby odpowiedzialne za inicjowanie 
i realizację procesów zarządzania informacją w organizacji. Do spraw istot
nych w kwestii zarządzania informacją należy niewątpliwie tzw. kadra infor
macyjna. Idzie tu przede wszystkim o sposób pozyskiwania personelu, sta
wianie wymagań co do kwalifikacji i wykształcenia, a także zapewnienie 
możliwości perm anentnego doskonalenia zawodowego -  szczególnie 
w dobie ciągłego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Z  uwagi na brak literatury porządkującej różne aspekty zarządzania infor

macją łącznie, poniżej przytaczamy stanowiska najbardziej charakterystyczne 
dla każdego z wyszczególnionych ujęć.

Ujęcie dynamiczne charakteryzują definicje, które istotę zarządzania infor
macją sprowadzają do nazywania procesów, np. „model 5P”, tj.: poszukiwania, 
pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji 
(Pawlus, 2003). Model ten jest jednak niepełny -  można go uzupełnić o: plano
wanie, przewidywanie przygotowanie, promowanie itd. J.Czekaj (2000) wśród 
procesów zarządzania informacją wymienia planowanie, organizowanie, koor
dynację i kontrolę cząstkowych funkcji informacyjnych, przebiegających na 
płaszczyźnie operacyjnej i strategicznej we wszystkich obszarach działalności 
przedsiębiorstwa. Celem zarządzania informacją jest rozpoznanie zdarzeń 
determinujących funkcjonowanie organizacji i dostarczenie informacji użytkow
nikom stosownie do ich potrzeb. To właśnie stopień spełnienia potrzeb infor
macyjnych i koszty działań z tym związane mogą być traktowane jako czynniki 
oceny skuteczności zarządzania informacją. Tenże autor przytacza także propo
zycję J.Schwarze, by pod pojęciem zarządzania informacją rozumieć wypełnia
nie funkcji planowania, kierowania, koordynacji i kontroli odnoszących się do 
określania potrzeb informacyjnych, opracowywania, przesyłania, gromadzenia 
i przygotowywania informacji, wspomagających realizację celów organizacji.

Należy zauważyć, że dobrze zorganizowane procesy zarządzania informa
cją wspomagają radzenie sobie z omówionymi w poprzednich rozdziałach 
problemami: eksplozją informacyjną, zniekształceniami informacji, chaosem 
(poprzez wprzęgnięcie go w twórcze procesy w organizacji) itp.

W podejściu statycznym zadaniem zarządzania informacją jest upewnienie 
się, że organizacja posiada niezbędną informację oraz umiejętności informa
cyjne potrzebne do ciągłej adaptacji do zmieniającego się otoczenia zewnętrz
nego i wewnętrznego. Wymaga to ustawicznego patrzenia w przyszłość oraz 
przystosowywania się do wieloznaczności i niepewności tkwiących w otoczeniu 
(Kirk, 1999). Zarządzanie informacją obejmuje formalne plany, sposoby



postępowania, strategie i standardy, które organizacja ustala, by świadomie 
kształtować, modelować i kontrolować informacyjne zasoby i uslugi^^l. W ła
ściwie przygotowane do wykorzystania zasoby służą osiągnięciu założonych 
celów organizacji. Bliższe rozwinięcie tej koncepcji znajdziemy w podrozdz.
4.3.3. Zarządzane zasobami informacji i wiedzy.

Istnieje niewiele całościowych modeh zarządzania informacją, które w sze
rokiej perspektywie obejmują różnorodne elementy organizacji. Większość 
z nich to modele cząstkowe, skupiające się jedynie na wybranych elementach. 
W tym kontekście można na przykład rozważać zarządzanie informacją jako 
projektowanie i zarządzanie infrastrukturą informacyjną. W kręgu zaintereso
wań znajdują się tu: struktury komunikacyjne -  tj. sieci przepływów i kontak
tów komunikacyjnych pomiędzy partneram i komunikacji. Analiza kom unika
cji opisywana jest przez następujące parametry:
• elementy, między którymi budowane są kontakty komunikacyjne. Jako ele

menty definiuje się poszczególnych pracowników, działy lub całą instytucję. 
Ilość i oczekiwania (preferencje) i możliwości partnerów  komunikacji 
determinują wybór środków komunikacji (np. komunikacja bezpośrednia, 
poczta elektroniczna, telefon, fax, portal informacyjny);

• rodzaj wykorzystywanych kanałów (środków) komunikacyjnych -  tele
fon, faks. Internet (np. poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne), intranet, 
serwisy online, itp. -  często preferowane w zależności od miejsca pracy (sta
nowiska) i zadań do wykonania (indywidualnych bądź grupowych);

• siła komunikacji, na którą składa się intensywność i zasięg:
-  intensywność komunikacji między elementami wyraża się poprzez często

tliwość komunikacji (np. liczba rozmów telefonicznych, czy wysłanych 
listów elektronicznych w ciągu jednego dnia), czas trwania komunikacji 
(np. czas trwania rozmów telefonicznych). Intensywność związana jest 
najczęściej z motywami komunikowania się;

-zasięg  wyraża się przez ilość rzeczywistych i potencjalnych uczestników 
komunikacji (np. ilość osób, do których dociera sprawozdanie, ilość sta
nowisk mogących działać w sieci komputerowej);

• rodzaj wykorzystywanych form komunikacji: tekst, obraz, film, osobista 
rozmowa, komunikacja elektroniczna itd.;

• zawartość przekazywanych informacji;
• lokalizacja dostępu do informacji -  powinna służyć wygodzie użytkownika;
• koszty (najtrudniej obliczyć te, które odnoszą się do personelu -  wykony

wanych przez niego czynności).
W omawianym zakresie ważne są też systemy techniczne {technical sys

tems) oraz systemy użytkowe {application systems), tzn. użytkowane technolo
gie, typy i konfiguracje elementów składowych (komputerów i urządzeń pery
feryjnych) oraz architektura (sieci, telekomunikacja) i oprogramowanie.

361 w  znaczeniu węższym zarządzanie informacją pojmowane jest niel(iedy jako prze- 
icształcanie zgromadzonych danych w informacje oraz udostępnianie ich użyticowniicom dla 
podejmowania decyzji (Abramowicz, 2004).



Wszystkie elementy infrastruktury informacyjnej muszą być nakierowane 
na realizację celów strategicznych, takich jak: skuteczność, szybkość i ela
styczność systemu, bezpieczeństwo danych, i inne. Analizy komunikacyjne 
służą najlepszym rozwiązaniom świadomego użytkownika informacji w firmie 
i likwidowaniu tzw. wąskich gardeł, którymi mogą być np. brakujące kanały 
informacyjne pomiędzy pojedynczymi współpracownikami, działami lub sta
nowiskami organizacji a także istniejące, ale niewystarczające kanały, tzn. 
dostarczające informacji zbyt wolno, w postaci, które nie są preferowane przez 
danych użytkowników, dostarczające informacji w niedostatecznym zakresie, 
oraz te, które dostarczają informacji ponad miarę (M aterska, 1997). W kon
tekście zarządzania informacją należy zadbać o to, by strumieni informacji nie 
było za dużo, bo informacja, której nie można opanować przestaje być zaso- 
bem362. Jeżeh organizacja nie ma do informacji natychmiastowego i wielo
aspektowego dostępu, to jej gromadzenie staje się jedynie zbędnym kosztem.

M. M azur duży nacisk wśród zadań zarządzania informacją kładzie na sys
temy informacyjne, przykładowo:
• rozwój systemów informacyjnych -  racjonalne planowanie środków inwe

stycyjnych na projektowanie i wdrażanie środków informatyki,
• zapewnienie efektywności eksploatacji systemów informatycznych,
• zapewnienie integracji systemów wykorzystywanych na różnych szczeblach 

zarządzania i w różnych podsystemach funkcjonalnych,
• kontrola funkcjonowania i procesu rozwoju systemu informacyjnego,
• konserwacja systemów informacyjnych, czyli utrzymanie ich w gotowości do 

efektywnej eksploatacji,
• przygotowanie, wdrożenie i rozwój systemu motywacyjnego potrzebnego do 

realizacji celów systemu informacyjnego,
• rozdział kompetencji i przydział środków między poszczególne jednostki 

organizacyjne i stanowiska pracy realizujące zadania na rzecz systemu 
informacyjnego,

• organizowanie środków i kadr potrzebnych do eksploatacji i rozwoju sys
temu informacyjnego odpowiadającego bieżącym i przyszłym potrzebom 
(Mazur, 2003, s. 178).
W arto odnotować, że wprowadzenie systemów informatycznych do organi

zacji nie jest możliwe, jeśli nie ma w niej ludzi przekonanych o konieczności 
zmian. Istotą informatyki jest przecież zmiana -  zmiana danych w informację 
możliwą do ewoluowania w wiedzę. Dane stają się informacją tylko po ich 
odpow iednim  przetw orzeniu (tzn. zm ianie), czyniącym je użytecznymi 
w podejmowaniu decyzji {Systemy zarządzania informacją w opiece zdrowotnej, 
1997).

3^2 Zarządzający otrzymuje znacznie więcej informacji niż potrzebuje do podjęcia decyzji. 
W przypadku zarządzania informacjami również obowiązuje zasada 20/80 mówiąca o tym, że 
20% czynników odpowiada za 80% efektów. Celem zarządzającego jest odszukanie tych 20% 
informacji, które będą miały decydujący wpływ na podjęcie decyzji.



w  kwestii zarządzania informacją trzeba mieć świadomość, że odnosi się 
ono zawsze do konkretnej organizacji. Nie ma wzorców całkowicie uniwersal
nych, gdyż każda organizacja tworzy własne i niepowtarzalne środowisko 
informacyjne. D latego też zaproponować można ogólne podejścia kierunku
jące nowoczesne widzenie zarządzania informacją. Są one zgodne z ekologią 
informacji -  patrzeniem  na informację poprzez pryzmat całego środowiska 
informacyjnego organizacji. W uzupełnieniu tego, o czym napisano wyżej, tak 
rozumiane zarządzanie informacją powinno obejmować:
• opracowanie i wdrażanie strategii informacyjnych, jako wyrazu określonej 

polityki informacyjnej organizacji, zaprogramowanie strategii informacyj
nej na sprzyjanie koncepcji organizacji uczącej się,

• zidentyfikowanie kluczowych obszarów zarządzania informacją w organiza
cji,

• sterowanie przepływaniem informacji w sieci komunikacyjnej, w systemach 
organizacji,

• zarządzanie jakością informacji,
• kształtowanie zasobów informacji w kierunku zasobów wiedzy,
• stworzenie bezpieczeństwa informacyjnego firmy (zarządzanie bezpieczeń

stwem informacji),
• opracowanie systemu mierników do oceny efektywności zarządzania infor

macją,
• dbałość o kulturę informacyjną organizacji (promowanie interaktywnych 

wzorców wymiany i dzielenia się informacjami),
• zapewnienie pożądanego rozwoju kadr informacyjnych przez organizowa

nie efektywnych form kształcenia,
• promowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych wspierają

cych zarządzanie informacją i traktowanie ich jako ważnego instrum entu 
współczesnego zarządzania,

• tworzenie efektywnych związków organizacji z rynkiem informacyjnym,
• powiązanie zarządzania informacją z praktyką organizacyjną.

Obecnie praktyka zarządzania informacją wykorzystuje najczęściej tzw. 
podejście sytuacyjne. Oznacza to, iż nie dominuje na stałe żadna szkoła zarzą
dzania lecz w zależności od problemu stosuje się najbardziej właściwe decy- 
zje363. Na zarządzanie informacją można patrzeć z perspektywy całej organi
zacji, grupy roboczej czy zespołu zadaniowego, można je również postrzegać 
z punktu widzenia pojedynczego pracownika.

Zarządzanie informacją i komunikacją wewnętrzną może być uważane za 
domenę zarządzania operacyjnego. W zarządzaniu strumieniami informacji 
i komunikacji zewnętrznej pojawia się, obok aspektu operacyjnego, wymiar 
strategiczny.

Coraz większą popularność zdobywa tzw. szkoła zasobowa, w której informacja i wie
dza traktowane są jako zasób organizacji, podobny do tych rozróżnianych w klasycznej ekono
mii (ziemia, kapitał, praca).



4.3. Strategiczne zarządzanie informacją

Na gruncie gospodarczym do końca lat osiemdziesiątych XX w. zarządza
nie informacją w przedsiębiorstwach ukierunkowane było głównie na wspo
maganie procesów zarządzania operacyjnego, nastawionych na obniżkę kosz
tów i poprawę wydajności. Z  początkiem następnego dziesięciolecia funkcja 
informacyjna stała się jednym z podstawowych czynników tworzenia i dosko
nalenia strategii organizacji, a zarządzanie informacją zostało ukierunkowane 
na badanie i kształtowanie strategicznych zasobów. Odpowiedni ich poziom 
i właściwe wykorzystanie zwiększa wiedzę o sferze realnej i umożliwia racjo
nalizację każdej działalności. Obserwując ewolucję funkcji informacyjnej 
wyróżnia się następujące po sobie etapy:
• funkcja wspomagania procesów zarządzania nastawionych na obniżkę kosz

tów,
• funkcja wspomagania procesów zarządzania nastawionych na wzrost pro

duktywności,
• funkcja współtworzenia strategii przedsiębiorstwa {Elementy..., 1997). 

Przyjmując -  jak  to opisano w podrozdz. 2.2.4. Informacja jako zasób orga
nizacji -  że zasoby informacyjne są czynnikiem strategicznym, zarządzanie 
nimi staje się elem entem  tworzenia i realizacji strategii każdej organizacji. 
Oznacza to zarazem  potrzebę wprowadzania zarządzania strategicznego 
informacją, postrzeganego z jednej strony jako instrum ent wspomagający 
budowanie strategii danej organizacji, z drugiej zaś jako elem ent z tą strategią 
zintegrowany i jej podporządkowany. Określenie strategii funkcji informacyj
nej (stworzenie systemu informacji strategicznej) można sprowadzić do dwóch 
zasadniczych elementów:
• sformułowania celów i zadań funkcji informacyjnej, adekwatnych do ogól

nej strategii organizacji,
• optymalnego ukształtowania systemu informacyjnego, jego struktury i prze

biegów organizacyjnych364.
Z  szeregu wytycznych, które formułuje się pod adresem  zarządzania stra

tegicznego informacją warto uwzględnić np. zapewnienie udziału kierownic
twa w tworzeniu strategii, uwzględnienie powiązań pomiędzy funkcjami 
a potrzebam i informacyjnymi czy ujmowanie aktualnego oraz przyszłego 
poziomu organizacji i technologii procesów informacyjnych.

W edług B.Dearstyne (2004) strategiczne zarządzanie informacją {strategie 
information management -  SIM) jest nową ideą obejmującą zarządzanie 
rekordami365 i informacją {records and information management -  RIM ) oraz 
zarządzanie wiedzą {knowledge management -  KM). Wielu proponentów SIM

364 System informacji strategicznej (SIS) w literaturze francuskojęzycznej nazywany jest 
inteligencją ekonomiczną przedsiębiorstwa. Omówienie idei SIS zob. np. Sopińska, 2001; 
Nogalski i Surawski, 2003.

365 Zarządzanie rekordami uzyskało nowy wymiar w kontekście wspierania i dostarczania 
informacji w zakresie e-govemment oraz usług e-business w Europie.



przyjmuje, że tym, co liczy się naprawdę jest kreatywne wykorzystanie infor
macji przez ludzi, a nie tylko nowoczesna technologia służąca tworzeniu, 
transmisji i prezentowaniu informacji.

4.3.1. Koncepcja „zarządzania zasobami informacji”

Idea traktowania informacji jako zasobu366^ którym może zarządzać orga
nizacja, zakorzeniła się już w literaturze z zakresu zarządzania informacją, 
a termin „zarządzanie zasobami informacji” {IRM  -  Information Resource 
Management) został powszeclinie zaakceptowany. Nie oznacza to jednak, iż 
wyrażenie «informacja jako zasób» jest jednoznaczne. Na początku lat dzie
więćdziesiątych J. Eaton i D.Bawden (1991) zwracah uwagę, że term in ten ma 
dwa różne zastosowania. Pierwsze -  miało podnosić rangę informacji w orga- 
nizacji^^^, drugie -  implikowało możliwość stosowania (przystawalność) ogól
nego modelu zarządzania zasobami także do informacji.

Idea informacji w funkcji zasobu leży u podstaw stosunkowo młodej dyscy
pliny -  zarządzania zasobami informacji (IRM ), w której odnaleźć można 
zarówno umiejętności i spojrzenie na problemy charakterystyczne dla infor
macji naukowej, przetwarzania danych, a także nauk o zarządzaniu, zarządza
nia rekordami368 itp. W sposób naturalny i prawie natychmiastowy rezultaty 
tej nowej dyscypliny zostały zaadaptowane w dużych organizacjach komercyj
nych i rządowych, wykorzystujących przede wszystkim tzw. informację admi
nistracyjną.

Podejście prezentowane przez IRM  zakłada, że istnieją na tyle duże podo
bieństwa pomiędzy zasobami informacji i innymi zasobami materialnymi, iż

366 Zob. podrozdz. 2.2.4. Informacja jako zasób organizacji.
367 Jak sugerują Eaton i Bawden (1991) wyrażenie «informacja jako zasób» stało się do 

pewnego stopnia skrótem myślowym i synonimem takich określeń, jak: «informacja jest 
ważna», «informacja powinna być traktowana w organizacjach bardziej poważnie». Obecnie ta 
intencja stała się mniej wyraźna, gdyż coraz więcej organizacji doceniło wagę informacji.

368 Warto przypomnieć, że IRM było początkowo bardziej „odgałęzieniem” teorii zarzą
dzania (zasad zarządzania zasobami) niż informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Początki 
tej koncepcji sięgają połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to rząd Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo „utonięcia” w olbrzy
mich stertach papierów produkowanych przez biurokrację bez liczenia się z ich przydatnością 
i proporcjonalnymi do przydatności kosztami. To skłoniło rząd USA do uznania informacji za 
towar (commodity) w sensie ekonomicznym, który ma swoją cenę. Komisja do Spraw Pracy 
z Dokumentami {Commission on Federal Paperwork) wydała oświadczenie, że jako zasób eko
nomiczny, dane oraz informacje, mogą i muszą być zarządzane podobnie jak zarządza się zaso
bami ludzkimi, fizycznymi czy finansowymi. Dane i informacja muszą podlegać tym samym 
regułom budżetu, zarządzania i audytu, co inne zasoby (Eaton i Bawden, 1991; Oppenheim 
i Stenson, 2003a). Od samego początku termin «zarządzanie zasobami informacji» (IRM) 
przyjął się znacznie lepiej niż funkcjonujący w tamtym czasie «zarządzanie pracą papierkową» 
{paperwork management), który wkrótce został wyparty. Stopniowo IRM stało się udziałem 
dużej grupy pracowników informacji naukowej (information professionals) (Eaton i Bawden, 
1991).



uzasadnione jest stosowanie ogólnie przyjętych ram dla zarządzania zasobami 
W arunkiem sine qua non  koncepcji IRM  jest traktowanie informacji jako cze
goś namacalnego {tangible), fizycznego i konkretnego. Podobieństw można 
doszukiwać się przede wszystkim w tym, że tak jak inne fizyczne zasoby, 
zasoby informacji mają swój „cykl życia”^^ ,̂ mają swoją wartość i wymagają 
poniesienia kosztów na ich pozyskanie oraz mogą być wykorzystywane do 
osiągnięcia określonych celów ekonomicznych; podobnie jak inne zasoby, 
stają się czasami obiektem kradzieży^^O (Eaton i Bawden, 1991; Stefanowicz, 
2004b i 2004c).

Znaczące rozwinięcie koncepcja IRM  uzyskała w raporcie tzw. Hawley 
Com m ittee (KPM G/IM PACT, 1994), który podkreślał znaczenie informacji 
jako zasobu. Zasoby informacyjne zdefiniowano tu jako dane, które są lub 
powinny być udokum entowane i które posiadają realną lub potencjalną war
tość. R aport Hawleya zarekomendował identyfikowanie oraz klasyfikację 
zasobów informacyjnych firmy według ich wartości i ważności w organizacji. 
Istotną implikacją przyjętych w raporcie założeń stało się uświadomienie 
kadrze menedżerskiej faktu, że dla uzyskania maksymalnych korzyści z infor
macyjnego zasobu, wymaga on profesjonalnego zarządzania.

Potwierdzenie istnienia informacji w funkcji istotnego zasobu organizacyj
nego, przyniosły badania prowadzone na zlecenie firmy Reuters, opubliko
wane w raporcie pt. „Information as an Asset; the Invisible Goldm ine” (Reu
ters, 1995). Przedstawiono w nim wyniki pięciuset wywiadów telefonicznych 
z kadrą zarządzającą wyższego szczebla w firmach Wielkiej Brytanii. W naj
ważniejszych i najciekawszych wnioskach znalazły się m.in. następujące stwier
dzenia: jedna czwarta firm brytyjskich uznała informację za swój najważniej
szy zasób; pięćdziesiąt procent firm wierzy, że informacja jest ważniejsza niż 
znaki towarowe i nazwy marki; w jednej dziesiątej badanych firm informację 
ceni się wyżej niż pracowników. Z  badań wynika jednak i to, że ponad czter
dzieści procent firm nie rozpoznało jeszcze prawdziwej wartości informacji 
w biznesie.

4.3.2. Szkoła zasobowa

Przytoczone badania mieszczą się w obszarze nowej szkoły zarządzania 
strategicznego, tzw. szkoły zasobowej przewagi konkurencyjnej (ang. compe
tence-based competitive advantage) -  ukształtowanej na początku lat dziewięć
dziesiątych XX wieku (zanim rozwinęła się koncepcja zarządzania wiedzą -  
ang. Knowledge Management). Punktem wyjścia do tej nowej koncepcji prze
wagi konkurencyjnej jest koncentracja uwagi na wewnętrznych atutach pod
miotów społeczno-gospodarczych, które umożliwią długotrwały sukces nawet

369 Cykl taki obejmuje tworzenie, dystrybucję, wykorzystywanie i usuwanie.
370 Podczas gdy łatwo zauważyć kradzież innych zasobów, z kradzieży informacji jej pra

wowity posiadacz czasem nie zdaje sobie sprawy (Stefanowicz, 2004b).



w trudnym, burzliwym i nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym. Propagato
rzy tej teorii sugerują, aby organizacja skupiła się na swoich wewnętrznych 
zasobach i dostosowywała otoczenie do siebie (zamiast dostosowywać się do 
zmiennego środowiska)^^^.

Szkoła zasobowa -  w Polsce wiązana głównie z koncepcją C. K. Prahalada 
i G. Hammela (1999) -  zakłada, że źródłem przewagi strategicznej jest dyspo
nowanie pewnym zasobem, bądź zbiorem zasobów. Zasób jest tutaj rozumiany 
szeroko. Może nim być: posiadany majątek, lokalizacja geograficzna, marka, 
patenty i znaki towarowe, relacje, wiedza i umiejętności. K.Obłój (2004) 
zwraca uwagę, że przez ostatnie lata teoria i praktyka zarządzania były skon
centrowane wokół doskonalenia metod eksploatacji -  tak więc firmy nauczyły 
się optymalizować wykorzystanie materialnych zasobów (lokalizacji, technolo
gii, mocy produkcyjnych, sieci dystrybucji itd.). D latego też w wielu obszarach 
dostęp do zasobów materialnych przestał być skuteczną podstawą przewagi 
konkurencyjnej; nowym uznanym fundamentem przewagi staje się kapitał 
intelektualny -  wiedza, reputacja, patenty, praktyki zarządzania, lojalność 
odbiorców/klientów, motywacja pracowników itp.

W ramach szkoły zasobowej powstał swego rodzaju „test na wartość 
zasobu”. Celem tego testu jest sprawdzenie, czy dana wartość (składnik) kapi
tału jest zasobem strategicznym. Aby zasób mógł być źródłem przewagi, nie
zbędne jest spełnienie czterech podstawowych postulatów -  mianowicie musi 
to być zasób: cenny (musi tworzyć wartość dla firmy i dla klienta), rzadki, 
trudny do imitacji i optymalnie wykorzystywany przez organizację (zasób musi 
być możliwy do zatrzymania przez dłuższy czas, nie może posiadać strategicz
nych substytutów) (Fazlagić, 2004). W literaturze postulaty te określane są 
skrótem V RIO -  od Value (wartość). Rareness (rzadkość), Imitability (nie- 
imitowalność), Optimal Exploitation (optymalne wykorzystanie). Jeżeli dany 
element kapitału spełnia jednocześnie wszystkie postulaty, to może być uwa
żany za zasób strategiczny.

Koncepcja zasobowa lokuje informację i wiedzę w grupie zasobów niem a
terialnych, o szczególnie dużym potencjale konkurencyjnym.

4.3.3. Zarządzanie zasobami informacji i wiedzy

Nieuniknioną konsekwencją przechodzenia od gospodarki opartej na tra
dycyjnych zasobach do gospodarki, w której dominującym zasobem jest nie
materialna wiedza, jest pojawienie się idei zarządzania wiedzą. W koncepcji 
zarządzania wiedzą zadaniem podsystemu zarządzania jest przekształcanie 
wiedzy niejawnej (nieartykułowalnej, związanej przede wszystkim z kapitałem

Do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia koncepcje identyfikowania źró
deł przewagi konkurencyjnej koncentrowały się bardziej na uwarunkowaniach związanych 
z otoczeniem rynkowym podmiotów niż na wewnętrznych źródłach organizacji (Fazlagić, 
2001a i 2001b).



ludzkim) w wiedzę jawną, z której mogłaby korzystać cala organizacja, a także 
przekształcenie wiedzy indywidualnej w wiedzę organizacyjną. Jednak nawet 
unikatowe zasoby, kompetencje czy umiejętności same w sobie nie stanowią 
o konkurencyjnej przewadze. Decyduje o tym odmienność sposobu kształto
wania tych zasobów i innowacyjność zastosowań.

Zauważono już wyżej, że nie każda informacja i wiedza jest zasobem. Nie 
każda informacja, którą „posiada” pracownik, jest zasobem ekonomicznym 
rozumianym jako zasób służący realizacji misji organizacji. Jest nim tylko ta 
wiedza, która wpływa na zachowanie się człowieka jako podmiotu w gospodarce 
(...) (Oleński, 2000, s. 162). Nie jest więc zasobem ekonomicznym np. infor
macja czy wiedza niedostępna dla użytkownika w odpowiednim czasie, miej
scu i formie (mimo iż z punktu widzenia treści jest potencjalnie użyteczna). 
Nie są zasobem ekonomicznym informacje niespełniające wymagań jakościo- 
wycli w danym systemie społeczno-gospodarczym, np. informacje fałszywe czy 
nieaktualne^^^^ informacje nikomu niepotrzebne (bezużyteczne, gromadzone 
„na zapas”) (Oleński, 2000). Te ostatnie informacje pojawiają się coraz czę
ściej dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym, które umożliwiają 
praktycznie każdemu relatywnie tanie generowanie i przechowywanie dużej 
ilości informacji. Nie ulega wątpliwości, że informacja i wiedza, które mają być 
efektywnie wykorzystywanym zasobem organizacji, muszą być kształtowane 
celowo, muszą zostać objęte profesjonalnym zarządzaniem obejmującym 
takie procesy, jak: planowanie^^^, organizowanie, kontrola i ochrona. Tym 
bardziej, że jak każdy inny zasób informacja nigdy nie jest za darmo (Aleksan
drowicz, 1999, s. 66).

4.3.3.1. Koszty pozyskania i tworzenia zasobów informacji i wiedzy.
Aby informację pozyskać, a potem  przechować, przetworzyć, przesłać i udo
stępnić odbiorcy, trzeba zaangażować odpowiednich specjalistów, poświęcić 
czyjś czas, wykorzystać odpowiednie środki itd. -  trzeba ponieść określone 
koszty finansowe, czasowe, osobowe. Koszty pozyskiwania informacji maleją 
tym szybciej, im szersze i bardziej wielostronne jest wykorzystanie tej samej 
informacji w danej organizacji; przyczynia się do tego efekt synergii, co ozna
cza, że ta sama informacja może być wykorzystana przez określonego użyt
kownika do różnych celów (Stefanowicz, 2004c).

Wydatki poniesione na zdobycie informacji przez pracowników wiedzy nie 
odnoszą się jedynie do kwot poniesionych przez organizacje na zakup infor
macji zewnętrznych (licencje, prenum eraty itp.). Kosztowny, jak się okazuje, 
jest brak właściwej organizacji dostępu do informacji wewnętrznej i zewnętrz
nej, zgromadzonej najczęściej w korporacyjnych portalach, intranetach i eks- 
tranetach. Niemożność odnalezienia informacji potrzebnej w danej chwili

3^2 Zdarza się jednak, że organizacja, która nie jest świadoma słabej jakości informacji, 
czyni J e  zasobem, wykorzystywanym np. do podejmowania decyzji gospodarczych.

O metodach planowego pozyskiwania informacji przez firmy pisaliśmy w odrębnym 
artykule (Materska, 2004). W zaproponowanym tutaj kontekście wywiad gospodarczy można 
uznać za jedno z narzędzi zarządzania zasobami informacji i wiedzy.



oznacza według szacunków firm konsultingowych, że 7,5-8% dnia pracy to 
strata czasu pracowników wiedzy. Szacuje się, że amerykański biznes traci 
z podanych tu powodów ok. 107 bilionów dolarów rocznie {The Verity K2,
2003)374.

Realna cena, którą firmy plącą za brak możliwości efektywnego dostępu 
i wyszukiwania informacji to także, np.: dublowanie prac przy tworzeniu infor
macji i wiedzy zapisanej już w repozytoriach organizacyjnych, ale której nie 
można odnaleźć; powtórny zakup produktów i usług informacyjnych, które 
nabyto już wcześniej, ale których nie można zlokalizować w korporacyjnej 
sieci; podejmowanie sprzecznych decyzji, opartych na innych fragmentach 
informacji i wiedzy dostępnej w różnych departam entach firmy; stracone oka
zje, gdyż informacja nie została odnaleziona „na czas” (Classification, Taxo
nomies, 2004). Do tego dochodzi istniejący problem informacji zdezaktuali
zowanej i błędnej, znajdującej się w zasobach organizacji, o czym już 
wspomniano wcześniej.

Coraz częściej podnoszą się głosy, że efektywne zarządzanie informacją 
i wiedzą będzie wymykać się organizacjom, o ile nie powstaną w firmach 
swego rodzaju „rynki wiedzy” -  ze sprzedającymi i kupującymi potrzebne 
obiekty wiedzy. Oczekuje się, że w ten sposób doprowadzi się do zmiany sytu
acji określanej „zasadą 20/80”, w której 20% pracowników firmy dostarcza 
80% wiedzy potrzebnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż pozostała 
większość odczuwa brak „motywatorów” do dzielenia się swoją wiedzą^^S. 
Próba wyceny indywidualnych „porcji” wiedzy jest w ocenie niektórych 
naukowców właściwym krokiem w stronę szacowania wartości zasobu, którym 
jest informacja i wiedza w organizacji (Desouza K.C. i in., 2003).

W literaturze przedm iotu istnieją dwa podejścia do szacowania zasobów 
informacji i wiedzy. Pierwsze z nich traktuje audyt jako inicjatywę poprzedza
jącą wprowadzanie zarządzania informacją i wiedzą w organizacji. Drugie 
z podejść wiąże ocenę zasobów z jednym z niezbędnych etapów wdrożonej już 
strategii zarządzania tymi zasobami w organizacji (Probst i in., 2002). Niektó
rzy autorzy (Tiwana, 2000, Guzik, 2003) sytuują rozważany problem  w obydwu 
kontekstach.

4.3.3.2. Audyt informacyjny i audyt wiedzy. Nie da się zarządzać informa
cją wiedzą nie dokonując szeroko pojętego pomiaru zmian w tych zasobach, albo 
przynajmniej ich sobie nie uświadamiając. Organizacje, które chcą zmierzyć się 
z wyzwaniem zarządzania koфoracyjną informacją i wiedzą -  w tym z proble-

374 Bardziej szczegółowe dane na ten temat w podrozdz. 2.З.2.1. Zachowania informacyjne 
związane z wyszukiwaniem informacji.

7̂5 w  badaniach prowadzonych przez Katedrę Teorii Zarządzania SGH wśród prezesów 
i wyższej kadry zarządzającej największych polskich przedsiębiorstw z Listy 500 „Rzeczpospo
litej”, jako najbardziej typowe bariery dzielenia się wiedzą przez pracowników firmy wymienia 
się (w kolejności od najbardziej znaczących do najsłabszych): konkurencję między pracowni
kami, niedostateczną świadomość korzyści, konkurencję między działami w organizacji, brak 
motywacji, nastawienie typu „wiedza to władza”, brak czasu, strukturę organizacji oraz 
brak/niewydolność struktury informatycznej (Mierzejewska, 2002).



mem kwantyfikacji swoich zasobów informacji i wiedzy -  powinny przede wszyst
kim dokładnie określić (zidentyfikować i zlokalizować) zasoby wiedzy już posia
danej (indywidualnej i zbiorowej) oraz tej potrzebnej (i możliwej) do zdobycia.

Systematyczny proces, dzięki któremu organizacja może zorientować się 
w swoich potrzebach, co do informacji i wiedzy, rozpoznać kanały przepływu 
informacji, ustalić, co już wie i gdzie występują luki tego zasobu, nazywa się 
audytem informacyjnym. Innymi słowy, audyt informacyjny jest narzędziem sys
tematycznego rozpoznawania zapotrzebowania na informację, rozpoznawania 
tego, w jaki sposób informacja jest w firmie wykorzystywana, tworzona i prze
kazywana/rozpowszechniana pomiędzy poszczególnymi strukturami organizacji 
i pracownikami (Guenther, 2004; TFPL, 2004). Rezultatem audytu jest „mapa 
informacji”, która powinna stanowić podstawę efektywnego projektowania np. 
zawartości intranetu, formułowania korporacyjnej strategii informacyjnej lub 
też strategii zarządzania wiedzą. Taka mapa może znacząco przyczynić się do 
eliminacji informacji nieistotnej oraz do redukcji tzw. przeładowania informa
cyjnego {information overload) w organizacji, a także „zestrojenia”/połączenia 
informacji z tymi pracownikami, którzy jej potrzebują.

Audyt informacyjny utożsamiany jest czasami z etapem  identyfikacji 
potrzeb informacyjnych lub nawet z audytem wiedzy, ale tak naprawdę każdy 
z tych procesów oznacza co innego. Ogólnie można powiedzieć, że na podsta
wie analizy potrzeb, prowadzi się audyt informacji, który jest podstawą audytu 
wiedzy (G uenther, 2004). W tym miejscu dodamy jedynie, że audyt informa
cyjny skupia się na sprawozdawaniu jawnych zasobów informacji -  zapisanych 
w formie tradycyjnych dokumentów i w wersji elektronicznej, podczas gdy 
audyt wiedzy koncentruje się na organizacyjnych umiejętnościach i doświad
czeniu, które ze swej natury są ukryte (tzw. zasoby niewidzialne).

Powstałe w wyniku audytu wiedzy „mapy wiedzy” postrzega się jako narzę
dzie służące lokalizacji zasobów wiedzy. Są one nie tylko przewodnikiem po 
zapisanych w firmie rekordach wiedzy -  kierują także do umiejętności 
i doświadczeń pracowników wskazując, w jakich projektach brali udział, do 
jakich organizacji i sieci profesjonalnych należą i co stanowi obszary ich spe
cjalizacji oraz zainteresowań. „Mapy wiedzy” stanowią graficzne odwzorowa
nie wzajemnych zależności między istniejącymi w organizacji aktywami inte
lektualnymi, źródłami wiedzy i jej strukturami oraz zastosowaniami. „Mapy 
wiedzy” umożliwiają systematyzowanie nowych zasobów oraz powiązanie 
zadań z aktywami intelektualnymi, będącymi w dyspozycji organizacji. Narzę
dzia te zwiększa dostępność zasobów wiedzy dla wielu osób w dowolnym cza
sie i miejscu (TFPL, 2004; Kwieciński, 2004).

Jeden z najbardziej przejrzystych i uniwersalnych modeli audytu informa
cyjnego naszkicowany został przez S. Henczel (2000). Zaproponowane przez 
autorkę etapy audytu376 po stosownej modyfikacji mogą znaleźć zastosowanie

376 Siedem etapów audytu według Henczel (2000): 1. planowanie; 2. zbieranie danych; 3. 
analiza danych; 4. ocena danych; 5. zakomunikowanie rekomendacji 6. implementacja reko
mendacji; 7. audyt informacji jako kontinuum.



w większości organizacji. Za bardzo ogólny (ale przez to i najbardziej uniwer
salny) model audytu wiedzy przyjmuje się siedmioetapowy model A.Tiwany 
(2000)377.

Zakres i design audytu wyznaczane są przez postawiony cel, wielkość 
i strukturę organizacji, obszar organizacji objęty audytem (cała firma, dział), 
dostępny czas, dostępne środki oraz to, czy audyt przeprowadzany jest po raz 
pierwszy, czy też nie (Tiwana, 2000; Guzik, 2003; G uenther, 2004; Orna,
2004)378.

4.3.3.3. Ochrona zasobu. Zasób, który ma być źródłem przewagi konku
rencyjnej dla organizacji musi podlegać ochronie. Dotyczy to zarówno 
ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, losowymi 
i intencjonalnym i (pasywnymi oraz aktywnymi) (Żebrowski, 2004). 
A. Żebrowski zwraca uwagę, iż największe zagrożenie dla zasobów wiedzy sta
nowią ludzie -  ich błędy i pomyłki, lecz także działania celowe sprowadzające 
się do niszczenia zasobów intelektualnych, zniekształcania i usuwania infor
macji, przekazywania haseł obcym itp. Z  analizy literatury wynika, że na ostat
nim miejscu wśród zagrożeń znalazła się działalność intruzów kom putero
wych, którzy uzyskując nieuprawniony dostęp do istotnych danych mogą je 
skopiować, ujawnić, zmienić albo zniszczyć (Żebrowski, 2004).

Zasygnalizowano wyżej, że nie każda informacja czy wiedza w organizacji 
jest jej zasobem. Niezbędne staje się więc zidentyfikowanie zasobów inform a
cji i wiedzy firmy oraz zdefiniowanie wymagań w zakresie ich ochrony (w tym 
określenie poziomu akceptowanego ryzyka). Często, dzięki takim formalnym 
procedurom, wiedza i umiejętności przechowywane dotąd w umysłach pra
cowników są rejestrowane i stają się własnością firmy.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony informacji najważniejszymi 
zasobami są:
• informacja (dokumenty papierowe, informacje elektroniczne, bazy danych),
• oprogramowanie,
• zasoby fizyczne (budynki, sprzęt informatyczny, urządzenia telekomunika

cyjne),
• zasoby ludzkie,
• dobra niematerialne (image przedsiębiorstwa) (Kiełtyka, 2003).

Z zarządzaniem zasobami informacyjnymi wiąże się także wymóg ochrony 
własności intelektualnych tworzących aktywa niematerialne, czyli: patentów, 
wzorów, marek, kontraktów, licencji itp. (Romanowska, 2001).

Ogólnie można podsumować, że bezpieczeństwo informacji i wiedzy orga
nizacyjnej powinno obejmować:

377 Etapy audytu wiedzy według Tiwany (2000): 1. Zdefiniowanie celów; 2. identyfikacja 
ograniczeń; 3. stan idealny; 4. wybór metody audytu; 5. wybór aspektów poddanych audytowi; 
6. dokumentowanie audytu; 7. wyniki audytu -  opis stanu aktywów wiedzy.

378 Więcej na temat początków, rozwoju oraz zastosowań audytu informacyjnego zob. np. 
w publikacjach E. Orna (1999, 2000, 2004, 2005).



• kontrolę pozyskiwania, wytwarzania i przetwarzania informacji i wiedzy,
• bezpieczną dystrybucję omawianych zasobów,
• monitorowanie „dróg” informacji i wiedzy w strukturze danej organizacji 

oraz
• szkolenie personelu w zakresie procedur bezpieczeństwa.

„Bezpieczna” informacja ma z pewnością większą wartość dla każdej orga
nizacji.

4.4. Zarządzanie informacją 
a wartość informacji 

i wiedzy organizacyjnej

Przekonanie o potencjalnie dużej roli informacji w naszym codziennym 
życiu, a w szczególności na gruncie systemów społeczno-gospodarczych, 
powoduje stałe zainteresowanie problematyką wartości informacji. Problem 
wartości informacji choć nie jest problemem nowym379 zawsze przysparzał 
kłopotów i nadal pozostaje nierozwiązany (Kisielnicki, Sroka, 1999, s 271). 
Wyjaśnienie istoty tego zagadnienia jest jednak trudne nie tylko z uwagi na 
różnorodność określeń pojęcia „wartość” (w ramach takich dyscyplin jak np. 
psychologia, socjologia, filozofia^SO, prakseologia czy ekonomia), ale również 
ze względu na aspekty i cechy informacji wskazywane w ogólnej teorii infor
macji.

Szczególnie duże znaczenie ma omawiana tu problematyka w organiza
cjach intensywnie wykorzystujących wiedzę -  opartych na wiedzy.

Na gruncie nauki polskiej zajmowali się nim między innymi E.Kofler (1968), który roz
patrywał wartość informacji w modelu gry decyzyjnej oraz K. Szaniawski (1971) -  twórca poję
cia tzw. «pragmatycznej wartości informacji».

380 Warto w tym miejscu przypomnieć najbardziej charakterystyczne definicje wartości 
w teorii wartości:

-relatywistyczna -Rzecz posiada wartość lub jest wartością, o ile ludzie zachowują się wobec 
niej tak, aby zatrzymać ją lub zwiększyć jej posiadanie. Wartości pozytywne są to przedmioty lub 
cechy przedmiotów pozytywnie oceniane. Wartości negatywne są to przedmioty lub cechy przed
miotów oceniane negatywnie;

-  subiektywistyczna -  Przez wartość rozumie się ideę cenności kierującą klasę działań i opa
trującą -  zależnie od okoliczności -  każde indeksem dobre lub zle, godne pożądania lub niegodne 
pożądania;

-  relacjonistycvia -  Wartością jest szczególnego rodzaju relacja. Wartości są ogólnie obowią
zującymi modelami preferencji między pierwotnie emocjonalnie określonymi podmiotami 
a wydzielonymi przez nie fragmentami świata. W tym ujęciu wartości nie są przedmiotami, ale sto
sunkami. Elementami tej relacji są podmioty z jednej strony oraz fragmenty świata z drugiej 
strony;

-  instrumentalna -  Wartości są normatywnymi standardami wpływającymi na dokonywany 
przez ludzi wybór spośród postrzeganych przez nich alternatyw działania;

-  uniwersalna -  Wartości są to mierniki i kryteria zachowań ludzi wobec innych ludzi jedna
kowe dla wszystkich. Na ich bazie wyróżnia się kategorie tego co dobre, co zle, co moralne, nie
moralne (Юoska, 1982, s. 43-53).



4.4.1. Cechy wartościowej informacji

Jako punkt wyjścia niech posłuży definicja ze Słownika encyklopedycznego 
informacji, ję2yków  i systemów informacyjno-wyszukiwawczych {Słownik ency
klopedyczny..., 2002, s. 290-291), w którym «wartość informacji» traktowana 
jest jako ocena informacji zawartej w danym komunikacie dotycząca następu
jących jej cech dystynktywnych:
• prawdziwości informacji, a więc zgodności ze stanem  faktycznym tego 

wycinka rzeczywistości pozatekstowej, którą ten kom unikat odwzorowuje;
• relewancji informacji -  zawartej w danym komunikacie dla jego odbiorcy;
• stopnia prawdopodobieństwa uzyskania danej informacji przez danego 

odbiorcę;
• stopnia nowości danej informacji]
• stopnia redundancji komunikatu',
• szumu informacyjnego zawartego w danym komunikacie (ocenie podlega 

zarówno szum informacyjny w sygnale komunikatu, jak i zniekształcenia 
wynikające z nadmiaru cech niedystynktywnych, np. nałożenia się sygnałów
innych komunikatów)^^!
Cechy prawdziwość informacji oraz stopień redundancji kom unikatu  zakwa

lifikowane zostały jako wartości bezwzględne, tj. takie, które nie zależą od 
wiedzy odbiorcy komunikatu. Pozostałe pozostają w zależnościach z pozio
mem wiedzy odbiorców, stanem ich potrzeb informacyjnych itp. B.Sosińska- 
Kalata zwraca jednak uwagę, iż [...] recepcja informacji, ja k  i ocena jej praw
dziwości zawsze odwołują się do innych informacji, innych fragmentów wiedzy, 
w świetle których nowa informacja jest rozważana. Jako ilustrację tego twierdze
nia J.Kulikowski podaje przykład weryfikacji zdania 1+1=10, które za praw
dziwe może być uznane wyłącznie w świetle wiedzy o dwójkowym systemie aryt
metycznym (B.Sosińska-Kalata, 1999, s. 21).

Podejście zaprezentowane w cytowanym słowniku ujawnia dualizm cha
rakterystyczny np. w filozofii (rozróżnienie wartości czegoś «wartości in con- 
creto» od wartości samej w sobie, postrzeganej jako idea), czy na gruncie 
socjologii (dostrzega się tu dwa aspekty: 1) obiektywny -  własność przed
miotu, osoby lub sytuacji decyduje o tym, że dana jednostka lub zbiorowość 
społeczna korzystnie ocenia ten przedmiot, osobę lub sytuację, 2) subiektywny -  
wyrażony jest pewien stosunek człowieka do danego przedm iotu, osoby lub 
sytuacji, np. przez wydanie korzystnej oceny przez daną jednostkę lub zbioro
wość społeczną).

Według Em ery’ego (1990) wartość informacji można określić na podstawie 
następujących cech; dostępność, zróżnicowanie, aktualność, czas reakcji, traf
ność, ogólność, elastyczność, wiarygodność i niezawodność, bezpieczeństwo 
oraz żywotność (podaję za; Dziuba, 2000, s. 33).

Hasło «wartość informacji» powiązano tu z takim hasłami słownikowymi, jak: «infor- 
matywność komunikatu», «ilość informacji» oraz «dezinformacja».



w  ujęciu aksjologicznym wartość jest jedną z podstawowych cech charak
teryzujących przedmioty i zjawiska w relacjach z cziowiekiem, i tak np. 
mówimy o czymś, że jest wartościowe, tj. odpowiada czyimś wysokim wyma
ganiom, ma dla kogoś znaczenie (jest ważne dla kogoś), pozwala komuś 
odnieść korzyści. A  więc mówiąc o wartości informacji powinniśmy wiązać ją 
z użytkowniHem (indywidualnym lub zbiorowym), bo to on feruje wyroki 
odnośnie wartości. Cechy uważane za wartości bezwzględne podnoszą niewąt
pliwie potencjalną wartość informacji.

4.4.2. Zastosowanie pojęcia wartości informacji
w zarządzaniu informacją i wiedzą w organizacji

Informacja i wiedza są zasobem strategicznym, jeśli dają firmie unikato- 
wość i jednocześnie wystarczająco długą przewagę konkurencyjną. Ich wartość 
wynika nie z faktu ich posiadania, lecz wykorzystania. W rozumieniu nauki 
o zarządzaniu odpowiednio kształtowane (zarządzane) informacja i wiedza są 
niezbędne dla osiągnięcia celów organizacji. Dlatego też kierunek rozwoju 
zasobów informacji i wiedzy organizacyjnej nie może być pozostawiony przy
padkowi -  musi on być zawsze połączony z konkretnym celem użyteczności 
(wartości) dla firmy.

Nawiązując do koncepcji Ch. W. Choo (1998a i b)^^^  ̂ przedstawionej 
w podrozdz. 2.2.2. Funkcje informacji w organizacji, można powiedzieć, że 
organizacja traktow ana jest jako społeczność, która poszukuje informacji, 
tworzy je i wykorzystuje, a za wartościową uzna informację, która:
• poddaje się interpretacjom  pracowników -  w kontekście zadań i celów

firmy,
• umożliwia tworzenie wiedzy (jest skodyfikowana, łatwa do transferu),
• ułatwia podjęcie decyzji -  zmniejsza poziom niepewności.

Na gruncie zarządzania informacją L. Kiełtyka (2001) upatruje wartości 
informacji w czterech czynnikach: jej jakości, aktualności, ilości oraz powiąza
niu z zadaniami możliwymi do podjęcia przez kierownictwo. Z  jakością infor
macji wiąże on np. koszt uzyskania informacji, który rośnie wraz z jej dokład
nością i precyzją. A ktualność inform acji au tor mierzy ilością czasu 
umożliwiającego podjęcie działania (na każdym szczeblu kierowania informa
cja ma inny stopień ważności). Mówiąc o ilości informacji Kiełtyka prze
strzega przed gromadzeniem informacji w ilościach większych niż można 
wykorzystać, by nie przeoczyć informacji o ważnej treści i uniknąć problemów 
z właściwą analizą. Przy określaniu, jaka informacja jest potrzebna konkret
nemu kierownictwu rozróżnia: dane (surowe, nie poddane analizie fakty,

382 Wykorzystywanie informacji w organizacji zachodzi w trzech następujących płaszczy
znach: nadaw anie sensu {sens making) sygnałom ze zmieniającego się otoczenia firmy (zarzą
dzanie wieloznacznością), tworzenie wiedzy (zarządzanie organizacyjnym uczeniem się) oraz 
podejm owanie decyzji (zarządzanie niepewnością).



liczby i zdarzenia, z których można opracować informacje), informacje (prze
analizowane, przetworzone dane, które powiadamiają odbiorcę o sytuacji) 
oraz informacje kierownicze (dokładne, aktualne, powiązane z zadaniami, 
wskazują główne cechy danej sytuacji, dotyczą kierunków działania).

W literaturze obserwujemy łączenie procesów informacyjnych z systemami 
wartości, przede wszystkim na gruncie teorii decyzji. W ażne dla zjawisk infor
macyjnych w gospodarce, zwłaszcza związanych z informacją jako produktem  
procesów informacyjnych oraz informacją jako towarem na rynku, jest pojęcie 
tzw. pragmatycznej wartości informacji wprowadzone przez K.Szaniawskiego 
(1971). Wartością R(s) informacji ze względu na sytuację decyzyjną (d, e, s) jest 
najwyższy koszt informacji, jaki decydent gotów jest ponieść, a dzięki któremu ze 
zbioru działań d, w warunkach zaistnienia stanu otoczenia s, wybrane zostanie 
takie działanie, że efekt e będzie optymalny. Racjonalny decydent nie będzie 
skłonny ponieść większego kosztu informacji, aniżeli wyżej zdefiniowana wartość 
R(s) (Oleński, 1997, s. 132).

Niejednoznaczne jest także podejście do problemu wartości informacji 
na gruncie wywiadu gospodarczego, który uznawany jest za najbardziej dosko
nałe narzędzie zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie 
(Romanowska, 2001, s. 32). B. M artinet i Y.-M. M arti po pierwsze wskazują, 
iż wartość informacji zależy od wielu czynników, takich przede wszystkim jak:
• dokładna analiza potrzeb (jeśli nie rozumie się potrzeb adresata informacji, 

wszystko traci sens),
• odpowiedniość i jakość źródeł (jeśli nie dysponuje się żadnym odpowied

nim źródłem informacji, nie ma sensu jej zdobywać),
• jakość analizy informacji (uczynić informacje przydatnymi),
• udostępnienie i sprzężenie zwrotne (nieudostępniona inform acja do 

niczego nie służy),
• zabezpieczenie informacji (wiele informacji o znaczeniu strategicznym 

należy utrzymywać w tajemnicy) (M artinet i Marti, 1999, s. 18-19).
Po drugie, jako praktycy wywiadu gospodarczego. M artinet i M arti upa

trują wartości informacji w wiarygodności źródła, z którego informacja pocho
dzi oraz w wiarygodności samej i n f o r m a c j i ^ ^ ^  Podobnie jak w przypadku ana
lizy wartości źródeł384^ M artinet i M arti proponują cztery kategorie wartości 
informacji, oceniając jej pośrednie znaczenie dla organizacji^^^:

383 Wymóg potwierdzania wiarygodności jest związany z faktem występowania licznych 
przekłamań informacyjnych. Postępująca komputeryzacja systemów informacyjnych nie sta
nowi tu skutecznej bariery. Ryzyko przekłamania rośnie wraz z wydłużeniem drogi, którą 
pokonuje informacja oraz ze zwiększeniem na tej drodze liczby punktów przekaźnikowych. 
Stąd zasada wiarygodności wymaga, choćby wyrywkowego, sprawdzania autentyczności infor
macji, a w szczególnych przypadkach także korzystania z niezależnych od siebie kanałów infor
macyjnych (Kwieciński, 1999).

Źródła w pełni wiarygodne; wiarygodne, ale obarczone ryzykiem wystąpienia błędu lub 
subiektywizmu; mało wiarygodne; podejrzane i subiektywne) (Martinet i Marti, 1999, s. 75-76).

385 Nie jest możliwe określenie wartości ekonomicznej informacji w sposób bezpośredni.



Kategoria Informacje
A  bardzo ważne i pierwszoplanowe (priorytetowe)
В interesujące
С wykorzystywane okazyjnie (mogące przydać się przy okazji)
D całkowicie bezużyteczne (nieprzydatne)

Graficzną ilustrację nałożenia obu tych kryteriów ocen: wartości źródła 
i wartości informacji podaje M Kwieciński (rys. 28).

Legenda; prostokai o najuięksxv m 2ag<jsxczcniu linii oznacza infomiacjt; doskonalą

Rys. 28. Wzorzec informacji doskonalej w świetle kryteriów wartości źródia i wartości informacji.
Źródło; M Kwieciński, 1999, s. 71.

Z uwagi na to, że poszczególne informacje czasem trudno jednoznacznie 
zaklasyfikować M artinet i M arti stawiają pytania pomocnicze:
• Czy dana informacja może spowodować zmianę decyzji podejmowanych 

w organizacji?
• Czy dana informacja zmniejsza niepewność?
• Czy dana informacja rzeczywiście zostanie przez kogokolwiek wykorzy

stana?
Im bardziej zdecydowana jest odpowiedź twierdząca na postawione pyta

nia, tym większą wartość należy jej przypisać.
Wszystkie wymienione wyżej aktywności informacyjne składają się na prze

twarzanie informacji. Podstawowym celem przetwarzania informacji jest nada
wanie im wartości, a więc nadawanie im cechy użyteczności dla adresata. Uży



teczność czyni informacje wartościowymi (M artinet i M arti, 1999, s. 74). 
Podobnego zdania jest Kulikowski, twierdząc, że wartość użytkowa informacji 
jest jedną z najważniejszych kategorii, decydujących o ocenie jakości usług infor
macyjnych świadczonych użytkownikom  (Kulikowski, 2002, s. 111).

Niezwykle aktualne dla współczesnych organizacji jest także pytanie o to, 
jak zmierzyć wartość wiedzy, szczególnie wtedy jeśli chcemy zmierzyć wyniki 
zarządzania wiedzą. Zadanie to wydaje się prawie niewykonalne. Probst, 
Raub i Rom hardt (2002) dzielą problemy związane z pom iarem  wiedzy na 
cztery grupy:

1. Niemożność wyceny niektóry zasobów wiedzy.
2. Nieodpowiedni przedmiot pomiarów.
3. Nieodpowiednie miary.
4. Przeprowadzanie pomiarów bez uzasadnionej potrzeby.
Mimo wskazanych trudności wymienieni autorzy dobitnie akcentują, iż nie 

da się zai-ządzać wiedzą, nie mierząc zmian w jej zasobach albo przynajmniej ich 
sobie nie uświadamiając (Probst i in., 2002, s. 253). Dlatego podejm uje się 
próby kwantyfikacji wiedzy, próbując ją  najpierw zobiektywizować, tzn. 
oddzielić od konkretnych osób, sytuacji i czasu^*^ .̂

Probst i in. (2002) proponują, by w kontekście zarządzania wiedzą proces 
szacowania wartości zasobów wiedzy składał się z dwóch etapów. Pierwszy ma 
ukazywać zmiany, które zaszły w zasobach wiedzy przedsiębiorstwa, w drugim 
idzie o zinterpretowanie tych zmian w odniesieniu do założonych celów zarzą
dzania wiedzą. Wymienieni autorzy mocno podkreślają, że ocena zasobów 
wiedzy nie polega, jak się często sądzi, na określaniu jej wartości finansowej, 
ale na ocenie, czy osiągnięto założone cele zarządzania wiedzą. Bez oceny 
zasobów wiedzy i dynamiki ich zmian cykl zarządzania wiedzą jest niepełny. 
Brakuje bowiem wówczas punktu wyjścia do doskonalenia procesów zarzą
dzania wiedzą.

W arto w tym miejscu wskazać na pewien paradoks. Jeśli założyć, że uży
teczność wiedzy w organizacji jest rezultatem  kodyfikacji (systematycznego 
formalizowania wiedzy ukrytej w jawną) i abstrakcji, czyli ogólności wiedzy 
i możliwości jej wykorzystania w wielu sytuacjach, to skodyfikowana i wyab
strahowana wiedza -  łatwa do rozpowszechniania -  przez to właśnie staje się 
dobrem mniej rzadkim. W artość wiedzy jest więc efektem  zespolenia sprzecz
ności -  w miarę wzrostu użyteczności wiedzy coraz trudniej jest utrzymać jej 
status dobra rzadkiego (Bratnicki, 2001, s. 46-47).

4.4.3. Potencjalna czy realna wartość informacji?

Nieudostępniona informacja do niczego nie służy. T. Dziuba (2000) w roz
dziale poświęconym wartości informacji, traktowanej jako dobro ekono
miczne, stwierdza, że z ekonomicznego punktu widzenia informacja jest bez-

386 Przykładowe próby szacowania wiedzy -  zob. np. Dobija, 2003.



wartościowa, jeśli nie ma możliwości jej przekazu. Zwraca uwagę, że cechą 
społeczeństwa informacyjnego jest wysoki stopień integracji informacji 
z komunikacją. Na gruncie organizacji platform ą aktywnego udostępniania 
informacji i komunikacji powinny być systemy zarządzania informacją i wie
dzą. Mając na uwadze, że informacja udostępniona po czasie traci często na 
wartości jednym  z zadań systemów zarządzania informacją i wiedzą staje się 
też minimalizacja opóźnień w dystrybucji informacji.

Pojęcia odbiorcy i użytkownika informacji nie są tożsame. Aby określić 
wartość informacji trzeba stać się jej użytkownikiem, tj. spożytkować informa
cję w działaniu. Spośród warunków zostania użytkownikiem systemów zarzą
dzania wiedzą można wymienić np. samowiedzę użytkownika o jego potrze
bach inform acyjnych i zaufanie do wartości informacji, jakie system 
udostępnia. W wielu przypadkach wartość informacji dla nabywcy nie jest 
znana, dopóki jej nie posiądzie. J. Oleński taką asymetrię informacyjną 
(pomiędzy nadawcą a odbiorcą) nazywa „kupowaniem kota w worku” (Oleń
ski, 2000, s. 470-476).

Odnosząc to do systemów zarządzania informacją i wiedzą w organizacji 
można powiedzieć, że nie można ocenić wartości informacji w systemie, 
dopóki się z niego nie skorzysta. O wartości docierającej do nas informacji sta
nowi nasza na nią reakcja (Kowalczyk, 1981, s. 66).

Aby dowiedzieć się, czy dostarczona informacja została w ogóle wykorzy
stana, przez kogo, czy odpowiadała potrzebom  użytkownika, itp., musi istnieć 
tzw. sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne jest niezbędnym sposobem 
poprawienia jakości informacji, i co za tym idzie, jej wartości. Tylko znając 
reakcje ze strony tych osób, którym przesyłane informacje się przydały, i tych, 
dla których okazały się nieprzydatne, dostawca informacji może stopniowo 
poprawiać ich jakość. Dla użytkowników systemów informacyjnych jest to spo
sób kształtowania wyższej wartości oferowanych informacji. Niestety, badania 
przeprowadzone przez holenderskie Stowarzyszenie Profesjonalnych Wywia
dowców wykazały, że ponad 50% respondentów nie otrzymuje żadnych wia
domości na tem at przekazywanych użytkownikom informacji (M artinet 
i M arti, 1999).

Wydaje się, że zaprojektowanie w systemach zarządzania informacją i wie
dzą mechanizmów zapewniających sprzężenie zwrotne ułatwiłoby także roz
wiązanie m.in. problem u tzw. odpadów informacyjnych, które w warunkach 
nowoczesnych technologii informacyjnych we współczesnej gospodarce rosną 
bardzo szybko. O tym, czy informacja jest lub staje się odpadem  informacyj
nym decyduje zawsze odniesienie do konkretnych sytuacji użytkowych. Tak 
więc to co dla jednego użytkownika jest odpadem, dla innego może być cenną 
informacją. Kryteriami oceny wartości i użyteczności informacji oraz m eto
dami gospodarowania informacjami, w tym postępowania z odpadam i infor
macyjnymi zajmuje się ekonomika informacji. Równie ważne w tym obszarze 
są problemy tzw. recyklingu informacyjnego, tj. metody odzyskiwania infor



macji użytecznej ze zbiorów informacyjnych uznanych za odpad informacyjny 
(dla pewnych informacji). Jak dotąd, nie udało się jednak rozwiązać problemu 
wypracowania metod oceny użyteczności informacji (Oleński, 2000). Jako 
przydatne w tym zakresie podejścia J.Oleński wskazuje: selekcję informacji 
użytecznych ze zbiorów informacyjnych, zagęszczanie informacji, redukcję 
redundancji, eliminację redundantnych nośników materialnych informacji, 
aktualizację informacji, integrację zbiorów informacji umożliwiającą wybranie 
informacji użytecznych i uzyskanie efektu synergii informacyjnej, a także roz
budowę systemów metainformacyjnych umożliwiających tzw. głębokie wyszu
kiwanie informacji w dokumentach.

W świetle powyżej przedstawionych racji i poglądów m ożna przychylić się 
do opinii J. Czekaja (2000), że pojęcie «wartości» używane zamiennie z «cen- 
nością», «użytecznością» czy «jakością» wydaje się daleko idącym uproszcze
niem. Jakkolwiek rozgraniczenie wymienionych pojęć nie jest łatwe i jedno
znaczne, trzeba się zgodzić z tym, że istnieje sytuacja, w której informacja 
wysokiej jakości nie ma wartości dla danego użytkownika w konkretnej sytu
acji, nie jest dla niego użyteczna

Można sądzić, że zaprezentowane stanowiska dostarczają wystarczającego 
uzasadnienia dla podjęcia dalszych prób zmierzenia się z problem em  wartości 
informacji w systemach zarządzania informacją i wiedzą -  tak na gruncie teo 
rii, jak i praktyki.

4.5. Przyjazna przestrzeń zarządzania
informacją (PPZI)

Współczesne organizacje funkcjonują w coraz bogatszym i jednocześnie 
bardziej złożonym środowisku informacyjnym: obserwujemy stały wzrost zna
czenia informacji, rośnie liczba źródeł pozyskiwania informacji użytecznych 
i różnorodność dostępnych informacji, wzrasta intensywność strum ieni infor
macyjnych, szybkość dostarczania i poziom bezpieczeństwa informacji, przy 
jednocześnie bardzo dynamicznym rozwoju różnorodności procesów inform a
cyjnych.

Zarządzanie informacją zachodzi w wielowymiarowej przestrzeni -  zwanej 
przez niektóre środowiska autorów (np. Katedra Informatyki Gospodarczej 
SGH -  zob. Wstęp do informatyki gospodarczej..., 2004) przestrzenią zarządza
nia informacją (PZI) -  w której uwzględnia się: zakres -  tj. zbiór zasobów pod
legających zarządzaniu (zasoby, strumienie, procesy i technologie inform a
cyjne), horyzont czasowy zarządzania (zarządzanie operacyjne, taktyczne 
i strategiczne) oraz funkcje zarządzania informacjami (planowanie, organizo
wanie, kontrola itp.).



Przestrzeń tę można opisać w postaci iloczynu kartezjańskiego:

PZI =  X (Z,P,TI, F, t)

gdzie:
PZI -  przestrzeń zarządzania informacją
X -  znak iloczynu kartezjańskiego na elementach wymienionych w nawiasach 
Z -  zasoby informacyjne 
P -  procesy informacyjne 
TI -  technologie informacyjne
F -  funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kontrola itp.)
t -  horyzont czasowy zarządzania (operacyjne, taktyczne, strategiczne)

Przestrzeń PZI, w tym ujęciu, jest swoistą „mapą zadań i problemów”. 
Każdy punkt tak zdefiniowanej przestrzeni zarządzania informacją jest kon
kretnym zadaniem  odnoszącym się do konkretnego zasobu, w określonym 
horyzoncie czasowym, w kontekście określonej funkcji zarządzania {Wstęp do 
informatyki gospodarczej..., 2004, s. 148).

Wydaje się jednak, że istotnym mankamentem tak zdefiniowanej prze
strzeni jest brak w niej odbiorców (użytkowników) informacji, którym 
powinny być podporządkowane wszystkie zdefiniowane wyżej elementy. 
Uwzględnienie w tej przestrzeni użytkowników, co postulujemy, z pewnością 
wpłynie na jej przyjazność. Po takiej korekcie opis PZI wyglądałby następu
jąco:

PZI =  X (Z,P,TI, F, t, U)
gdzie:
U -  użytkownik informacji.

Wyzwaniem dla zarządzania informacją jest odpowiednie (zgodne ze stra
tegią organizacji) kształtowanie środowiska informacyjnego, które w sposób 
najbardziej efektywny i zadowalający połączy korzystających z informacji 
z autoram i tych informacji (ideami i wiedzą twórców) oraz z innymi oferen
tami i dostawcami -  ich produktami (przetworzoną informacją) (Materska, 
2005a).

Mówiąc o PPZI nie sposób abstrahować cech właściwego jej projektowa
nia. Projektowanie zarządzania informacją (i każdej aktywności organizacyj
nej) należy zacząć od wielostronnej obserwacji i analizy „informacyjnego śro
dowiska organizacji”. Składa się na nie wiele powiązanych ze sobą i wzajemnie 
zależnych kulturowych, społecznych, administracyjno-finansowych i innych 
podsystemów wewnątrz organizacji, które nie pozostają bez wpływu na two
rzenie, przepływ i korzystanie z informacji w organizacji. Tak więc organiza
cyjne środowisko (ekologia informacyjna) określa jaka informacja jest prze
chowywana i tworzona, która informacja jest dostępna, dla kogo i na jakich 
zasadach, jaka informacja jest potrzebna i ceniona w wykonywaniu zadań itp. 
Zwykle, ekologiczne podsystemy organizacji koegzystują w bardzo ścisłej 
współzależności, tak więc zmiana jednego kom ponentu wywołuje zmiany
w pozostałych387.

387 Zob. rozdz. 3.7. Ekologia informacji.



4.6. Zarządzanie informacją a uŻ5^ow nik

Przyjmując, że w ujęciu ekologicznym zarządzanie informacją służy elimi
nowaniu oddziaływań niepożądanych środowiska informacyjnego, do istoty 
zarządzania informacją należy włączyć również obserwację sposobów, w jaki 
odbiorcy reagują na oferowane im i n f o r m a c j e ^ ^ S .  Jak radzą sobie ze stresem 
informacyjnym powodowanym przeciążeniem informacyjnym oraz z niedo
kładnością i różnymi zniekształceniami informacji? Nie bez znaczenia^^^ jest 
też przeważający w danej organizacji (i resorcie) typ osobowości użytkowni
ków informacji określający preferencje informacyjne, stopień motywacji 
i ambicji do zdobywania informacji (z czym wiąże się intensywność i kierunek 
podejmowanych aktywności) oraz cechy związane z podejmowaniem decyzji, 
np. ostrożność -  impulsywność -  porywczość, subiektywizm -  obiektywizm, 
szybkość -  powolność działania, stanowczość -  niezdecydowanie, sztywność -  
elastyczność, arbitralność sądów -  skłonność do konsultacji, itd.^^O.

Niezwykle interesująca w kwestii stosunku człowieka do informacji jest 
tzw. teoria rozbieżności informacyjnej opisana przez W. Flakiewicza (2002), 
zajmująca się przyczynami powstawania nierównowagi informacyjnej pom ię
dzy modelami i wizjami rzeczywistości (pożądanymi stanami przez człowieka), 
a sytuacją realną lub przewidywaną (możliwą do zaistnienia z wystarczająco 
dużym prawdopodobieństwem). Rozbieżność ta zachodzi zarówno pomiędzy 
informacjami napływającymi do człowieka, jak i zakodowanymi w pamięci 
oraz między dwoma systemami informacji zachowanych w pamięci człowieka.

Użytkownicy informacji mogą bądź próbują zmniejszać rozbieżność infor
macyjną bądź dokonując zmian w systemie informacji napływających bądź 
w systemie informacji zakodowanych. W przypadku kompromisu zmiany 
dotyczą obu systemów w różnych proporcjach.

Wnioski z pogłębionych obserwacji odniesienia się użytkowników do stru
mieni i treści informacji mogą być znakomitą wskazówką co do pożądanej ilo
ści, jakości, cech pożądanych informacji, stopnia niezbędności, formy zbiera
nych informacji, cykliczności potrzeb i ich intensywności. W tym kontekście 
każdy z użytkowników jest dla firmy nieocenionym źródłem informacji kie
runkującym jej pracę, którym zależy odpowiednio zarządzać.

Zarządzać środowiskiem informacyjnym współczesnej organizacji to zna
czy także uczyć użytkowników radzenia sobie z informacją (np. jak dokonywać 
oceny i selekcji informacji^^l, jak efektywnie organizować dostęp do inform a
cji, jakie narzędzia wykorzystywać). Wyposażenie użytkowników w sprawność 
informacyjną składa się na tworzenie pożądanej kultury informacyjnej organi-

388 j. Wojciechowski (2004) zwraca uwagę na odmienność odbioru/interpretacji informa
cji przez każdego z nas indywidualnie.

389 Na co zwracają uwagę niektórzy autorzy, np. Próchnicka, 1991; Sobieiga, 1999.
390 Jak zauważa W. Flakiewicz (2002), wymienione cechy charakteryzowane są przez ich 

skrajne wartości, co dopuszcza istnienie continuum wartości pośrednich.
331 Zob. np. T. Froehlich (2000); W. Kuliński (2004).



zacji i jej uczestników, jako kolejnego elementu zarządzania informacją, do 
którego odniesiono się w podrozdz. 2.6.2. Kultura informacyjna.

Rozbieżność informacyjna i sfery aktywności

Skala rozbieżności Sfera aktywności Dom inanty zachowania człowieka
Zgodność Asym ilacja Pobieranie napływających informacji i 

włączanie icłi w istniejące struktury 
informacyjne

Rozbieżność mała Orientacja Tolerowanie rozbieżności. Pobieranie 
dodatkowycłi inform acji na temat 
rozbieżności

Rozbieżność średnia Zwalczanie W prowadzanie ukierunkowanycłi zmian w 
systemie napływających informacji. 
W prowadzanie zmian w otoczeniu

Rozbieżność duża Wahanie Kompromis - częściowe zm iany w 
systemie napływających informacji oraz 
częściowe zmiany w zakodowanych 
modelach

Rozbieżność bardzo 
duża

Adaptacja Zmiany w zakodowanych modelach; 
podporządkowanie się wymaganiom 
otoczenia

Rozbieżność
krytyczna

Rezygnacja Znoszenie rozbieżności bez jej redukcji. 
Zamieranie aktywności orientowanej na 
usunięcie rozbieżności

Rozbieżność 
traumatyczna (uraz)

Dezorganizacja Brak lub zanik aktywności ukierunkowanej 
na usunięcie rozbieżności. Utrata 
motywacji.

źródło: W.Flakiewicz, 2002, s. 68.

4.7. Zarządzanie wiedzą

w  literaturze poświęconej zarządzaniu wiedzą392 przeważają dwie główne 
optyki badawcze: organizacyjno-zarządcza oraz informatyczna. Powoli coraz 
bardziej obecna staje się opcja akcentująca behawioralne, kulturowe i spo
łeczne aspekty zarządzania wiedzą. Kontekst niniejszej pracy nakazuje, aby tu 
zarządzanie wiedzą uczynić jedynie tłem dla pokazania dochodzenia do spo-

Hasio „zarządzanie wiedzą” znaczy co innego dla różnych grup zawodowych, np. dla 
informatyków -  jest to gromadzenie i kodyfikacja wiedzy; dla finansistów -  oznacza pomiar 
kapitału intelektualnego; dla strategów -  wiedza jest podstawowym zasobem w procesie 
budowy przewagi konkurencyjnej; dla specjalistów od zarządzania ludźmi -  jest to rozwijanie 
zasobów wiedzy; dla specjalistów od sztucznej inteligencji -  oznacza reprezentację wiedzy.



łeczeństwa wiedzy m.in. poprzez przechodzenie od m etod zarządzania infor
macją do zarządzania wiedzą, od zapotrzebowania na m enedżerów informacji 
do zapotrzebowania na menedżerów wiedzy i by podkreślić informacyjny 
wymiar problemów twórców, nadawców, pośredników, organizatorów i użyt
kowników wiedzy393

Nie istnieje jedna przyjęta powszechnie definicja zarządzania wiedzą. Naj
częściej zarządzanie wiedzą opisywane jest jako zbiór wzajemnie zależnych, 
przenikających się procesów, takich jak;
• lokalizowanie/identyfikowanie wiedzy (Gdzie? U  kogo wiedza się znaj

duje?),
• pozyskiwanie wiedzy (Jak uzupełnić luki w posiadanej wiedzy?),
• rozwijanie wiedzy (Co zrobić i jak sprawić, by wiedza nie stała się przesta

rzała i niepotrzebna?),
• selekcja wiedzy (Jak oceniać powiązania między istniejącą wiedzą, jak  sza

cować jej wartość, usuwać wiedzę wykluczającą się nawzajem?),
• dzielenie się i rozpowszechnianie wiedzy (Kto i co powinien wiedzieć? 

W jaki sposób doskonalić efektywność przekazu wiedzy?),
• wykorzystanie wiedzy (Jak tworzyć sprzyjającą atm osferę w zespole i prze

łamywać bariery, aby wiedzę efektywnie wykorzystać?)
• zachowywanie wiedzy (W jaki sposób kodyfikować dobre i złe doświadcze

nia, by efektywnie korzystać z tego co dotychczas zrobiono?).
W propozycjach wielu autorów (także organizacji -  np. firm konsultingo

wych) spotyka się różne koncepcje i układy procesów zarządzania wiedzą -  
w niektórych występuje większość z wyżej wymienionych, inne ograniczają się 
jedynie do kilku wybranych. Pojawiają się także procesy niewymienione 
tutaj^^* .̂ Tworzenie i wykorzystywanie, a także archiwizowanie (kodyfikacja) 
wiedzy są elementami wspólnymi większości podejść. Relacje pomiędzy pro
cesami wynikają z celów zarządzania wiedzą, jakie stawia sobie organizacja 
i z prób mierzenia oceny (efektywności) wiedzy w organizacji. Cele, jakie 
zarządzanie wiedzą ma osiągnąć, determ inują siłę akcentów kładzionych na 
różne elementy całego systemu. W firmach komercyjnych szczególny akcent 
kładziony jest na wykorzystywanie wiedzy. Dla kontrastu, w takich organiza
cjach niekomercyjnych, jak np. bibUoteka, głównym celem jest gromadzenie 
zasobów informacji i skodyfikowanej wiedzy i zależeć jej będzie nie tyle na 
tym, by wszyscy koniecznie z niej korzystali, ale by ona nie zniknęła, by została 
zachowana dla przyszłych pokoleń. Z  kolei w szkole czy na uczelni szczególnie 
brany pod uwagę jest transfer wiedzy i jej rozpowszechnianie. Reasum ując ten 
wątek rozważań, w zależności od tego, w jakiego typu organizacji realizowane

393 Celem tego rozdziału nie jest szczegółowe przedstawienie koncepcji zarządzania wie
dzą -  jej historii, rozwoju i zastosowań. W ciągu ostatnich kiiicu lat w języku polskim ukazało 
się kilkanaście poważnych książek (głównie prac zbiorowych) oraz setki artykułów na ten 
temat. Apogeum zainteresowania problematyką zarządzania wiedzą w USA i w Europie 
Zachodniej przypadło na lata dziewięćdziesiąte XX w.

394 Rozmaite podejścia do koncepcji procesów zarządzania wiedzą zestawiono w tab. 1.2. 
„Proces zarządzania wiedzą” w książce J. Brdułaka (2005, s.20). Zob. też Materska (2001b).



jest zarządzanie wiedzą, szczególny nacisk może być kładziony na gromadze
nie, rozwijanie albo wykorzystanie wiedzy. Opisane tu zależności pokazuje 
rys. 29.

Rozwijanie/ Komrybuowanie

|,Oq|aniiK}i {np. 
Mbllotaha, 

in tty tu t 
-.kadawciy}

Wykorzystywanie
Rys. 29. Procesy zarządzania wiedzą w różnego typu organizacjach 

Źródto: Mierzejewska, Kowalczyk, 2005, s. 61.

Należy sądzić, że między innymi z tego powodu, nie ma w literaturze przed
miotu jednomyślności, który z procesów jest najważniejszy. Często zwraca się 
uwagę na nieodzowność tworzenia wiedzy w organizacjach opartych na wie
dzy; w innych wypowiedziach podkreśla się wagę wykorzystywania wiedzy, bez 
którego cały zestaw procedur zarządzania wiedzą staje się bezsensowny. Te 
rozważania oraz dość bogata literatura opisująca proce,sy zarządzania wiedzą 
(np. D avenport i Prusak, 1998; Knowledge Horizons, 2000; Nonaka, Takeu- 
chi, 2000; M aterska, 2001b; Probst i in., 2002; Gladstone, 2004; Evans, 2005; 
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red.nauk. K.Perechuda, 2005), skła
niają do rezygnacji z opisywania ich w tej książce.

W realizacji wymienionych wyżej procesów, zgodnie z tym co napisano na 
początku tego rozdziału, akcentuje się bądź kwestie organizacyjne, technolo
giczne, bądź wymiar ludzki. Przykładem tego ostatniego podejścia jest propo
zycja, by zarządzanie wiedzą traktować jako takie podejście do ludzi, z  którymi 
pracujemy i do tego co oni wiedzą lub przechowują w postaci drukowanej, aby: 
po  pierwsze -  zlikwidować bariery przepływu tej wiedzy między nimi, po  drugie -  
zapewnić transparentność źródeł informacji i wiedzy, a po  trzecie -  zapewnić to, 
że jeśłi jakaś osoba odejdzie albo wspomniane dokumenty znikną, to zawarta 
tam wiedza zostanie i tak zabezpieczona na potrzeby organizacji (Mierzejewska 
i Kowalczyk, 2005).

Z  rozległego obszaru, jaki obejmuje zarządzanie wiedzą, warto poddać 
bliższej analizie problem: jakie istotne konsekwencje w podejściu do zarzą-



dzania wiedzą w organizacjach oraz do określania jej wartości pociąga za sobą 
przyjęcie określonego modelu relacji: infomacja-wiedza, o których pisano 
w rozdz. 1.4.

Organizacja, która przyjmuje model skalarny3^5, w którym informacja jest 
transformowana w wiedzę poprzez procesy wartości dodanej, przyjmie model 
zarządzania wiedzą jako szczególny rodzaj zarządzania informacją. Organiza
cja taka rozwijać będzie bazy typu «know-how» i «knowledge stores» oraz pró
bować „zatrzymać” (capture) wiedzę organizacyjną w program ach kom pute
rowych (software). W praktyce często sprowadza się to do tworzenia coraz 
doskonalszego intranetu lub systemów pracy grupowej (groupware systems). 
W takiej organizacji nie ma klarownego rozróżnienia pomiędzy zasobami 
informacji i zasobami wiedzy, a wiele założeń zarządzania zasobami inform a
cji może być stosowanych uniwersalnie. Także podejście do szacowania war
tości informacji i wiedzy jest podobne (Yates-M ercer P. i Bawden D., 2002).

Organizacja przyjmująca model kognitywny wierzy, że wiedza rezyduje 
w umysłach pracowników i w rzeczywistości nie może zostać „uchwycona” 
(a w konsekwencji nie można nią zarządzać). To czym tak naprawdę firma 
może w tym przypadku zarządzać to środowiskiem wiedzy, a więc środowi
skiem w którym wiedza jest tworzona, dzielona itd. Tak więc implementacja 
programu zarządzania wiedzą następuje poprzez tworzenie sprzyjającej kul
tury organizacyjnej, organizowanie fizycznej przestrzeni oraz stosowanie 
takich narzędzi komunikacyjnych, które zachęcają i ułatwiają pracownikom 
dzielenie się wiedzą. Najbardziej typowe narzędzia zarządzania wiedzą 
w omawianej organizacji to te, które pomagają identyfikować osoby posiada
jące określone kwalifikacje i wiedzę (bazy typu know-who oraz who knows 
what). Zwykle mamy tu do czynienia z jasnym odróżnieniem  zarządzania 
informacją (zarządzanie systemami, w których znajduje się informacja) 
i zarządzania wiedzą (poprzez stosowanie odpowiedniej polityki w odniesie
niu do ludzi -  twórców i posiadaczy wiedzy) (Yates-M ercer P. i Bawden D., 
2002).

Przekonania dotyczące natury i wyrażalności wiedzy są kluczowe dla zarzą
dzania wiedzą. Akceptacja tezy o niewyrażalności wiedzy (niemożności jej 
kodyfikacji przy użyciu określonej konwencji) -  przyjęta przez takich autorów, 
jak np. K.E.Sveiby, Davenport i Prusak, Nonaka i Takeuchi -  przyczyniła się 
do powstania różnych podejść, popala jących  poradzić sobie z tą niezręczną 
cechą wiedzy jako przedmiotu z a r z ą d z a n i a ^ ^ ^ .  Dwie najbardziej znane strate
gie zarządzania wiedzą -  oparte na biegunowo różnych założeniach co do 
wyrażalności wiedzy -  to strategia kodyfikacji (orientacja na wiedzę skodyfi- 
kowaną) i personalizacji (orientacja na wiedzę spersonalizowaną ) (Hansen, 
Nohria, Tierney, 1999). Ich rozróżnienie jest ściśle związane z podziałem  na

395 Zob. rozdz. 1.4. Relacje -  transformacje.
39.6 Podejścia określane w literaturze jako: metaforyczne, procesowe, uniwersalistyczne, 

przedsiębiorcze, technologiczne -  prezentują różny stopień akceptacji tezy o niemożności 
wyrażenia wiedzy (Panasiewicz, 2004).



wiedzę jawną i ukrytą. W strategii kodyfikacji dominują relacje „iudzie-doku- 
menty”, zaś w strategii personalizacji mamy do czynienia głównie z relacjami 
„ludzie-ludzie”^^ .̂ Wybór zakresu i stopnia kodyfikacji wiedzy (poddającej się 
rozpowszechnieniu) należy do podstawowych wyborów organizacji. Nie ma 
jakichś sztywnych reguł określających proporcje między kodyfikacją a perso
nalizacją wiedzy. Powodzenie w zarządzaniu wiedzą zapewnić mogą obydwa 
podejścia, aczkolwiek nie z jednakową wagą. Prawidłową równowagę wyzna
czają cele organizacji w sferze zarządzania wiedzą. Jeśh, tytułem przykładu, 
organizacja zdecyduje się na strategię kodyfikacji jako strategię wiodącą, to jej 
wysiłek powinien w przybliżeniu w 80% zostać skierowany na kodyfikację, 
a w 20% na personalizację. Generalnie przyjmuje się, iż firmy innowacyjne, 
które rozwiązują nowe problemy, będą raczej skłonne do stosowania polityki 
personalizacji. Natom iast strategie kodyfikacji, poddające się technologii 
magazynowania, indeksacji, poszukiwań i ponownego użycia, będą prefero
wane przez organizacje mające do czynienia z powtarzającymi się i podobnymi 
do siebie problemami, z repertuarem  powtarzających się decyzji (zob. Tiwana, 
2000; M aterska, 2002).

W swej początkowej fazie koncepcja zarządzania wiedzą odnoszona była 
jedynie do organizacji komercyjnych; na progu XXI wieku coraz więcej mówi 
się o zarządzaniu wiedzą w organizacjach non profit, a więc w szkole (Fazlagić,
2005), uczelniach wyższych (Szuwarzyński, 2004, Zarządzanie wiedzą w szkol
nictwie wyższym, 2004; Uczelnia oparta na wiedzy..., 2005), w innych organiza
cjach niekomercyjnych, takich jak np. jednostki administracji publicznej czy 
organizacje pozarządowe {Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyj
nych, 2005). Bez względu na typ organizacji, zadaniem zarządzania wiedzą jest 
wspieranie najistotniejszych celów organizacji.

W uzasadnieniu podejmowania badań dotyczących zarządzania wiedzą na 
przykład w uczelni wyższej, podkreśla się, że ze względu na zakres podstawo
wych zadań, uczelnie wyższe są nie tylko instytucjami edukacyjnymi -  kształ
cącymi studentów, ale jednocześnie -  uczącymi się. Uczelnie akademickie nie 
tylko wykorzystują wiedzą, głównie udostępniając ją  w procesie dydaktycz
nym, ale także są miejscem jej kreowania. M ożna je  więc traktować jako orga
nizacje oparte na wiedzy, w których źródłem przewagi konkurencyjnej są uni
katowe kom petencje pracowników uczelni oraz zdolność kreowania nowych 
umiejętności, niezbędnych do zachowania tej przewagi w przyszłości. Prze
waga konkurencyjna danego uniwersytetu nad innymi może dotyczyć funkcji 
kształcenia, funkcji badawczej lub usług na rzecz otoczenia.

Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym (2005, art. 13.1.) do podstawo
wych zadań uczelni zalicza się:

1. Kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej.

397 Porównanie strategii kodyfiicacji i personalizacji, z uwzględnieniem m.in. założeń eko
nomicznych, technologicznych oraz polityki personalnej w języku polskim (oparte na bada
niach Hansena i in.) znaleźć można w pracach Wawrzyniaka, 2001b i Pawluczuk, 2003).



2. Wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo 
polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka.

3. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie 
usług badawczych.

4. Kształcenie i promowanie kadr naukowych.
5. Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej 

i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 
i informacyjnych.

6. Kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy.
7. Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów.
8. Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
Każde z tych zadań może być wsparte organizacyjnie, technologicznie, 

poprzez wysiłek intelektualny pracowników nauki w ramach koncepcji zarzą
dzania wiedzą. Najczęściej zarządzanie wiedzą w szkole wyższej określa się 
jako zespół procesów organizacyjnych, wspomagających tworzenie i transfer 
wiedzy, co z kolei stanowi jeden z celów strategicznych uczelni. Celem strate
gicznego planu zarządzania wiedzą jest zapewnienie wszystkim członkom spo
łeczności uniwersyteckiej stałego i łatwego dostępu do informacji i wiedzy. 
Dostęp jest niezbędny w pracy naukowo-badawczej, w procesie uczenia się 
(samokształcenia) pracowników i kształcenia studentów, a także w doskona
leniu efektywności pracy uczelnianej administracji. Cele zarządzania wiedzą 
wynikają z misji uczelni i jej planu strategicznego lub tworzą nowe możliwości 
strategiczne, zależnie od tego, czy strategia uczelni determ inuje zarządzanie 
wiedzą, czy też zarządzanie wiedzą determinuje przyszłą strategięЗ^^.

W perspektywie informacyjnej słabym punktem  koncepcji zarządzania wie
dzą w odniesieniu do organizacji wszystkich typów jest brak zbadania m echa
nizmów transformacji informacji w wiedzę. Z  punktu widzenia teorii zarzą
dzania -  jak do tej pory -  nie wypracowano także zadowalających metod 
pomiaru wiedzy w organizacjach (niektórzy autorzy39^ są przekonani, że nie 
można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć).

Co wnosi do rozwoju teorii i praktyki zarządzania wiedzą nauka o infor
macji {information science)! Krytyczna analiza fachowego czasopiśmiennic
twa tej dziedziny (czasopisma anglojęzyczne: JASIST, ARIST, Journal of 
Documentation, Knowledge Organization) pokazuje, że w kręgu zaintereso-

398 w  ramach zarządzania wiedzą mieści się również tworzenie tzw. icultury organizacyjnej. 
W ośrodkach akademickich dba się o podkreślenie jedności wszystkich osób zrzeszonych 
w uczelniach. Tworzona jest uczelniana wspólnota. Służą temu święta, takie jak juwenalia, czy 
też obchodzone od niedawna tzw. laurealia (spotkania absolwentów). Wspólnota akademicka 
ma również podobne prawa, a przede wszystkim tożsame cele, którymi są przede wszystkim 
zdobywanie i rozwijanie wiedzy. Ważny jest też stały kontakt, wspólne zajęcia, organizowanie 
studenckich obozów wakacyjnych i innych imprez integracyjnych. Dzięki temu przepływ wie
dzy postrzegany jest jako dobro wspólne i wzrasta przekonanie, że poprzez dzielenie się 
doświadczeniami można więcej osiągnąć. W ten sposób, przekraczając bariery milczenia 
w relacjach międzyludzkich, wspólnymi siłami dąży się do usprawnienia funkcjonowania 
uczelni.

399 Przykładowo: Probst i in., 2002, s. 253.



wań badaczy tej dyscypliny znalazły się następujące z a g a d n i e n i a ^ ^ O O -  wyjaśnia
nie istoty i przejawiania się (manifestation) wiedzy oraz tego, czym jest kapitał 
inteleictualny w organizacjacli -  rozważania na ten tem at służą przede wszyst- 
Icim wypracowaniu coraz bardziej efelctywnycli metod organizowania i repre
zentacji wiedzy (Iconcentrowano się na takicłi narzędziacłi organizowania 
zasobów wiedzy, jak np. słownictwo kontrolowane -  tezaurusy, schematy kla
syfikacyjne oraz ontolcgie i taksonomie). Jako kontekst analiz często przyj
muje się problemy gospodarki wiedzy {knowledge economy) -  w tym wpływu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój wiedzy, systemów baz 
wiedzy i wspieranie zarządzania wiedzą w praktyce. Szczególne zainteresowa
nie znajduje poznawanie strategii i procesów zarządzania wiedzą w ramach 
koncepcji organizacji uczących się, w których badacze przyglądają się wspól
notom  praktyków w organizacjach {communities o f  practice, best practices) -  
w kontekście tego, jak  nabywana jest wiedza (w tym doświadczenie) oraz jak 
wyglądają mechanizmy interakcji pomiędzy ekspertami. Jest to potwierdze
niem dostrzeżenia faktu, że informacja i wiedza tkwią nie tylko w repozyto
riach skodyfikowanych zasobów, lecz także w relacjach i działaniu^Ol.

Dyskusja o problematyce zarządzania wiedzą prowadzona na łamach 
takich polskich czasopism w obszarze informacji naukowej jak: „Zagadnienia 
Informacji Naukowej” (ZIN ), „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej 
i Technicznej” (PTINT) oraz „Przegląd Biblioteczny”, jest jak do tej pory 
dosyć skromna. Rozważania w omawianym zakresie wynikają przede wszyst
kim z dostrzeżenia konieczności przemian w zarządzaniu instytucjami infor- 
macyjno-bibliotecznymi (szczególnie po „rewolucji” informatycznej) oraz 
z faktu, że profesjonalny bibliotekarz -  specjalista informacji, coraz częściej 
widzi swoje miejsce w różnego typu organizacjach i obszarach -  wszędzie tam, 
gdzie dostrzega się celowość i wagę zarządzania wiedzą, jej skuteczniejszego 
organizowania i prezentowania -  ku pożytkowi różnych grup odbiorców 
(Babik, 2005; Głowacka 2002, 2005 a, 2005 b, 2006; Sosińska-Kalata, 2001).

W przeciwieństwie do wymienionych czasopism, znacznie bardziej ekspo
nowany w poruszanej kwestii jest m ateriał z odbywającego się co dwa lata Kra
jowego Forum  Informacji Naukowej i Technicznej -  organizowanego przez 
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Już same tytuły tych ogólnopol
skich spotkań silnie akcentują doniosłość podnoszonych w niniejszej pracy 
zagadnień na gruncie informacji naukowej. I tak, wspomniane tytuły to:

400 Wynikają z nich zadania na polu kształcenia profesjonalistów informacji i wiedzy, pro
wadzonych w ośrodkach akademickich związanych z nauką o informacji, książce i bibliotece.

401 Poruszana problematyka znajduje swoje odbicie w tezaurusie jednej z najbardziej zna
nych na świecie bibliograficznych baz danych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznaw
stwa Library and Information Science Abstract (LISA), który następująco specyfikuje 
deskryptor knowledge (wiedza): terminy węższe: classification o f knowledge, epietemology, 
knowledge aquisition, knowledge based systems, knowledge discovery, knowledge economy, 
knowledge management, knowledge organization, knowledge representation. W odniesieniu do 
terminu knowledge management (zarządzanie wiedzą) przyjęto tu, że termin ten można stoso
wać dla corporate memory, za termin szerszy uznano knowledge, a terminy pokrewne to: chief 
information officers, information audits, information management, knowledge economy.



Informacja. Wiedza. Gospodarka (VI Forum, 2001 r.); Usługi -  Aplikacje -  
Treści w gospodarce opartej na wiedzy (VII Forum, 2003 r.); Kierunki i prio
rytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa 
wiedzy (VIII Forum, 2005 r.). Podczas każdego Forum  specjalną sesję poświę
cono zarządzaniu informacją i wiedzą (w społeczeństwie i gospodarce opartej 
na wiedzy). Poruszono rozmaite aspekty: procesy, systemy, psychologiczne 
i socjologiczne aspekty prezentacji informacji i wiedzy, kierunki badań 
w zakresie architektury informacji, kultury wiedzy itd. Prezentowane zainte
resowania naukowe świadczą o ugruntowaniu się problematyki zarządzania 
wiedzą w świadomości polskich badaczy informacji naukowej.

Biorąc pod uwagę to, co zostało dotychczas nakreślone w tej książce, można 
uznać, że zdolność do tworzenia i efektywnego wykorzystywania wiedzy w orga
nizacjach w mniejszym stopniu zależy od posiadanej wiedzy i doświadczenia, 
a bardziej od sposobu zarządzania informacją i wiedzą. Obejmuje to cały sze
reg czynników (platformy wymiany i współpracy, narzędzia prezentacji infor
macji i wiedzy, zaufanie, kultura informacyjna i kultura wiedzy itd.), które służą 
przekształcaniu informacji w wiedzę. W działaniach tych istotne miejsce i rola 
przynależy specjalistom informacji i wiedzy, o których piszemy w rozdz. 5.6.

4.8. Zarządzanie informacją i wiedzą
a zarządzanie zmianą

Projektowanie systemów zarządzania informacją i wiedzą musi dawać moż
liwość adaptacji do nieustannej ewolucji środowiska informacyjnego, ale także 
do wpływania na to środowisko, do jego kształtowania.

Zarządzanie zmianami to proces, który stale powinien towarzyszyć osobom 
i organizacjom w przechodzeniu od starych do nowych sposobów d z i a ł a n i a ^ O ^ .  

Jednak ludzie różnie pojmują zmiany i niejednakowo reagują na nie. Pracow
nicy wraz z ich oczekiwaniami, dążeniami i specjalistyczną wiedzą, mogą wizję 
zmian przekształcić w rzeczywistość lub sprawić, że nigdy nie uda się jej zreali
zować. Niektóre typy osobowości z ochotą przyjmują zmiany, wspierają je 
i podtrzymują, gdy dostrzegą je jako elem ent ułatwiający pracę, podczas gdy 
osoby o innej osobowości to typowi przeciwnicy zmian, strażnicy status quo -  
kontynuują codzienny rytuał pracy w celu stworzenia sobie stref bezpieczeń
stwa („Zawsze robiliśmy to w ten sposób i było dobrze”). Pracownicy, którzy 
spotykają się z dużą ilością zmian, szczególnie w dużych organizacjach, uwa
żają, że mają niewielki lub żaden wpływ na kontrolę narzucanych im zmian. 
Typową reakcją na taką sytuację jest walka lub ucieczka, rzadko współpraca.

“*02 Pomimo obfitości rozważań na temat zarządzania zmianą, trzeba sobie uświadomić, że 
nie jesteśmy w stanie zarządzać zmianą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Możemy zarzą
dzać jedynie działaniami -  stąd też pojawiła się koncepcja zarządzania działaniem {action 
management) -  zob. Bratnicki, 2000, s. 29.



Zarządzający często interpretują taki ludzki opór wobec zmian jako „zacię
tość” lub „nieidentyfikowanie się z zespołem”.

Identyfikacji pracownika ze zmianą (użytkownika z nowym systemem) 
służy wcześniejsze poinformowanie tych wszystkich, których zmiana dotyczy -  
by przygotować ich na proponowane przekształcenia. Dobrze poinformo
wana, przeszkolona i zorganizowana załoga może być ważnym atutem  w osią
ganiu zmian. Jednocześnie konieczna jest świadomość istnienia wielu barier 
utrudniających i spowalniających, a czasem nawet blokujących zmiany. W lite
raturze najczęściej wskazuje się na istnienie trzech rodzajów barier:
• techniczno-ekonomicznych: związanych z koniecznością przestawienia się 

na nową technologię, produkcję innych wyrobów, zmianę techniki wytwa
rzania itp.,

• organizacyjnych: odnoszących się do struktur i organizacji procesu pracy,
• społeczno-psychologicznych: związanych z koniecznością zmiany postaw, 

zachowań, systemów wartości, utrwalonych w dotychczasowym środowisku 
pracy lub społeczności. Pokonywanie wymienionych barier ta ma fundamen
talne znaczenie dla skuteczności działań przekształceniowych (Zadros, 2003). 
Przekaz informacji dla uzyskania zmian powinien obejmować argumenty

przekonujące za przeprowadzeniem zmian, plany dotyczące przyszłości organi
zacji, korzyści programu zmian z punktu widzenia organizacji i jej pracowni
ków, a także skutki program u w odniesieniu do określonych osób. Informacja 
w tym przypadku oznacza dla pracowników kontrolowanie własnego losu, 
a przede wszystkim zrozumienie logiki proponowanych zmian, zrozumienie 
powodów, dla których wprowadzana zmiana jest konieczna, staje się środkiem 
zmniejszającym obawy i zwiększającym motywację. Odpowiednio wczesna 
informacja warunkuje partycypację pracowników, daje czas na inicjatywę indy
widualną i zespołową. W ażna jest przy tym nie tylko treść informacji, ale rów
nież czas jej przekazywania i jej interpersonalny charakter. Oczywiście, samo 
przekazywanie informacji nie zawsze jest wystarczającą formą przygotowania 
pracownika do zmian. Ważne i potrzebne są szkolenia, czasami nawet zmiana 
sposobu zarządzania (zob. Zadros, 2003). Nie ulega jednak wątpliwości, że zła 
jakość powiązań informacyjnych powoduje niską efektywność -  tak w skali 
całej organizacji, jak w poszczególnych komórkach organizacyjnych. To z kolei 
uniemożliwia budowę strategii organizacji oraz kształtowanie pożądanych 
postaw i zachowań pracowników. Dlatego też opracowuje się i wykorzystuje 
coraz więcej m etod wspomagających zarządzanie informacją w organizacjach.

4.9. Metody wspomagające zarządzanie 
informacją i wiedzą w organizacjach

Jak rozważano wyżej, współczesne organizacje szukają źródeł przewagi 
konkurencyjnej nie tylko w sferze realnej, ale także niematerialnej, której 
istotnym elem entem  są informacje i procesy informacyjne. Tym też można tłu



maczyć zjawisko intensywnego rozwoju różnorodnych m etod zarządzania 
informacją, głównie w USA, w Niemczech i we Francji. Z  uwagi na bogactwo 
tych metod odsyłamy czytelnika do publikacji dokonujących ich przeglądu 
i klasyfikacji (w piśmiennictwie polskim np. Elementy..., 1997; Czekaj, 2000). 
Celem niniejszego podrozdziału jest jedynie krótkie zasygnalizowanie istnie
nia i tendencji rozwoju owych metod.

Cechą ewolucji m etod zarządzania informacją (często rozumianych jako 
projektowanie systemów informacyjnych organizacji) jest przechodzenie od 
metod strukturalnych do procesowych. I tak, w hteraturze anglosaskiej lat sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych dominowały metody analizy strukturalnej 
(w których dąży się do formalnej analizy systemu informacyjnego), np. m etoda 
analizy i projektowania systemów informacyjnych SADT {Stnictured Analysis 
and Design Technique), jej brytyjska odmiana SSADM {Structured Systems 
Analysis and Design Technique), inżynieria informacyjna lE  (Infotmation 
Engineering) czy analiza strukturalna Yourdona. Na przełomie lat osiemdzie
siątych i dziewięćdziesiątych pojawiły się metody procesowe zwane obiekto
wymi. Z  najbardziej znanych w tej grupie należy wymienić m etodę modelowa
nia obiektowego OM T {Object Modelling Technique) J.Raum baugha oraz 
metodę zorientowanej obiektowo analizy i projektowania O O A /O O D  {Object 
Oriented AnalysislObject Oriented Design) P.Coada i E .Y oudona (Czekaj, 
2000).

Do innej kategorii metod zarządzania informacją (wspomnianych już 
w niniejszej książce) -  prezentowanych przede wszystkim w literaturze fran
cuskiej -  należy zaliczyć metodę strategii czuwania (opisaną w polskiej litera
turze przez; Wacławik, 1997, 2001) oraz wywiad gospodarczy (M artinet 
i Marti, 1999). Strategia czuwania to m etoda umożliwiająca przedsiębiorstwu 
analizę sygnałów dochodzących z otoczenia w celu odkrycia i antycypacji przy
szłych szans i zagrożeń oraz minimalizowania niepewności związanej ze zmia
nami otoczenia. Do głównych obszarów zainteresowania strategii czuwania 
należą: konkurencja, technologia, rynek, dostawcy, zasady prawne, polityka 
państwa itp.403

Uważa się, że istotnym przełomem w podejściu do zarządzania informacją, 
a ściślej do projektowania systemów informacyjnych, może okazać się rozwój 
tzw. metodyk społecznych, redukujących dominację aspektów technologicz
nych na rzecz organizacyjnych oraz akcentujących psychospołeczne uwarun
kowania procesu zmian organizacji (Czekaj, 2000).

Na tle osiągnięć metodologicznych w krajach zachodnich polski dorobek 
wydaje się skromniejszy, niemniej literatura krajowa zawiera opisy kilkudzie
sięciu oryginalnych metod zaliczanych do obszaru zarządzania informacją, 
powstałych w różnych okresach. Do nich należą m.in. m etoda analizy wartości 
procesów informacyjnych, metoda projektowania systemu informacyjnego 
J.Kisielnickiego i H. Sroki czy też metody DIANA 9 i D IA N A  10.

403 Twórca metody jest Humbert Lesca -  kierownik grupy badawczej zajmującej się infor
macyjnym wspomaganiem zarządzania strategicznego w Grenoble.



M etoda wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy i projekto
wania systemów zarządzania (DIANA) jest narzędziem do usprawniania 
funkcjonowania dużych organizacji. Powstaje w Instytucie Badań Systemo
wych! PAN (wcześniej Instytut Automatyki PAN). Jądrem  metody DIANA 
jest oryginalny model systemu informacyjnego zarządzania -  polihierar- 
chiczna, wielopoziomowa, przestrzenna sieć powiązań informacyjnych, na 
którą składają się (idąc „od dołu”): poziom czynności elementarnych, poziom 
pracowników, poziom kom órek organizacyjnych oraz poziom celów i zasobów 
(Michalewski, 2004).

W procesie zarządzania strategicznego w analizie otoczenia konkurencyj
nego wykorzystywana jest także metoda analizy „udziałowców” (stakeholders) 
(opisana przez Kafel, 2003). Udziałowcy to organizacje, grupy, jednostki, 
zbiorowości, których interes wiąże się z działaniami czy usługami (produk
tami) analizowanej organizacji. W metodzie tej chodzi o sprecyzowanie czyn
ników mających wpływ na zachowania udziałowców. Istotę metody stanowi 
identyfikacja, a następnie scharakteryzowanie stakeholders, np. określenie ich 
oczekiwań, celów, jakie sobie stawiają, sposobów wchodzenia w interakcje, 
określenie treści interakcji itd.

Postępujący rozwój nauki przyczynia się do doskonalenia narzędzi i metod 
zarządzania informacją i wiedzą, które sprzyjają temu, aby w gospodarce wie
dzy zasobom i aktywom informacji i wiedzy nadać odpowiednią rangę i umieć 
je efektywnie spożytkować.



5. Od społeczeństwa informacyjnego do 
społeczeństwa wiedzy

Podstawą funkcjonowania organizacji, sprawnego zarządzania informacją 
i wiedzą organizacyjną jest śledzenie zmian zachodzących w otoczeniu. Żadna 
organizacja nie funkcjonuje w izolacji od środowiska. Idzie nie tylko o to, by 
sprawnie dostosowywać się (adaptować) do zachodzących zmian, ale również by 
je kształtować, modelować. W niniejszym rozdziale kontekstem działania orga
nizacji uczyniono społeczeństwo oparte na wiedzy. Prześledzono jego wybrane 
elementy zorganizowane wokół spraw informacji, by pokazać, że problemy 
w skali makro istotnie korelują z problemami w skali mikro (organizacyjnymi).

5.1. Społeczny potencjał informacyjny

Rozwinięte społeczeństwo drugiej połowy XX wieku, określane najczęściej 
mianem społeczeństwa i n f o r m a c y j n e g o ' ^ 0 4 ^  charakteryzowane jest w wielu uję
ciach: socjologicznym, osobowościowym, ekonomicznym, politycznym, kultu
rowym i innych. Wielość podejść i definicji sygnalizuje, że mamy do czynienia 
z czymś złożonym i trudnym. Dlatego też nie jest moją ambicją stworzenie 
własnej definicji, gdyż można założyć, że nadal poddawana jest tworzeniu się. 
W tym rozdziale uwaga nakierowana jest przede wszystkim na fenom en infor
macji i jej wybrane współczesne społeczne problemy -  związane tak z bogac
twem informacji, jak i ubóstwem informacyjnym, problemy kształtowania się 
świadomości informacyjnej, praw, przywilejów i niesprawiedliwości w dostępie 
do informacji, warunków jej transmisji, rozwijania w wiedzę i skutecznego 
wykorzystywania, ekspansji informacji w różnorodne obszary nauki, gospo
darki, techniki i innej praktycznej aktywności ludzkiej.

404 Termin (wersja oryginalna „johoka shakai”) został wprowadzony w 1963 r. przez 
Japończyka T. Umesamo w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technolo
giach informatycznych, a spopularyzowany przez K. Koyamę w 1968 r. w rozprawie pt. Wpro
wadzenie do teorii informacji (Introduction to Information Theory).



Patrząc przez pryzmat życzeń i postulatów, społeczeństwo informacyjne 
charakteryzowane jest najczęściej jako społeczeństwo: świadome roli informa
cji w życiu codziennym, posiadające zagwarantowany wolny dostęp do infor
macji, współtworzące profesjonalną i rzetelną informację, dobrze i szybko 
poinformowane i informujące, umiejętnie przetwarzające informację w wiedzę, 
wykorzystujące informację dla pomnażania dobrobytu, wykorzystujące infor
mację w sferze kultury, polityki oraz w innych obszarach życia, posiadające 
środki techniczne wspomagające dostęp do informacji i jej przetwarzanie (np. 
Bednarek-Michalska, 2005). Można by odnieść wrażenie, że tak, jak ziemia 
kręci się wokół słońca, tak wokół informacji kręcą się ludzkie sprawy. Powstaje 
dynamiczna i nieprzewidywalna „infosfera”, w której reguły i warunki życia 
(zależne od informacji i wiedzy) coraz bardziej różnią się skalą zależności infor
macyjnej od tego, czego doświadczaliśmy w poprzednich epokach.

Jak zostało powiedziane wyżej, w analizie społeczeństwa informacyjnego 
przyjmuje się różne punkty widzenia. Jednym z nich jest wskazywanie na 
materię, energię i informację -  których wzajemne relacje decydują o obliczu 
danej epoki i wyznaczają paradygmaty cywilizacyjne. Społeczeństwo informa
cyjne (poprzemysłowe) jest w tym kontekście „trzecim stadium ”, które nastę
puje po dwóch pierwszych; przedprzemysłowym i przemysłowym. W  epoce 
przedprzemystowej dominowała materia, skala w jakiej człowiek wykorzystywał 
energię do przetwarzania przyrody była niewiełka (ograniczona do siły mięśni 
łudzi i zwierząt, energii wiatru, spadku wód). W  epoce wczesnoprzemysłowej 
skala zużycia energii sukcesywnie rosła, aby w czasach rewołucji przemysłowej -  
wieku maszyny parowej i elektryczności -  osiągnąć wysoki poziom  zmechanizo
wanego przetwórstwa. W  epoce poprzemysłowej znaczenie materii i energii rela
tywnie malało, natomiast kłuczowym czynnikiem staje się informacja i wiedza 
(Krzysztofek i Szczepański, 2005, s. 176).

Nie można stracić z pola widzenia tego, że we wszystkich epokach ludzie 
gromadzili dane, które rejestrowały ich zmysły i przetwarzali je w informacje, 
a te z kolei integrowali z nabytą już wiedzą. Korzystali z analogowych sposo
bów komunikacji, których podstawę stanowiły symbole naśladujące przed
mioty fizyczne (malowidła naskalne, pismo obrazkowe itp.). Uzupełnieniem 
symboli analogowych było powstanie alfabetu, a następnie symboli cyfrowych. 
To była pierwsza rewolucja informacyjna. Zestaw trzydziestu paru znaków 
(dwudziestu kilku liter alfabetu i dziesięciu cyfr) pozwolił człowiekowi na 
zapisywanie olbrzymiej wiedzy, którą odziedziczyły współczesne pokolenia 
i której nie da się nawet w przybliżeniu obliczyć w g i g a b a j t a c h ' ^ O S

Potencjał informacyjny ludzkości powiększały kolejne wynalazki, takie jak 
np.: papier, maszyna drukarska, lampa naftowa, elektryczność. Dopiero jednak 
konstruując kom puter człowiek zyskał potęgę -  komputer stał się narzędziem 
zastępującym pewne funkcje mózgu człowieka. W ujęciu McLuhana, traktują-

Próbę określenia ilości powstającej współcześnie informacji -  zapisanej na nośniku 
papierowym, magnetycznym, optycznym oraz na taśmie filmowej (fotograficznej) podjęto na 
University of California w Berkeley. Więcej -  zob. rozdz. 3.3. Eksplozja informacyjna...



cego środek przekazu jako przedłużenie ciała człowieka, kom puter stał się 
przedłużeniem ośrodkowego układu nerwowego, formą społecznej organizacji 
i interakcji. Stąd też zapewne pojawia się opinia niektórycłi badaczy, że Społe
czeństwo staje się informacyjnym [...], gdy mózg ludzki przestaje wystarczać 
w swej funkcji kondensatora pamięci, arytmetycznego kalkulatora i procesora, 
gdy informacje zmagazynowane na tradycyjnych nośnikach („pamięć skoroszy
towa”) stają się trudne do zoperacjonalizowania i efektywnego korzystania z  nich 
jako z zasobu wiedzy (Krzysztofek i Szczepański, 2005, s. 178).

Można więc powiedzieć, że cecłią społeczeństwa informacyjnego jest taka 
kompłikacja rozwoju społeczno-ekonomicznego, która zmusza do użycia 
narzędzi, bez którycłi nie jest już możliwe zgromadzenie, przetworzenie 
i zużytkowanie olbrzymiej „infomasy”. Niewystarczające okazują się dotych
czasowe tradycyjne nośniki informacji i narzędzia komunikacji. Mamy do czy
nienia z ogromnym przyspieszeniem c y w i l i z S c y j n y m ^ O ^ .

Chociaż sam kom puter zmienił mnóstwo w sposobie prowadzenia działal
ności gospodarczej, w kulturze i sztuce, badaniach naukowych, medycynie, 
wojskowości itd. dalsza ekspansja społeczeństwa informacyjnego możliwa jest 
dzięki wydatnemu zwiększeniu transferu informacji. Możliwości transferu 
„infomasy” tradycyjnymi środkami (poczta, telefon, telegraf, teleks, telefaks) 
dawno się wyczerpały i zaczęły się stawać barierą. Tradycyjną pocztę ironicz
nie zaczęto nazywać snail mail („pocztą ślimaczą”). Tak więc, samo doskona
lenie kom putera nie wystarczyłoby, gdyby nie towarzyszył temu postęp w tele
komunikacji. Rozpoczęła się faza rewolucji telem atycznej (sprzężenie 
telekomunikacji i informatyki).

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych świat wkroczył w erę tak zwanej 
„cyfryzacji”. Właściwe dla pracy kom putera cyfrowe przetwarzanie informacji 
zaczęło obejmować także jej transmisję. Przez to pojawiła się „cyberprze
strzeń”, która jest ekstensją cyfrowego świata poza kom puter, czyli jest czymś, 
czego się nie widzi, a jest się przekonanym, że istnieje^O^. w  cyberprzestrzeni 
odnajdują się coraz intensywniej nadawcy i odbiorcy informacji, jej sprze
dawcy, pośrednicy i nabywcy, użytkownicy itp.

W rozwoju możliwości przepływu informacji społeczeństwa, swego rodzaju 
immanentną częścią człowieka, stał się mobilny telefon. W historii nie widziano 
jeszcze ruchu tak masowego jak rewolucja komórkowa. Dziś komórkowy tele
fon to kieszonkowe centrum naszego bliższego lub wielkiego świata. Daje 
poczucie bezpieczeństwa i więzi społecznej. Służy tak do nawiązywania, jak

Istotę przyspieszenia cywilizacyjnego obrazowo wyjaśnia K. Fiałkowski; Dlaczego 
dopiero teraz ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę z przyspieszenia cywilizacyjnego? Wynika to 
z istoty procesów wykładniczych, inaczej lawinowych, które obce są naszej intuicji. Jeżeli staw 
zarasta rzęsą wykładniczo, to w roku poprzednim, nim cały zarośnie, zarośnięte jest jedynie pół 
stawu; dwa lata wcześniej -jedna czwarta; dziesięć łata wcześniej około jednej dziesiątej, a wcze
śniej jeszcze mniej, mimo że proces zarastania trwać może od bardzo wielu lat i mieć ten sam 
wykładniczy charakter Tak samo ze zmianami cywilizacyjnymi (...) (Fiałkowski, 1999, s. 13).

“̂0̂  Cyberprzestrzeń to destrukcja czasu i przestrzeni fizycznej; to, mówiąc metaforycznie, śro
dowisko bioełektroniczne, które zamieszkuje wiedza (Krzysztofek i Szczepański, 2005, s. 183).



i zrywania kontaktów. Komórka pozwala (wręcz promuje) na wędrowny tryb 
życia. Socjologowie porównują młodych ludzi przemierzających świat z telefo
nami w kieszeniach, do nomadów, którzy dzięki komórce są wszędzie i nigdzie 
jednocześnie. Tzw. phonerzy nie planują niczego -  decyzje podejmują doraź
nie, podatni są na impulsy płynące z komórki. Dzięki komórce i komputero
wym sieciom mobilne społeczeństwo^os (m-society) buduje swój nowy image, 
a jego m ottem  może być stwierdzenie: „Czuwam w sieci, więc jestem ”.

Pojawianie się nowych mediów sprawia, iż coraz więcej naszej wiedzy 
o świecie jest zapośredniczona {knowledge by reporting). Coraz mniej naby
wamy wiedzy płynącej z bezpośrednich doświadczeń zmysłowych i intelektual
nego ich przetworzenia {knowledge by encounter). Karmieni „kopiami” tra
cimy poczucie rzeczywistości, tym bardziej, że platformy wymiany wiedzy 
coraz lepiej pozorują komunikowanie naturalne (określane przez socjologów 
face to face) -  są coraz bardziej interaktywne i inspirujące (tak jak kontakt 
z drugim człowiekiem), możliwe w trybie synchronicznym. Społeczeństwo 
informacyjne określane jest więc też jako „medialne”, w którym nie kontakty 
bezpośrednie, ale kontakty zapośredniczone przez media są dominującą 
form ą kontaktów  społecznych. Dla nowego pokolenia, komunikowanie 
medialne, zwłaszcza online, jest wygodniejszym sposobem porozumiewania 
niż komunikowanie osobowe, bezpośrednie (СоЬап-Юаз, 2005).

Ewolucja technik komunikacyjnych zmienia relację między słowem i obra
zem na korzyść obrazu, który jako nośnik informacji, a zarazem środek per
cepcji dominował w ewolucji gatunku409. Komputer, Internet, mobilna telefo
nia cyfrowa przyspieszają historię, tworzą na naszych oczach nowe 
zintegrowane środowisko informacyjne. Sądzi się, że przyszłość cywilizacji 
będzie zależeć w dużym stopniu od tego, czym stanie się Internet, telefonia 
komórkowa, cyfrowe media. W interesującym nas aspekcie informacyjnym naj
nowsze technologie stają się z pewnością platformą spełniania się marzeń 
o coraz szerszym dostępie do wiedzy (skodyfikowanej informacji), ale też wciąż 
stawiają ich użytkownikom kolejne wymogi w zakresie zdobywania nowych 
kompetencji. M ożna postawić tezę, że w społeczeństwie informacyjnym przej
ście od „galaktyki G utenberga” do „galaktyki Internetu”^!^ staje się faktem. 
„Galaktyka In ternetu” stanowi istotny krok w kierunku społeczeństwa wiedzy.

W książce posłużono się nieostrym terminem  «społeczeństwo wiedzy», 
określając nim umownie kolejny (wyższy) etap rozwoju społeczeństwa infor 
macyjnego, charakteryzujący się niespotykaną dotąd różnorodnością strategi 
tworzenia, zdobywania, dostarczania i wykorzystywania wiedzy (na przestrzeń 
wieków ograniczone one były nikłymi możliwościami przenoszenia informacji 
w czasie i przestrzeni), a także maksymalnie rozsądnym i sprawiedliwym 
(z intencją dobrego celu) oraz jeszcze bardziej efektywnym wykorzystaniem

“̂08 Zob. Muraszkiewicz, 2004a.
350 wieków obrazu, 20 wieków piktogramów i ideogramów, 15 wieków alfabetu -  pisa

nia i czytania, 5 wieków, w których druk zepchnął komunikację obrazkową na drugi plan, eks
plozja obrazu od 1840 r.: dagerotypia, fotografia (Krzysztofek i Szczepański, 2005, s. 206).

'łlO Tytuł książki Manuela Castellsa.



zasobów informacji. Osiągnięciu wszystkiego służą w tym społeczeństwie np. 
zmiany systemu edukacji, kształcenie i doskonalenie umiejętności informacyj- 
nycli, w tym budowanie świadomości informacyjnej -  rozumianej jako świado
mość roli, funkcji, znaczenia (także zagrożeń) informacji i wiedzy w życiu 
indywidualnym i społeczno-gospodarczym.

Czy i na ile uzasadnione jest mówienie o społeczeństwie wiedzy? Poszuku
jąc odpowiedzi na to pytanie eksploruje się wiele obszarów i podejmuje 
wysiłki kwantyfikowania różnych zjawisk'^^l. Większość ekspertów przychyla 
się do opinii, że o przechodzeniu do społeczeństw wiedzy świadczy skala 
wydatków ponoszonych na tzw. inwestycje w wiedzę. Wszystkie rozwinięte kraje 
wydają około piątej części całkowitej narodowej produkcji na tworzenie i szerze
nie wiedzy. Sformalizowane kształcenie -  uczenie młodych łudzi zanim dorosną 
do pracy stanowi około jednej dziesiątej całkowitej produkcji narodowej (wzro
sło z poziomu ok. 2%  z  okresu I  wojny światowej). Pracodawcy wydają ok. 5%  
całkowitej produkcji narodowej na stałe dokształcanie swoich pracowników, być 
może więcej. Około 3-5% całkowitej produkcji narodowej wydaje się na bada
nia i rozwój, to jest na tworzenie nowej wiedzy (Drucker, 1999, s. 151-152). Przy
taczane szacunki różnią się nieco danymi -  w zależności od przyjętej m etodo
logii badań i założeń, co należy traktować jako inwestowanie w wiedzę. Np. 
w raportach OECD wskaźnikami inwestowania w wiedzę {investment in know
ledge) są: wydatki na badania i rozwój (R&D), edukację (w szczególności 
w szkolnictwo wyższe -  prywatne i publiczne) oraz oprogramowanie kom pu
terowe. Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są istotne^l^. w  2000 r. 
wielkość inwestycji w wiedzę w Polsce wyniosła około 2,5% PKB, podczas gdy 
na Słowacji -  2,4%, na Węgrzech 3,1%, w Czechach 3,6%, w krajach Unii 
Europejskiej -  około 4%, w krajach OECD -  4,9%, natom iast w Stanach 
Zjednoczonych -  6,8% (por. OECD, 2003)413. W śród inwestycji w wiedzę 
w Polsce, największy udział wydatków (prywatnych i publicznych) kierowany 
jest na szkolnictwo wyższe (około 1,1% PKB).

Wielkość inwestycji w wiedzę uznaje się za jeden z najistotniejszych wskaź
ników pokazujących miarę przygotowania kraju do budowania społeczeństwa 
wiedzy l̂' .̂

Społeczeństwo wiedzy oraz tzw. gospodarka oparta na wiedzy (zob. rozdz. 
3.8) wyrastają z połączenia kilku obszarów: tworzenia wiedzy, czyli osiągnięć 
naukowych, będących wynikiem badań naukowych (do rozwoju wiedzy trzeba

Przykładowe raporty z badań: „Wytwarzanie, przesyłanie i zastosowanie wiedzy w uczą
cych się gospodarkach i społeczeństwach” (OECD, Graduate Business School Uniwersytetu 
Stanforda,- wrzesień 1998), „Pomiar wiedzy w uczących się gospodarkach i społeczeństwach” 
(OECD, Amerykańska Narodowa Fundacja do Spraw Nauki, Waszyngton -  maj 1999).

“̂ 2̂ Zob. np. Investment in Knowledge. STI Review no 27: Special Issue on New Science 
and Technology Indicators. OECD 2001.

OECD, Annual National Accounts of OECD Countries. OECD Economic Outlook, 
MSTI Database, Education Database and International Data Corporation, June. Podaję za: 
Leja, 2004.

Zob. także wskaźniki proste w obszarze „Edukacja i nauka”, kontrolujące stopień reali
zacji strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego -  zob. Luterek, 2005.



niezbędnych inwestycji na badania i rozwój^l^); przekazywania wiedzy za 
pomocą systemów kształcenia i szkolenia; populaiyzacji wiedzy za pomocą 
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; zastosowania 
wiedzy dla innowacji i postępu t e c h n i c z n e g o ^ ^ ^  Niezwykle istotna jest także zdol
ność przyswajania wiedzy i jej wszechstronnej utylizacji, co stanowi w opinii 
wielu znawców problematyki, istotę tej nowe formacji społecznej (np. Zacher, 
2003; Grudzewski, Hejduk, 2002). Należy mieć świadomość, że absorptywność 
społeczna w zakresie wiedzy jest silnie uwarunkowana edukacyjnie i kulturowo 
(tradycje, aspiracje, droga awansu i sukcesu). Niewątpliwie obserwujemy, że 
dostęp do wiedzy zajmuje centralne miejsce w statusie społecznym i przydatności 
do zatrudnienia. W omawianym zakresie dostrzegamy więc wpływ mechanizmów 
ekonomicznych, nie mówiąc o oddziaływaniu państwa i jego instytucji.

5.2. Relaqe: człowiek -  informacja i wiedza

Badacze wpisujący się w nurt nowo powstałej tzw. ekologii informacji przyj
mują szeroki aspekt humanistyczny i eksponują pogląd, że informacja odgrywa 
decydującą rolę w kształtowaniu całego środowiska przez ludzi. To właśnie 
relacje człowiek -  informacja tworzą wzorce kultury i cywilizacji (zob. rozdz. 
3.7. Ekologia informacji).Wzajemne relacje człowieka i informacji wymagają 
wypracowania dbałości tak o jeden, jak i drugi element ekosystemu. Powinni
śmy troszczyć się o informację, tak jak troszczymy się o nasze środowisko przy
rodnicze, bo docierająca do użytkownika informacja wywiera dobroczynny^^^, 
ale i negatywny wpływ na człowieka (zob. więcej. Ekologia informacji).

W społeczeństwach informacji i wiedzy relacje: «człowiek -  informacja», 
«człowiek- wiedza» urastają do rangi najbardziej podstawowej. Z  uwagi na te 
właśnie relacje pełnimy w życiu wiele funkcji: twórców, odbiorców i użytkowni
ków informacji, jej konsumentów, klientów usług informacyjnych, nosicieli, 
nadawców i dostawców informacji, pośredników, brokerów, pracowników infor
macji (w tym bibliotekarzy i archiwistów), zarządzających informacją i organi
zujących obieg informacji w różnego typu systemach i organizacjach, dyrekto
rów do spraw informacji i wiedzy^l^, projektantów i architektów systemów 
informacji, inteфretatorów , analityków, informacyjnych konsultantów itd.

w  rzeczywistości badania i rozwój to dwa różne obszary. Badania to dokonywanie prze
łomów i eksploracja nowych dziedzin, takich jak np. biotechnologia -  a więc pogłębianie wie
dzy. Rozwój to poszerzanie wiedzy w już istniejących dziedzinach.

416 Jeśli idzie o nowe zastosowania wiedzy, istnieją trzy jej rodzaje. Po pierwsze, istnieje cią
gle doskonalenie procesu, produktu i usługi. Japończycy, którzy są w tym najlepsi, nazywają to 
kaizen. Istnieje eksploatacja; ciągłe wykorzystywanie dotychczasowej wiedzy do tworzenia nowych 
i odmiennych produktów, procesów i usług. Wreszcie istnieje prawdziwa innowacja. Wszystkie te 
trzy rodzaje stosowania wiedzy są jednakowo potrzebne w społeczeństwie (Drucker, 1999, s. 151).

W sensie pozytywnym informacja np.: zmniejsza lukę informacyjną odbiorcy, pozwala 
podejmować decyzje, potwierdza informacje wcześniej posiadane i sprzyja budowaniu wied2y, 
może być źródłem satysfakcji, przewagi nad innymi (posiadam informację, której nie ma nikt inny).

Ang. CIO -  Chief Information Officers oraz CKO -  Chief Knowledge Officers.



(...) w społeczeństwie wiedzy, do którego dążymy, jednostka będzie znajdo
wała się w centrum. Wiedza -  w przeciwieństwie do pieniędzy -  nie jest czymś 
bezosobowym. Wiedza nie zamieszkuje w książce, w bankach danych, w opro
gramowaniu komputerowym. Tam są jedynie informacje. Wiedza jest zawsze 
ucieieśniona w człowieku, jest zdobywana przez uczącą się osobę, jest wykorzy
stywana łub niewłaściwie użytkowana przez jednostkę. Zatem  w społeczeństwie 
wiedzy osoba znajduje się w centrum. W  ten sposób rodzą się nowe wyzwania, 
nowe problemy, nowe i nie mające precedensu pytania dotyczące przedstawiciela 
społeczeństwa wiedzy -  osoby wykształconej (...) (Drucker, 1999, s. 171).

Pryzmat infologicznej interpretacji informacji'^i^ -  związanej ze znacze
niem, jakie nadaje informacji jej odbiorca/użytkownik/konsument (zob. 
rozdz. 1.1.) -  prowadzi do teoretycznej refleksji: Jaka informacja najlepiej 
zaspokaja potrzeby członków nowo powstających społeczeństw? Jakie są te 
potrzeby? Które cecliy i funkcje informacji są najbardziej pożądane w społe- 
czeństwacli informacji i wiedzy? Jakie postawy wobec informacji i wiedzy 
powinny cechować członków społeczeństw informacji i wiedzy? Jaki powinni 
osiągnąć poziom świadomości informacyjnej? itd.

Na tak ogólnie postawione pytania z całą pewnością nie ma jednoznacznych 
odpowiedzi, gdyż nie wszyscy ludzie biorą jednakowy udział w budowaniu spo
łeczeństwa informacyjnego, czy społeczeństwa wiedzy, różnicują ich oczekiwa
nia i możliwości, kompetencje, typy osobowości (np. typy eskalacyjne i reduk
cyjne). Współczesny świat coraz bardziej polaryzuje się na „przygotowanych” 
i „nieprzygotowanych”, „podłączonych” i „niepodłączonych”. W arunkiem peł
nego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa informacyjnego jest posiadanie 
dostępu do sprzętu komputerowego pracującego w sieci oraz umiejętności jego 
wykorzystania. A więc staje się to przywilejem głównie ludzi zamożnych. 
Dostęp do technologii informacyjnych jest również limitowany ze względu na 
posiadane wykształcenie i wiek (zob. Morbitzer, 2000). Jest sprawą oczywistą, 
że dla najbiedniejszych potrzeba informacji jest tylko kroplą w morzu. E-mail 
nie zastąpi szczepionek, a satelity nie zapewnią czystej wody {Human Develop
ment Report 1999: Globalization with a Human Face‘̂ '^ )̂.

W skazane tu bariery^^^l powodują rozwarstwianie się społeczeństwa. 
W koncepcji przypisywanej U m berto Eco^^Z twierdzi się, że przyszłe społe
czeństwo będzie podzielone na trzy klasy. M otorem  społeczeństwa inform a
cyjnego staje się nowa klasa zwana „kognitariatem” (ang. information upper 
class) -  elita technom enedżerska zajmująca się profesjonalnie gromadzeniem, 
tworzeniem, przetwarzaniem i dystrybuowaniem informacji. Ta multime-

Chociaż interesuje nas przede wszystkim infologiczna interpretacja informacji, nie zna
czy, że odrzucamy tezę mówiącą, że informacja istnieje obiektywnie, tzn. poza człowiekiem.

'*20 Raport o Rozwoju Społecznym wydany pod egidą Programu Narodów Zjednoczonych! 
ds. Rozwoju (UNDP).

'*21 Prezentacją aktualnego stanu badań na temat barier informacyjnych jest monografia 
M. Świgoń (2006).

'*22 K. Brazda (2003).



dialna arystokracja wiedzy to wąskie grupy ludzi, dysponujące dużym kapita
łem finansowym i związanym z tym dostępem do mediów oraz intelektualiści 
i naukowcy, dysponujący wiedzą i gotowością jej wykorzystania w interesie 
rządzących elit. Klasa ta ma programować społeczeństwa i wdrażać skutecznie 
mechanizmy kontroli nad nim. Digitariat, czyli proletariat społeczeństwa 
informacyjnego stanowić będą ci, którzy potrafią korzystać z Internetu i nowo
czesnych technologii, którzy wykorzystują kom puter w swojej działalności 
zawodowej czy rozrywkowej, a nie mają wpływu na tworzenie informacji. W ar
stwę najniższą tworzyć będzie proletariat informacyjny (ang. information 
underclass) -  nie umiejący posługiwać się komputerami, radośnie akceptujący 
przede wszystkim bezkrytyczne oglądanie telewizji (stąd nazywany też telewi
zyjnym p r o l e t a r i a t e m ) 4 2 3  i  częściowo korzystający z telefonu.

Jednocześnie jednak wchodzi do coraz powszechniejszego użycia określe
nie «pracownik wiedzy» {knowledge worker)^'^'^, które ma wskazywać, że two
rzywem zwykłej codziennej pracy jest bardzo specyficzny rodzaj „materii” -  tj. 
wiedza (zob. rozdz. 1.2.)425.

Powyższe rozważania inspirują do zaproponowania modelu sfery „xK”, 
w którym „nasycenie” poszczególnych obszarów określa miejsce człowieka 
w relacjach do informacji i wiedzy.

Rys. 30. Model sfery xK 
Źródło: Propozycja własna.

423 Mówi się o tzw. pouch potatoes, którzy oglądają telewizję 17 godzin na dobę.
424 Określenie to zostało wprowadzone przez P. Druckera ponad trzydzieści lat temu.
425 Znamienne dla czasów wydaje się nazewnictwo osób pracujących z informacją i wiedzą -  

wcześniejsze: information professionals i obecne: icnowledge workers. Ci pierwsi -  wtajemni
czeni profesjonaliści znający tajniki informacji i narzędzi; ci drudzy -  których tworzywem zwy
kłej codziennej pracy jest wiedza.



5.3. Dostęp do informacji -  
prawo czy przywilej?

Podane wyżej informacje sugerują, że informacja jest przywilejem boga
tych, potężnych i wpływowych, pozostawiając na marginesie biednych i niewy
kształconych. W arto więc zbadać co tak naprawdę oznacza „prawo do infor
macji”. Kogo obejmuje? Jakie niesie konsekwencje dla rozwoju społeczeństw?

Prawo do informacji dotyczy chyba wszystkich sfer życia publicznego, inge
ruje także w życie prywatne. Mówimy więc o prawie człowieka do informacji, 
prawie podmiotowym do bycia poinformowanym i prawie do informowania 
innych, o obowiązku władz publicznych do informowania różnymi środkami 
i metodami społeczeństwa, poszczególnych osób oraz instytucji publicznych 
i prywatnych; dostępie do dokumentów urzędowych, dostępie do danych oso
bowych, dostępie do wyników nauki itd.^26

W prezentowanej rozprawie lansowane jest stanowisko, że w rozważaniach
0 informacji współczesnych społeczeństw, sztuczne i anachroniczne jest wyłą
czanie z zainteresowań badawczych nauki o informacji ważnej sfery inform a
cji społecznej i gospodarczej, a skupianie się jedynie na zasobach informacji
1 wiedzy o osiągnięciach nauki. W procesie obserwacji przechodzenia w kie
runku społeczeństwa wiedzy ważne jest objęcie refleksją teoretyczną i prak
tyczną różnorodnych zagadnień informacyjnych. Potwierdzenie słuszności 
takich zapatrywań doszukiwać się można w ostatnich pracach zbiorowych 
wydanych przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (Informacja. W ie
dza. Gospodarka, 2001; Usługi -  aplikacje -  treści w gospodarce opartej na 
wiedzy..., 2004) oraz publikacjach np. takich autorów, jak Luterek, 2004; Sitar
ska i Strojek, 2005, Strojek, 2005; Pietruch-Reizes, 2005).

Na świecie prawo dostępu do informacji ma tradycję sięgającą XVIII 
wieku. Za kraj, który pierwszy wprowadził instytucjonalne gwarancje jawności 
działania administracji uważa się Szwecję, która w 1766 r. wprowadziła ustawę
0 wolności prasy i jawności akt. W tamtym czasie prawo wypowiedzi i dostępu 
do informacji publicznej zagwarantowano również m.in. w amerykańskiej Kar
cie Praw Wirginii (1776 r.), francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 
(1789 r.). Ta ostatnia uznała i określiła wolność wypowiedzi oraz ustanowiła 
zasadę jawności życia publicznego postanawiając, że społeczeństwo m a prawo 
żądać od każdego urzędnika publicznego sprawozdania z jego działalności. 
Tak więc w tych osiemnastowiecznych aktach zawarto kwintesencję współcze
snego prawa do informacji (publicznej) i zasady jawności. Dwieście lat póź
niej, w 1966 r. Stany Zjednoczone wprowadziły ustawę o wolności informacji 
{Freedom o f  Information A ct -  FOP), którą uznaje się za modelowy akt 
prawny, w sposób kompleksowy regulujący prawo dostępu do informacji i akt 
urzędowych. Regulacje typu FOI generalnie gwarantują jawność informacji
1 dokumentów będących w posiadaniu administracji publicznej, a prawo

426 Być może zabrzmi to paradoksalnie, ale po raz pierwszy w historii nowoczesności coraz 
głośniej mówi się jednocześnie o prawie do prywatności i ciszy informacyjnej.



dostępu do informacji dotyczy wszystkich informacji będących w posiadaniu 
administracji publicznej, poza określonymi prawem wyjątkami (Górzyńska, 
1999; Stoczkiewicz i Siwiński, 2001; Strojek 2005).

Na uniwersalizację zasady swobodnego dostępu do informacji w XX wieku 
doniosły wpływ miały akty prawa międzynarodowego. Do najważniejszych 
z nich należą;

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka O N Z  (Paryż, 10 grudnia 1948 r., 
weszła w życie w 1953 r.). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo
wych Wolności nazywana Europejską Konwencją Praw Człowieka (Rzym, 4 
listopada 1950 r., weszła w życie w 1976 r.)427 oraz Międzynarodowe Pakty 
Praw Człowieka, w tym Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz
nych (Nowy Jork, 16 grudnia 1966 r., wszedł w życie w 1953 r.)'^28

D okum ent Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(KBWE) (Helsinki, 1 sierpnia 1975 r.).

Art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka -  rezolucji Zgromadzenia 
Ogólnego O N Z z 1948 r. -  stanowi, iż: Każdy człowiek ma prawo do wolności 
poglądów i wypowiedzi, które obejmuje prawo do tego, aby nie być niepokojo
nym z  powodu swoich poglądów oraz prawo do poszukiwania, otrzymywania 
i rozpowszechniania informacji i idei, bez względu na granice, wszelkimi środ
kam i wyrazu. Ta sama Deklaracja stawia jednak bariery postanawiając: Korzy
stając ze swych praw i wolności człowiek podlega jedynie ograniczeniom ustalo
nym przez ustawę, wyłącznie w celu zapewnienia uznania i poszanowania praw 
i wolności innych oraz w celu czynienia zadość słusznym wymogom moralności, 
porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeń
stwa (art. 29 ust. 2).

W prezentowanej w Deklaracji koncepcji prawo do informacji nie jest 
zatem celem samym w sobie, ale jest narzędziem, środkiem do celu. Nie może 
naruszać praw innych, np. prawa do ochrony życia prywatnego, prawa do 
życia, wolności i bezpieczeństwa osoby, prawa do wolności słowa, przekonania 
i religii, prawa do udziału w kierowaniu sprawami publicznymi.

Deklaracja ONZ, nie będąc umową międzynarodową, nie nakłada z for
malnego punktu widzenia obowiązków prawnych na państwa. Proklamuje 
prawa „każdego człowieka”, nie formułując jednocześnie obowiązków pań
stwa ani gwarancji ich przestrzegania.

Prawo do wolności wypowiedzi, obejmujące także wolność otrzymywania 
i przekazywania informacji, znalazło się również w licznych dokumentach 
Rady Europy^29 ponadto kwestie dostępu do informacji regulowane są na

^27 Tekst Konwencji: Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
428 Dz. U. z 1977 r„ Nr 38, poz. 167.
429 Jako przykład wymienić trzeba m.in., przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne 

Rady Europy w 1979 r., rekomendację nr 854 skierowaną do Komitetu Ministrów Rady 
Europy w sprawie powszechnego dostępu do dokumentów rządowych i wolności informacji, 
a także rekomendację nr R (81)19 dotyczącą dostępu do informacji znajdujących się w posia
daniu władz publicznych (Górzyńska, 1999).



gruncie bardziej konkretnych obszarów społecznych. Przykładem może być 
Konwencja EKG ONZ'^^^ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach doty
czących środowiska (tzw. Konwencja z Aarhus) podpisana w 1998 r. w Aarhus 
w Danii w czasie IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środo
wiska. Konwencja reguluje trzy podstawowe kwestie: dostęp do informacji, 
udział w procesach decyzyjnych oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości, czyli 
możliwość egzekwowania przez społeczeństwo przepisów. Konwencja, precy
zując definicję „społeczeństwa” daje prawo do informacji „każdem u” a nie 
tylko „obywatelom”, zakazując w ten sposób jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
względu na narodowość, obywatelstwo lub miejsce zamieszkania (więcej zob. 
Hadjiraftis, 2001).

Prawo do informacji znalazło obecnie swój wyraz w polskim ustawodaw
stwie. Do polskiego orzecznictwa przenikało stopniowo, przede wszystkim 
poprzez normy prawa międzynarodowego, na które zaczęto się coraz częściej 
powoływać. Uznano, że polski sędzia ma nie tylko możliwość, ale także obo
wiązek respektowania w procesie orzekania umów, z których wynikają dla Pol
ski zobowiązania prawno-międzynarodowe (m.in. Pakt Praw Człowieka, Kon
wencja Europejska). To otworzyło drogę do orzekania w duchu dostępu do 
informacji także tam, gdzie polskie ustawy go nie przewidywały (Górzyńska 
1999). Takimi obszarami stały się przykładowo: jawność prawa, wolność infor
macji w środkach społecznego przekazu, prawo do informacji i zasada jawno
ści w postępowaniu administracyjnym, prawo do informacji i jawność w prze
pisach o samorządzie terytorialnym oraz na gruncie ograniczenia prawa do 
prywatności‘̂ 31.

W obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r. zapisy dotyczące informacji, 
w tym prawa do szeroko pojętej informacji, pomieszczono w kilku rozdzia
łach: Wolności i prawa osobiste (art. 49, 51 i 54), Wolności i prawa polityczne 
(art. 61) oraz Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (art. 70 i 74). 
Są to:
• prawo do wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się (art. 49),
• prawo do informacji o sobie samym -  dotyczy to prawa ujawniania infor

macji o sobie, dostępu do nich w urzędowych dokum entach i zbiorach 
danych, prawo do sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, 
niepełnych, zebranych w sposób sprzeczny z ustawą (art. 51); prawo to jest 
realizowane przede wszystkim poprzez Ustawę o ochronie danych osobo- 
wych'^^ -̂,

• prawo do wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpo
wszechniania informacji (art. 54).

'*30 Europejska Komisja Gospodarcza ONZ.
431 Wymienione obszary stanowią pole szczegółowych badań w książce T.Górzyńskiej 

(1999).
432 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 883 (tekst jednolity Dz.U. 2002 

Nr 101, poz. 926)



• prawo do informacji publicznej -  o działalności organów władzy publicznej 
oraz osób pełniących funkcję publiczne (art. 61); prawo to realizowane jest 
poprzez Ustawę o dostępie do informacji publicznej^^^,

• prawo do nauki, powszechnego i równego dostępu do wykształcenia (rozu
mianego jako prawo do informacji i wiedzy) (art. 70 ust.l i 4) -  Ustawa 
o systemie oświaty^^^

• prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska (art. 74 ust. 3). Reali
zacji konstytucyjnego prawa do informacji o środowisku służy ustawa Prawo 
ochrony środowiska^^^.
Ponadto kwestie dostępu do informacji poruszane są np. w Prawie o szkol

nictwie wyższym, Ustawie o bibliotekach i w prawie prasowym.
W arto zauważyć, że w niektórych art. Ustawy zasadniczej (61 i 70 ust. 4) 

chodzi tylko o prawo „obywatela”, w pozostałych art. (49, 51, 54, 74) zaś 
o prawo „każdego”. W kontekście państwa obywatelskiego, w polskim prawie 
informacyjnym największą doniosłość społeczną przypisuje się obecnie Usta
wie o dostępie do informacji publicznej^^^.

Dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego bardzo ważnym punktem 
odniesień jest kwestia dostępności szeroko pojmowanej sfery informacji spo- 
łecznej437^ reprezentowanej w piśmiennictwie takimi terminami jak: informa-

^33 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 
112 poz. 1198) weszła w życie 1 stycznia 2002 r., a Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 
2002 Nr 67 poz. 619) weszło w życie dopiero 20 czerwca 2002 r. Art. 61 ust. 1 Konstytucji sta
nowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicz
nej oraz osób pełniących! funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji
0 działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innycłi osób oraz jed
nostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospo
darują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Artykuł ten precyzuje w ust. 2, że 
prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością 
rejestracji dźwięku lub obrazu. Art. 61 ust. 3 dopuszcza ograniczenie prawa, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób
1 podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego 
interesu gospodarczego państwa. Art. 61 ust. 4 stanowi, że tryb udzielania informacji, o których 
mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

"̂ 34 z  dnia 7 września 1991 (tekst ujednolicony; Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
*̂35 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz.627), obowiązuje od 1 października 

2001 r. W dniu 27 lipca 2001 r. uchwalono ustawę o wprowadzeniu ustawy -  Prawo ochrony śro
dowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Również ona weszła w życie 
w dniu 1 października 2001 r. Na jej podstawie uchylono poprzednio obowiązującą ustawę 
o dostępie do informacji i ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 grudnia 2000 r. Ustawa 
Prawo ochrony środowiska podobnie jak ustawa o dostępie do informacji i ocenach oddziaływa
nia na środowisko konstruuje instytucję dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.

Polskie debaty nad dostępem do informacji publicznej rozpoczęły się dopiero po trans
formacji ustrojowej 1989 r.

437 Niewątpliwie, obszar informacji społecznej staje się przedmiotem coraz większego zainte
resowania różnych dziedzin, np. prawa, socjologii, ekonomiki informacji, informatyki. Trudno nie 
zgodzić się z opinią A. Sitarskiej i A. Strojek (2005), które postulują, by ten właśnie obszar „nienau
kowej” informacji uczynić przedmiotem wnikliwych badań i refleksji teoretycznej z pozycji nauki 
o informacji {information science). W ten sposób nauka o informacji pełniej zacznie realizować swój 
cel: poznawania i opisywania nowych zjawisk informacyjnych we współczesnych społeczeństwach.



cja obywatelska, informacja publiczna, urzędowa, samorządowa, środowi
skowa, przestrzenna, gospodarcza, biznesowa i i n  ^ 3 8 .  Ważnym atrybutem 
informacji społecznej jest wysoki potencjał wyzwalania społecznej energii^^?. 
Dlatego też we współczesnych rozwiniętych gospodarczo państwach dem o
kratycznych o względnie otwartej gospodarce rynkowej, obserwujemy kształ
towanie się kompleksu instytucji, organizacji i systemów informacyjnych, któ
rych zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie potrzebnej 
informacji odpowiadającej normom jakościowym obowiązującym w społe
czeństwie. Ten kompleks instytucji, systemów i zasobów informacyjnych 
nazwano infrastrukturą i n f o r m a c y j n ą ^ ^ O .  Infrastruktura informacyjna państwa 
i gospodarki jest instrumentem realizacji obywatelskiego prawa do informacji. 
Istotą infrastruktury jest to, że jej istnienie, działanie, sprawność, warunkują 
istnienie, działanie i sprawność innych obiektów, systemów i procesów spo
łecznych, politycznych, ekonomicznych lub technicznych. W tym sensie waż
nym problemem teoretycznym i praktycznym jest określenie, które normy, 
zasoby i systemy informacyjne należą do infrastruktury informacyjnej pań
stwa, a które nie (Oleński, 2003b).

Niewątpliwie, w interesie państwa, które chce promować rozwój społe
czeństwa wiedzy, jest wysoka dbałość o infrastrukturę informacyjną, która 
umożliwia i stymuluje przepływ najbardziej pożądanej i jakościowo dobrej 
informacji oraz wiedzy. Swój wkład w tworzenie sprawnych systemów repre
zentacji, przetwarzania, wyszukiwania i komunikowania wiedzy mogłaby 
wnieść nauka o informacji.

W powszechnym mniemaniu funkcjonuje pogląd, że zagwarantowany pra
wem wolny dostęp istnieje i nikomu się nie zabrania korzystać np. z osiągnięć 
nauki. Jednak mimo zapisów konstytucyjnych i kolejnych ustaw, nadal -  ze

*̂38 Szersza refleksja dotycząca zależności pomiędzy tymi terminami jest w polskim 
piśmiennictwie praktycznie nieobecna, na co wpfywa m.in. mała precyzja w definiowaniu tych 
pojęć w uregulowaniach prawnych i komentarzach. Na trudności związane z prawidłowym 
rozumieniem pojęcia „informacja publiczna” zwraca uwagę A. Strojek (2005).

‘̂ 39 Przykładem wykorzystywania możliwości informacji społecznej wspartej nowoczesną 
technologią mogą być tzw. cyfrowe miasta -  telepolis {digital cities), elektroniczne urzędy czy 
„wrota”. (Wrota Polski to rządowa strategia, która ma zapewnić przeniesienie usług admini
stracji centralnej i samorządowej na platformę cyfrową; obejmuje relacje: administracja -  oby
watele G2C oraz administracja -  przedsiębiorcy G2B). Przedsięwzięcia te (niektóre są reali
zacją inicjatywy e-government) polegają najogólniej na bezpośredniej i obustronnej 
interaktywnej wymianie informacji władz miejskich/regionalnych z obywatelami w cybeфrze- 
strzeni. Istotą tej formy komunikowania się jest to, że władze informują o swych zamiarach, 
a obywatele mają możność wyrażania swoich opinii, współdecydowania w najważniejszych 
kwestiach.

Na strukturę informacyjną składają się, m.in.: system oświaty publicznej, system środ
ków masowej informacji, systemy informacji naukowo-technicznej, prawnej i organizacyjnej, 
systemy biblioteczne, system archiwów, statystyka publiczna, służby i serwisy informacyjne 
instytucji i organizacji publicznych: administracji rządowej i samorządowej, ubezpieczenia spo
łecznego, pomocy społecznej, biur pracy, wymiaru sprawiedliwości, służb podatkowych, cel
nych, instytucji samorządu gospodarczego, związków zawodowych, organizacji politycznych 
i społecznych, systemy informacyjne niektórych przedsiębiorstw.



względu m.in. na bariery mentalnościowe, rosnącą komercjalizację życia' '̂^1, 
ciągle nierozwiązany problem praw autorskich, braki proceduralne czy wręcz 
niekorzystne rozstrzygnięcia sądowe^^Z _ swobodne korzystanie z zasobów 
informacji i wiedzy jest wciąż utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe (zob. 
Bednarek-M ichalska, 2005).

Nie można pominąć faktu, że w omawianej kwestii nie ma zgodności zapa
trywań -  prezentowane są rozmaite poglądy i postawy. «Postawa otwarta» 
oparta jest na myśleniu, że każdy ma prawo dostępu do informacji i wiedzy 
zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. «Postawa zamknięta» 
wynika z przekonania, że tworzenie zasobów wiedzy jest kosztowne, a za wie
dzę trzeba płacić (każdy ma prawo do zysku za swoje dzieło). Wydaje się także 
oczywiste, że przyjęcie tezy, iż informacja i wiedza są najcenniejszym zasobem 
i największym bogactwem XXI wieku prowadzić będzie raczej do ograniczania 
dostępu do najwartościowszych i unikatowych zasobów, by osiągnąć dzięki nim 
przewagę w walce konkurencyjnej. Ponadto A. Sitarska i A. Strojek (2005) 
zwracają uwagę na interesującą tezę P.Sturgesa"^"^^ mówiącą o tym, że w warun
kach konfliktów społecznych demokratyczna zasada wolności dostępu do infor
macji, tak silnie akcentowana przez służby informacyjne, jest w istocie tylko 
m antrą bibliotekarzy (Sturges, 2004, s. 97). W rzeczywistości, najbardziej 
doniosłe i potrzebne informacje są skrupulatnie chronione przed dostępem -  
z wykorzystaniem najnowszych środków technologicznych i prawnych. Jak 
widzimy, nie bez podstaw i jedna i druga opcja ma swoich zwolenników i opo
nentów w środowiskach naukowców i bibliotekarzy. Jest jednak zrozumiałe, że 
największe światowe organizacje bibliotekarskie takie, jak IFLA czy ALA, 
zalecają postawę otwartą, zwłaszcza w bibliotekach. Koronnym argumentem 
jest tu walka z cyfrowym wykluczeniem informacyjnym oraz fakt, że koszty 
wytworzenia zasobów wiedzy ponoszą wszyscy podatnicy. W tym kontekście, 
rola bibliotek z wolnym dostępem do wiedzy, jest nie do przecenienia w roz
woju w kierunku społeczeństwa wiedzy, a propagowanie tej idei wielu bibliote
karzy uznaje za ważną społeczną misję'^^

Oczywiście, inicjatywy wolnego i darmowego dostępu do wiedzy, w pierwszej 
kolejności wymagają budowania wartościowych zasobów wiedzy, z których będzie 
można korzystać, a więc: baz danych, zasobów czasopism i innych publikacji elek-

Wielkie korporacje wydawnicze i medialne widzą interes finansowy w posiadaniu zaso
bów wiedzy czy kultury. Liczą na to, że członkowie rozwiniętych społeczeństw coraz więcej pie
niędzy przeznaczać będą na produkty kultury i na naukę, będą zatem dobrymi konsumentami. 
Jest dziś swoistym paradoksem, że ogromne sumy pieniędzy, które wydaje rocznie w Polsce 
dobra, duża biblioteka akademicka na dostęp do tysięcy tytułów czasopism elektronicznych, 
wcale nie gwarantuje dostępu do najnowszej wiedzy. Mowa tu o stosowanej przez wydawców 
praktyce nakładania rocznego (czasami dwuletniego) embarga na dostęp do pełnotekstowej 
wersji czasopisma. Uzyskanie takiego dostępu oznacza poniesienie dodatkowych kosztów lub 
też roczne opóźnienie w dotarciu do zdobyczy nauki.

Zakończony porażką spór o bezpłatny dostęp do norm -  zob. Grabowska, 2005 .
Przewodniczący Committee on Free Access to Information and Freedom of Expres

sion fFAIFE) -  jednostki IFLA utworzonej w 1998 г.
Etyczne aspekty związane z odpowiedzialnością za zapewnienie powszechnego dostępu 

do informacji -  jako podstawowego prawa człowieka -  podnosi B. Sosińska-Kalata (2003).



Ironicznych (пр. skryptów studenckich, bibliografii), bibliotek cyfrowych, katalo
gów bibliotek, muzeów i archiwów i wielu innych repozytoriów. W tym duchu 
powstały inicjatywy Open Archives Initiative i Open Access. Open Archives Ini- 
tiative'^^ (zainicjowana na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w USA) Inter
net i przepływ wiedzy traktuje jako szansę na szybszy rozwój świata -  przy zacho
waniu jakości informacji i wiedzy -  a nie jako zagrożenie. Wiedza wytworzona 
przez ludzi ma być dostępna dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania 
i zasoby finansowe. Kontynuacją Open Archives jest dziś inicjatywa, którą oficjal
nie nazywa się; Open Access (OA). Głównym jej celem jest otwieranie elektro
nicznych archiwów, ekonomiczniejsze wydawanie prac naukowych i udostępnia
nie ich za darmo w Internecie (Bednarek-Michalska, 2005). Za szczególnie 
istotne uznaje się otwarty dostęp do naukowych czasopism, które tworzą gigan
tyczny rynek wiedzy446. Podpisano w tej kwestii kilka międzynarodowych porozu
mień: ТЪе Budapest Open Access Initiative"*^^ (luty 2002), The Bethesda State
ment on Open Access P u b l i s h i n g 4 4 8  (czerwiec 2003), The Berlin Declaration on 
Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities^^^ (październik 
2003). Chociaż te trzy porozumienia różnią się w szczegółach proponowanymi 
rozwiązaniami, to we wszystkich zgodzono się, że literatura naukowa powinna być 
bezpłatnie dostępna dla wszystkich użytkowników podłączonych do Internetu.

W rozdziale tym skupiono się na kwestii dostępu do informacji, chociaż 
w całej pełni podzielamy pogląd M. Muraszkiewicza, że to nieposiadanie 
informacji daje siłę, lecz ( ...)  sensowne dzielenie się informacjami z  innymi, ich 
wspólne wykorzystanie oraz zwiększenie ich zasięgu sprawiają, że społeczności 
uznające tę zasadę stają się coraz zamożniejsze, lepiej wykształcone i silniejsze... 
(Muraszkiewicz, 2004b, s. 18). Trudno jednak wyobrazić sobie ten postulat 
bez swobodnego dostępu do informacji. W swojej książce Wiek dostępu J. Rif- 
kin (2003) zebrał dowody na to, że w nowych warunkach życia społecznego to 
nie własność, ale dostęp określa bogactwo. Nie trzeba posiadać, żeby użytko
wać; często wręcz nie można posiadać tego, z czego chce się korzystać. Coraz 
więcej wszelkiego rodzaju dóbr jest użyczanych, a nie sprzedawanych (w przy
padku informacji idzie np. o prawo dostępu do baz, serwisów). Jednak za 
każdą chwilę użytkowania trzeba odpowiednio płacić.

5.4. Zachowania informacyjne 
i wzory przepływu informacji

w  nawiązaniu do przytoczonej powyżej wypowiedzi M.Muraszkiewicza, za 
równie istotne i kom plem entarne względem organizowania możliwości 
dostępu do informacji, należy uznać działania użytkowników informacji

Zob. oficjalne strony OAI <hUp://www.openarchives.org/>.
Zob. interesująca analiza na temat europejskiego rynku czasopism naukowych -  Study 

on the economic... (2006).
447 Budapest Open Access Initiative (2002).
448 Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003).
449 Open Access Conference (2003).

http://www.openarchives.org/


podejmowane w celu znalezienia i wykorzystania informacji, określane jako 
tzw. zachowania informacyjne. Dobitnym przykładem takiej argumentacji są 
wyniki badań w obszarze zarządzania wiedzą, które pokazały, że w różnych fir
mach nie ma dużych różnic w dostępie do wiedzy, ale są znaczące różnice 
w tym, co się z tą wiedzą robi. W istocie więc, to zachowania informacyjne 
przesądzają o sensowności wykorzystania prawa dostępu do informacji. Czym 
więc jest społeczeństwo? -  pyta E.Bendyk -  Skutkiem ludzkich działań, a ludz
kie działanie, podobnie ja k  poznawanie, jest procesem, ciągłym strumieniem 
zachowań (A.Giddens). Społeczeństwo jako nadrzędna forma organizacji, jako 
byt obdarzony jakąś reałnością nie istnieje; jedyne, co istnieje, to ludzkie działa
nie (Bendyk, 2004, s. 66).

Idąc dalej tym tropem  do rangi kardynalnych dla omawianych kwestii ura
stają zachowania informacyjne różnych kategorii użytkowników indywidual
nych i zbiorowych (zob. podrodz. 2.3.2.). Można nawet założyć, że wzrost świa
domości możliwych zachowań (także preferencji i upodobań) oraz właściwe 
pokierowanie nimi mogą stać się swego rodzaju przepustką do dołączenia do 
intelektualnej elity.

W rozwoju społecznym, w rozwoju zachowań informacyjnych nie można 
odmówić istotnej roh mediom. M edia elektroniczne wymuszają zmianę tych 
zachowań, pozwalają na zwiększanie znaczenia i siły zwykłego odbiorcy w pro
cesach komunikowania (przekazywania informacji) -  potęgują zakres możli
wej aktywności informacyjnej. Obserwujemy więc, że w kognitariacie domi
nują zachowania informacyjne nakierowane na tworzenie, doskonalenie 
i transmisję wiedzy; informacyjny proletariat z kolei nastawiony jest na łatwy 
i przyjemny odbiór gotowych informacji.

Zachowania powiązane są także z poziomem zorganizowania zasobów 
informacji i wiedzy, które muszą być odpowiednio „przygotowane”, by mogły 
zostać przyswojone lub użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem (by prowoko
wały pożądane i możliwe zachowania informacyjne) i jednocześnie dawały 
poczucie zaspokojenia grupowych i indywidualnych informacyjnych
potrzeb'^^O

W analizie zachowań informacyjnych istotnych w społeczeństwie wiedzy, 
spore znaczenie należy przypisać wzorom przepływu informacji. Niektórzy 
autorzy, np. Goban-Ю as (2005) wykorzystują typologię stworzoną przez 
holenderskich ekspertów telekomunikacji. W edług nich funkcjonują cztery 
podstawowe wzory komunikowania: alokucja, konwersacja, konsultacja oraz 
rejestracja.

W  modelu alokucyjnym informacja równocześnie rozchodzi się (jest prze
kazywana) od centrum  do wielu odbiorców peryferyjnych. Cechuje go jedno
kierunkowość, nikła możliwość sprzężenia zwrotnego między nadawcą 
i odbiorcą informacji oraz silna pozycja nadawcy, który wyznacza czas i miej
sce komunikowania. Przykład takiej formy komunikowania stanowi np. 
wykład uniwersytecki, kazanie, koncert na żywo, także program telewizyjny

450 Jak na razie, potrzeby w zakresie informacji społecznej są słabo rozpoznane.



Rys. 31. W zory  p rzep ływ u in fo rm ac ji 
Źródto; Goban-Klas, 2005, s. 77.

czy radiowy. Nową formą modelu alokucji jest tzw. narrowcasting, polegający 
na segmentacji audytoriów, czyli kierowaniu informacji do wybranej grupy 
(wybranych grup) odbiorców.

W modelu konwersacyjnym jednostki (elementy sieci komunikowania) 
oddziałują bezpośrednio na siebie, z pominięciem zarówno centrum, jak 
i pośredników. W trakcie konwersacji uczestnicy samodzielnie określają part
nerów, dostosowują swój czas, miejsce i tematy komunikowania. Przykłady 
tego modelu znajdujemy w wymianie listów tradycyjnych i elektronicznych 
(poczta elektroniczna), w rozmowie -  osobistej lub telefonicznej. Istotę tej 
formy komunikacji stanowi równość w wymianie pomiędzy uczestnikami 
(może być ich więcej niż dwóch -  np. w telekonferencji).

Model konsultacji zakłada, że uczestnik poszukuje różnego typu informacji 
w odpowiednio spreparowanych zasobach informacji, w szeroko pojętym cen
trum informacyjnym -  bazie danych, bibliotece, encyklopedii, itp. To odbiorca 
jednak wybiera czas, miejsce oraz temat komunikowania z centrum  zasobów.

O modelu rejestracji mówi się, że jest odwrotnością modelu konsultacji. 
W tym przypadku centrum „domaga się” od odbiorców podawania wyznaczo
nych informacji lub czasem pobiera je nawet bez ich zgody. W ten sposób 
dokonuje się sporządzanie niektórych spisów, tworzenie baz danych, kontrola 
numerów PESEL czy NIP. Zwraca się uwagę, że chociaż sam m odel znany był 
już w starożytności, to jego rozpowszechnienie i techniczna perfekcja stwa
rzają nowy wzór komunikowana, z nowymi problemami społecznymi, które 
odnoszą się do kwestii nadzoru społecznego i ochrony danych osobowych 
(Goban-Klas, 2005).



Wszystkie wymienione wzory znalazły swoje odbicie w opisanej praktyce 
informacyjnej organizacji różnego typu (przykładowo: alokucja: menedżer -  
pracownicy; konwersacja: zespoły praktyków, grupy zadaniowe, projektowe; 
konsultacja: platformy informacji i wiedzy w organizacjach (np. bazy danych) 
-  użytkownicy; rejestracja: monitorowanie otoczenia, sprawozdawczość orga
nizacji, wynikająca np., z obowiązków prawnych).

W ydaje się, że we współczesnej rzeczywistości mamy do czynienia 
z nowymi dodatkowymi wzorcami. Chcemy tu zaproponować dwa modele, 
z których jeden nazwiemy modelem permanentnej gotowości informacyjnej. 
Jego istota wyraża się w gotowości do przyjmowania informacji płynących 
z różnych centrów (np. administracja publiczna, rynek, konkurencja). G oto
wość tę zapewnia wsparcie technologiczne -  np. w postaci urządzeń mobil
nych, których przykładem mogą być tzw. PDA {Personal Digital Assistant) 
(Abramowicz, 2004), ale także wyposażenie podmiotu odbierającego w reflek- 
sywność, umiejętność przetworzenia informacji i zastosowania jej w działaniu. 
Przykład tego typu wzorca przepływu informacji stanowią relacje w systemach 
informacji publicznej w kierunku od administracji publicznej do obywateli 
(and. government to citizens -  G2C). Od modelu alokucyjnego odróżnia go to, 
że czas i miejsce komunikowania nie są wyznaczane przez nadawcę informa
cji, lecz to użytkownik decyduje o nich. Nadawca przygotowuje pewne treści 
informacji nakierowanej na określone grupy odbiorców.

Drugi model proponujemy nazwać modelem „konwersacji z akredytacją”. 
Ten typ interakcji zachodzi w sytuacji, gdy chcemy przesłać komuś prawdziwą, 
wiarygodną, aktualną czy kom pletną informację. „Po drodze” do odbiorcy 
informacja jest przez nas konsultowana, akredytowana w jakimś „centrum” -  
np. w wiarygodnej bazie danych, u brokera informacji, eksperta czy innego 
pośrednika i dopiero wtedy udostępniana odbiorcy. W tym modelu czas 
komunikowania uzależniony jest od sprawności „centrum -pośrednika” i wie
dzy uczestników komunikacji o tym, do jakich źródeł uwiarygodniających 
i oceniających informację można się zwrócić. Ten wzorzec wydaje się szcze-

Rys. 33. Model permanentnej gotowości 
informacyjnej



golnie cenny w organizacjach intensywnie wykorzystujących wiedzę, w których 
liczy się przede wszystkim wysoka jakość tworzywa wiedzy, tj. informacji.

Istotę obydwu zaproponowanych modeli graficznie przedstawiają rys. 32 
i 33.

Nawiązując do treści z początku tego rozdziału, można stwierdzić, że wzory 
komunikowania się, tworzenia, przekazywania i odbioru informacji zmieniają 
się -  są w dużym stopniu uzależnione od społecznego potencjału informacyj
nego tkwiącego w środkach i narzędziach temu służących. Nie pozostają one 
obojętne dla struktur organizacji społecznej i na relacje pomiędzy jej człon
kami. Można założyć, że społeczny potencjał informacyjny technologii infor- 
macyjno-komunikacyjnych objawia się w rezultatach uzyskanych w procesach 
komunikowania się.

Tabela 30
Rewolucje informacyjne

Innowacja Lat temu... Rezultaty

Język 50.000 ? Możliwa transmisja złożonej (complex) informacji

Pisanie 5.000 Transmisja informacji pokonująca czas i przestrzeń

Drukowanie 500 Identyczne produkty informacyjne

Nowoczesne środki 
komunikacji

150 Masowa produkcja i transmisja informacji

Internet 10

Źródło: Na podstawie; Robinson, Nicholas, Bawden, 2002, s. 58.

Autorzy tabeli 30 pozostawiają bez odpowiedzi pytanie o rezultaty oddzia
ływania potężnego narzędzia komunikacji, jakim jest Internet. Wielu badaczy 
różnych dyscyphn zadaje sobie trud znalezienia istoty wpływu sieci In ternet na 
nasze życie, w tym istoty.zmian informacyjnych. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż 
jesteśmy w trakcie dokonujących się przemian. Wiele więc dotychczasowych 
obserwacji pozostaje w. sferze hipotez, na których potwierdzenie przyjdzie 
nam jeszcze poczekać.

Niewątpliwie jednak nieustannie doskonalona technologia komunikowa
nia to informacyjne wyjście na świat. W zrasta liczba mediów interaktywnych 
i multimedialnych, następuje coraz większa indywidualizacja i personalizacja 
produktów informacyjriych, możliwości komunikowania międzyosobowego 
(np. poczta elektroniczna, telekonferencje, SMS-y, MMS-y, CZAT-y, kom u
nikatory), zwiększa się ..aktywność informacyjna po stronie użytkowników -  
z pozycji pasywnego konsumenta elektronicznych mediów aktywni członkowie 
wirtualnej rzeczywistości stają się współtwórcami zasobów informacyjnych.



Ale nowe medium to także różnorodne zagrożenia, które oddalają nadzieję na 
pełną swobodę przepływu informacji (np. podział cyfrowy -  digital divide oraz 
cyfrowe wykluczenie treści -  zob. np. Gawrysiak, 2006).

Z  pojęciem prawa do informacji, otwartego dostępu do informacji oraz zacho
wań informacyjnych wiąże się pytanie o to, czy wiedza jest publiczna czy prywatna.

5.4.1. Wiedza publiczna czy prjrwatna?

W próbach odpowiedzi na to pytanie ścierają się dwie wizje. W środowi
skach gospodarczych często prezentowany jest pogląd, że nikt nie zainwestuje 
potrzebnych finansów w badania i rozwój, jeśli nie będzie mógł zgarnąć 
powstałych zysków. Prywatne firmy chcą zarobić na swojej unikatowej wie- 
dzy^^i, na swoich wynalazkach, dlatego wzmacniają systemy ochrony wiedzy 
w firmie. Czy więc G OW  wymaga jasno sprecyzowanego, realnego, dającego 
się wyegzekwować systemu praw własności intelektualnej? Część badaczy stoi 
na stanowisku, że prawa własności np. na innowacje w postaci patentów, mają 
coraz mniejsze uzasadnienie, gdyż szybkość innowacji jest zbyt duża. Poza 
tym, wiedzy nie ubywa poprzez dzielenie się nią, dzieje się wprost przeciwnie. 
Jak pokazuje to M. Castells w swojej książce Galaktyka Internetu (2003) 
powstanie i rozwój Internetu potwierdzają, że współpraca i swobodny dostęp 
do informacji bardziej sprzyjają innowacyjności niż konkurencja i ochrona 
własności intelektualnej. Może więc rewolucja informacyjna to nie tylko zna
cząca zmiana technologiczna, ale także zmiana mentalna, by takie usługi jak 
„informacja i wiedza” byty aktywnie produkowane i wymieniane, ale nieko
niecznie z udziałem pieniądza, jak inne tradycyjne towary dotąd. Może wiedza 
powinna być traktowana inaczej niż tylko obiekt ochrony własności praw inte
lektualnych? Przecież wiedza to społeczny kapitał. Z  uwagi na powiązania 
ogólnego systemu wiedzy nie można bowiem z całości wiedzy wyłączać „pry
watnych” enklaw, bez uszczerbku dla jej kondycji i rozwoju. O wiele korzyst
niejsze byłoby stworzenie „ s tre f’ dzielenia się wiedzą, w której nie będzie ona 
ani prywatna, ani publiczna. Sensowniejsze zatem wydają się prywatne kon
trakty określające zasady dzielenia się wiedzą w określonych społecznościach.

Nie można pozostać obojętnym na głosy, że wbrew pozorom, społeczeń
stwo wiedzy może być jeszcze bardziej rynkowe niż społeczeństwo przemy
słowe. Już teraz coraz więcej sfer informacyjnych podlega regulacji za pośred
nictwem rynku'^52^ który staje się uniwersalnym locus życia indywidualnego 
i zbiorowego. Nie sposób nie przychylić się do argumentów wskazujących, że 
rynek wiedzy jest rynkiem trudnym -  zajmuje się bowiem obrotem  „towarów”

Tak naprawdę wydatki opłacą się wtedy, gdy nastąpią po nich działania niezbędne do 
tego, aby zaszczepić nowo odkryte technologie w społeczeństwie.

Pojawiają się w związku z tym opinie, że na wolnym rynku informacja gorsza wypiera 
lepszą (zob. np. Oleński, 2000 i 2004).



trudnych do wyceny, które często nie są autonomiczne i dlatego nie są łatwe 
do i d e n t y f i k a c j i 4 5 3 ^  a także nie podlegają procesom zużycia; trudno także 
wycenić stopień starzenia się wiedzy.

5.4.2. Ile powinno wiedzieć społeczeństwo wiedzy?

Poszukując atrybutów społeczeństwa wiedzy stawiamy intrygujące pytania: 
Jaka będzie skała potrzeb informacyjnycli? Ile powinno wiedzieć społeczeń
stwo wiedzy?

Pewnych argumentów -  jak sądzimy -  uprawniających do postawienia 
takiego pytania dają wstępne badania prowadzone (głównie przez J.Oleń- 
skiego) w ramach nowej dyscypliny zwanej ekonomiką informacji. W prowa
dzono w niej dwie wielkości zasobu informacji, które z dużym praw dopodo
bieństwem uznać można za przybliżenie w kierunku uzyskania odpowiedzi na 
postawione pytanie. Mamy tu na myśli społeczne minimum informacyjne oraz 
lukę informacyjną.

Pojęcie tzw. społecznego minimum informacyjnego'^^^ odnosi się do pew
nego minimalnego zasobu informacji, którym musi dysponować każdy pod
miot społeczno-gospodarczy (człowiek, organizacja), aby móc sprawnie funk
cjonować. M inimum takie zawsze istnieje, niezależnie od tego, czy 
uświadamiamy je sobie i czy potrafimy je zdefiniować. Procesy globalizacji 
charakterystyczne dla współczesnego społeczeństwa informacyjnego przyczy
niają się do tego, że minimum informacyjne każdego członka społeczeństwa 
informacyjnego ciągle wzrasta i znacznie przekracza tak zdolności percep- 
cyjne człowieka, jak i -  często -  możliwości organizacyjne, techniczne i eko
nomiczne podmiotów społeczno-gospodarczych.

W praktyce społeczno-gospodarczej często mamy do czynienia z sytuacją, 
w której zasoby informacyjne, będące w dyspozycji określonego podmiotu, są 
skromniejsze niż wymagane minimum informacyjne. Różnica pomiędzy mini
mum informacyjnym a posiadanymi zasobami informacji tworzy tzw. lukę 
i n f o r m a c y j n ą ' ^ 5 5  Każdy człowiek i każda jednostka organizacyjna działają 
w warunkach mniejszej łub większej luki informacyjnej. Luka ta jest imma-

453 Wiedza człowieka nowoczesnego jest wiedzą zmaterializowaną w wiedzy innycii, 
w tcsiążkach, encyklopediach, inteligentnych produktach (produktach bogatych w wiedzę), 
a także w wysoko przetworzonych narzędziach, którymi nie dysponował człowiek przednowo- 
czesny (Krzysztofek i Szczepański, 2005).

Zob. J. Oleński, 2003b. Tenże autor (2005) wyróżnia następujące minima informa
cyjne: cywilizacyjne -  zasób informacji niezbędny do funkcjonowania w danym społeczeństwie, 
państwie i gospodarce; funkcjonalne -  zasób informacji niezbędny do pełnienia określonych 
funkcji politycznych, społecznych lub gospodarczych; sytuacyjne -  zasób informacji niezbędny 
do działania lub zachowania się w konkretnej sytuacji politycznej, społecznej lub gospodarczej.

“̂55 Bliżej zostały opisane przez Oleńskiego następujące rodzaje luk: luka edukacyjna, luka 
wiedzy prawno-organizacyjnej, luka językowa, luka technologii informacyjnych, luka poten
cjału naukowo-badawczego, luka metainformacyjna. Zob. Oleński, 2005, s. 45-51.



nentną cechą społeczeństwa informacyjnego i wykazuje tendencję rosnącą 
Nierzadko jest ona tak duża, że bez dodatkowych informacji człowiek i/lub 
jednostka organizacyjna nie są w stanie prawidłowo realizować swoich funkcji 
(Oleński, 2004, 2005).

Tak naprawdę, trudne jest precyzyjne określenie i zmierzenie zarówno luki 
informacyjnej, jak i minimum informacyjnego w społeczeństwie. Opracowanie 
metod identyfikacji tych zjawisk jest zadaniem badawczym ekonomiki infor
macji. Mając na uwadze, że jednym z podstawowych zadań systemów infor
macyjnych tworzących infrastrukturę informacyjną państwa jest minimalizo
wanie społecznej luki informacyjnej, idzie także o wskazanie tych obszarów 
informacji, które w gospodarce narodowej i państwie wymagają zorganizowa
nia zasobów i systemów informacyjnych tak, aby obywatel, grupy społeczne, 
podmioty gospodarcze mogły bez przeszkód realizować swoje funkcje (Oleń
ski, 2000, 2004, 2005).

W świetle dotychczasowego stanu wiedzy należy przypuszczać, że katego
ria minimum informacyjnego oraz luki informacyjnej jest trudna do uchwyce
nia głównie z powodu tego, że odnosi się je do potrzeb informacyjnych, które, 
po pierwsze, często są potrzebami subiektywnymi i zmiennymi; po drugie, gdy 
mówimy o bardzo przecież różnych grupach użytkowników, to należałoby dla 
każdej z nich z osobna precyzować minimum i określać lukę (oczywiście 
w korelacji z faktycznie posiadanymi zasobami). Jak powiedziano wyżej, spo
łeczne minimum odnosi się do każdego podmiotu i dla każdego jest inne -  
determ inują je sprawowane funkcje, aspiracje, wcześniej posiadane przez pod
miot zasoby informacji i wiedzy itd. W szerszym społecznym zakresie zadanie 
precyzyjnego określenia minimum i luki informacyjnej wydaje się więc niewy
konalne i na długo jeszcze obydwie kategorie mogą pozostać jedynie w sferze 
teorii pomocnej dla obserwacji i analizy zjawisk informacyjnych. Słuszny 
i przydatny natom iast może okazać się postulat, by -  korzystając z opracowa
nej odgórnie metodologii -  poszczególne jednostki wyznaczały własne, np. 
„organizacyjne” czy grupowe minima i luki informacyjne.

Za generalną tendencję nowego społeczeństwa wiedzy można uznać wzrost 
minimum informacyjnego przy jednoczesnym dążeniu do spadku luki infor
macyjnej. W świetle dotychczasowych rozważań uprawnione wydaje się stwier
dzenie, że redukcji luki informacyjnej może służyć właściwie wykorzystywane 
prawo do informacji, budowanie sprawnej infrastruktury informacyjnej oraz 
promowanie i kształcenie odpowiednich zachowań twórców i konsumentów 
informacji. W tym kontekście społeczeństwo wiedzy jawi się jako takie, w któ
rym -  dzięki osiągnięciom wielu nauk teoretycznych i praktycznych -  każdy 
dysponuje przynajmniej minimum informacyjnym. W pierwszej chwili spro
wadzenie skali potrzeb informacyjnych dumnie brzmiącego «społeczeństwa 
wiedzy» do minimum informacyjnego może wydawać się szokujące. Ale 
„minimum” wymagającego społeczeństwa przyszłości oznaczać będzie bardzo 
wiele, o wiele więcej niż dzisiejsze możliwości percepcyjne podmiotu „nie
uzbrojonego technologicznie”. M ożna zaryzykować w tym miejscu próbę



określenia tej formacji jako «społeczeństwo (minimum/względnego) komfortu 
informacyjnego» pozwalającego sprawnie działać i lepiej żyć. Poczucie kom 
fortu w naturalny sposób kojarzy nam się z pojęciem ładu.

5.4.3. Kapitał społeczny jako element ładu informacyjnegp

Nowa gospodarka i nowe społeczeństwo do swego istnienia i rozwoju 
wymagają (adekwatnego do swoich potrzeb) ładu i społecznego porządku, 
który określa mecłianizmy funkcjonowania zbiorowości oraz zachowania jed 
nostek w życiu społecznym, gospodarce i kulturze. Do informacyjnego ładu 
przyczyniają się między innymi omówione wyżej zagadnienia prawa inform a
cyjnego, organizowania sprawnej infrastruktury informacyjnej, budzenia świa
domości roli informacji społecznej, publicznej itp. Tworzy się w ten sposób 
swego rodzaju „klimat” sprzyjający współpracy, określany mianem kapitału 
społecznego. Poniżej podjęto próbę scharakteryzowania kapitału społecznego 
w wymiarze jego odniesień do zagadnień informacji i wiedzy.

Mianem kapitału społecznego określa się najczęściej normy, reguły i w ar
tości nie będące częścią porządku prawnego. Kapitał społeczny to zespół nie
formalnych wartości i norm, które uznają członkowie danej grupy i które 
umożliwiają im współpracę (Fukuyama, 1997). Kapitał społeczny należy poj
mować jako szczególny regulator społeczny, rozumiany jako wytwór życia spo
łecznego warunkujący zachowania ludzkie, zarówno na poziomie aktywności 
jednostkowej, jak i grupowej; zarówno gospodarczej, jak i społecznej czy kul- 
turowej"̂ 6̂.

Problematyka kapitału społecznego stanowi przedm iot badań coraz bar
dziej powszechny w naukach społecznych i ekonomii. Kapitał społeczny cha
rakteryzowany jest zarówno w wąskim ekonomicznym rozumieniu tego zjawi
ska, jak i znacznie szerszym, prezentowanym  tu, socjologicznym. Dla 
socjologów (np. J. S. Coleman) kapitał społeczny stanowi szczególną kulturową 
umiejętność współpracy międzyludzkiej i stanowi w swej istocie szczególny 
rodzaj dobra wspólnego (społecznego). Wyrażać się może w skłonności pod
miotów do kooperacji, w zaangażowaniu obywateli w procesy podejmowania 
decyzji w sferze polityki(np. frekwencji wyborczej), w działalności lokalnych 
grup inicjatywnych. Podobne podejście prezentuje P.Bourdieu, którego zda
niem kapitał społeczny stanowi sumę rzeczywistych i możliwych zasobów (mate
rialnych i duchowych), które przypadają jednostce łub grupie z  tytułu posiadania

456 Przyjmuje się, że główne składowe kapitału społecznego tworzą: zaufanie i tworzona na 
tej podstawie wiarygodność, normy wzajemności (eiiwiwalentnej wymiany dóbr i świadczeń), 
zinstytucjonalizowane kontakty i znajomości, instytucje prawne, etos biznesu i pracy, etos bez- 
robotnycłi, zinstytucjonalizowane pozaprawne regulatory społeczne, wiedza i kwalifikacje 
(jako społeczne zasoby), innowacyjność (nie tylko w sferze gospodarki, lecz w całym życiu spo
łecznym), zaradność społeczna (swoista społeczna przedsiębiorczość), solidarność (rozumiana 
jako forma więzi społecznej), lojalność, odpowiedzialność społeczna, dobre obyczaje itp. 
(Przybysz i Sauś, 2004).



trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych kontaktów, znajomości, 
więzi, wzajemnego uznania i wdzięczności. Ponadto należy dodać, że wiąże się 
też ze statusem społecznym, z  rodzajem i poziom em wykształcenia (np. z zawo
dem), z  pochodzeniem społecznym, z  przynależnością do określonego kościoła, 
a nawet z  narodowością (Przybysz i Sauś, 2004, s. 20-21). Szczególną cechą 
kapitału społecznego w odniesieniu do nowej gospodarlci i nowego społeczeń
stwa jest - ja lc  podlcreślał Fukuyama (1997, s. 40) -  [...] umiejętność tworzenia 
nowych związków i działania według norm przez nie ustalonych. Bez więzi nie 
ma kapitału. Jest statystyczna zbiorowość ludzi. Z  powodu tego, że kapitał 
społeczny obejmuje przede wszystkim architekturę powiązań i interakcji 
pomiędzy podmiotami, określa się go także mianem sieci społecznych.

W łaścicielem kapitału społecznego może być i jest szczególnego rodzaju 
właściciel zbiorowy -  grupa, społeczeństwo. Bez względu na sposób jego 
wytwarzania, funkcjonowania i wykorzystywania kapitał społeczny stanowi 
dobro całej zbiorowości. Nie jest jednak dobrem publicznym457^ bo w przeci
wieństwie do tego ostatniego, jak każdy inny kapitał, nie jest równo rozdzie
lany. Nie każde dobro publiczne jest wspólne; nie wszyscy też mają do niego 
jednakowy dostęp. Ponadto nie jest dobrem jednorodnym, co oznacza, że 
jedne jego elementy są bardziej cenne, a inne mniej. A  zatem osoby i grupy 
uprzywilejowane mogą korzystać z niektórych rzadkich jego elementów w więk
szym stopniu niż pozbawione tych przywilejów. Raz zdobyte przywileje stanowią 
kapitał, który pozwala jego posiadaczom uzyskiwać różne form y przewagi nad 
tymi, którzy go nie mają. Osoby mogące z nich korzystać stają się więc jeszcze 
bardziej uprzywilejowane. M amy tu dwa rodzaje uprzywilejowania: większy 
udział w zyskach kreowanych przez różne rodzaje kapitałów oraz możliwość 
korzystania z  lepszych jego części (Przybysz i Sauś, 2004, s. 33).

Do pewnego stopnia kapitał społeczny jest tworzony i wykorzystywany 
podobnie jak  inne rodzaje kapitału, jednak pod pewnymi względami znacznie 
się od nich różni. Cechuje go szczególna wrażliwość, gdyż jako zjawisko głów
nie m entalne i behawioralne jest tworzony z trudem  i w sposób długotrwały. 
Ponadto może łatwo ulegać destrukcji, a proces jego restytucji jest o wiele 
trudniejszy niż tworzenie go od podstaw. Do najbardziej istotnych funkcji 
kapitału społecznego należy przede wszystkim optymalizacja działań ekono
micznych i społecznych -  zarówno w skali mikro czy makro, jak i w skali spo
łeczeństwa globalnego.

W świetle przytoczonych idei kapitału społecznego niezbicie widać, że wie
dza, umiejętności i kwalifikacje, wykształcenie człowieka (powszechność 
umiejętności czytania i pisania, systemy nauczania szkolnego oraz kształcenie 
ustawiczne) są istotnym składnikiem tego kapitału -  nie tylko w wymiarze jed 
nostkowym. Ten elem ent społecznego kapitału jest szczególnie ważny dla

Kapitał społeczny nie jest również dobrem prywatnym, mimo, że nie wszyscy mogą 
z niego korzystać, a różne jego postacie są zarezerwowane dla ściśle określonych grup. Nie 
można z niego korzystać w sposób dowolny, czyli pomijając reguły, normy, wartości i potrzeby 
społeczne.



efektywnej i innowacyjnej umiejętności współpracy międzyludzkiej w społe
czeństwie informacji i wiedzy.

W społeczeństwie zorganizowanym wokół informacji i wiedzy prawo do 
informacji nakłada na gestorów i dystrybutorów tycli zasobów (także pod
mioty publiczne) pewne obowiązki w zakresie sprawiedliwej ich dystrybucji, 
a także poczucie odpowiedzialności za jakość udostępnianych zasobów. Budo
wanie zaufania do nadawców informacji i jakości ich informacyjnej oferty jest 
niezbędnym elem entem  informacyjnego ładu.

5.4.4. Społeczeństwo info-wiedzy jako społeczeństwo 
przeciwieństw

Krytyczny przegląd literatury skłania do konstatacji, że współczesny świat -  
postrzegany przez pryzmat zjawisk informacyjnych -  jawi się niejednoznacz
nie, pełen jest konfliktów i przeciwieństw informacyjnych -  porządku i chaosu, 
ładu i kryzysu458. Coraz częściej zadajemy pytanie czy informacja jest czynni
kiem coraz bardziej różnicującym czy integrującym? „4C” XXI wieku to z jed 
nej strony kooperacja {cooperation) -  dzięki informacji, z drugiej ostra rywa
lizacja (competition) -  np. w obszarze informacji gospodarczej czy wyścigu 
odkryć naukowych. Do tego dochodzi perm anentna zmiana {constant change) -  
w której informacja przyczynia się postępu i przemian w zasobach wiedzy, sta
wiając w uprzywilejowanej sytuacji lepiej przygotowanych (wykształconych) 
członków społeczeństwa.

Charakterystyczna dziś „nadprodukcja” informacji i związane z nią przeła
dowanie informacyjne, szum i smog, każe jednocześnie dostrzegać ubóstwo 
informacyjne i pogłębiającą się przepaść dostępu do najnowszych technologii 
{digital divide)‘̂ '̂̂ . Niskie koszty produkcji i udostępniania informacji osią
gnięte dzięki nowym technologiom powodują ekstrem alną redundancję infor
macji, która zakłóca funkcjonowanie wielu procesów w społeczeństwie 
i gospodarce. Ilość dostępnej informacji nie przekłada się na wiedzę -  jej ilość 
i jakość. Na jednym biegunie nęka nas stres informacyjny związany z niem oż
nością poradzenia sobie z natłokiem informacji, na drugim zachwycamy się 
coraz większą satysfakcją użytkowników informacji zapewnianą dzięki nowym, 
coraz bardziej wyrafinowanym technologiom i systemom informacyjno-komu- 
nikacyjnym, informacyjno-wyszukiwawczym. Przeciwstawne sobie są również 
głoszone hasła kooperacji, czy też konkurowania drogą współpracy (tzw. co-

458 w  świetle faktów trudno podzielać opinie jednostronne, skupiające się skrajnie bądź na 
zjawiskach negatywnych lub samych pozytywach. Przykładem jednej z nich jest: Powstanie spo
łeczeństwo wiedzy praktycznej a nie społeczeństwo mądre; społeczeństwo szumu i chaosu infor
macyjnego, a nie uładzonej wiedzy, produkcji „wąskich znaczeń” (Krzysztofek i Szczepański, 
s. 236).

Panuje dość duża rozbieżność poglądów, czy Internet oraz nowoczesne technologie 
informacyjne i komunikacyjne połączą czy jeszcze bardziej podzielą kraje biedne i bogate na 
tych, co „mają i wiedzą” oraz na tych, co „nie mają i nie wiedzą”.



opetition) oraz prowadzenie wręcz otwartej walki informacyjnej, by zmylić 
„przeciwnika” i samemu osiągnąć zamierzone cele. Globalność i nowocze
sność stawiają naprzeciw siebie zagadnienia swobody wymiany i dostępu do 
informacji {intellectual freedom) oraz problemy blokowania informacji, mani
pulowania danymi i swoistej cenzury -  w imię różnych, mniej lub bardziej 
zasadnych celów. Mówi się o zmierzchu wielu instytucji dostarczających infor
macji na korzyść tzw. użytkownika końcowego (end-user), który dostał do ręki 
wspaniałe narzędzia otwierające świat informacji i wiedzy i jednocześnie 
obserwuje się wzrost znaczenia profesjonalnych instytucji umiejących dokonać 
oceny, selekcji oraz pomagających w interpretacji informacji. Tworzy się 
warunki i wyrafinowane narzędzia kreowania i publikowania wszelkiej infor
macji, a jednocześnie mówi się coraz więcej o ochronie środowiska informa
cyjnego (ekologia informacji) etc.

Jak widzimy, ocena lawinowego przyrostu informacji nie jest jedno
znaczna. Z  jednej strony powoduje zagubienie, chaos, stres, z drugiej daje 
szansę na zwiększanie kreatywności. Aby rozwijać wiedzę i korzystać z niej 
w pełni społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej mieszanki chaosu i porządku. 
I jeden i drugi biegun jest potrzebny, wyzwala innowacyjność, napędza pomy
słowość w (przeciw)działaniu.

Powszechnie uznaje się, że wielka kreatywność wymaga niepodważalnych 
faktów, a jednocześnie nieokiełznanej wyobraźni i nielogicznych skoków 
w rozumowaniu, których słuszność można potem udowodnić, wracając z tego 
nowego punktu do znanych wcześniej zasad. Tylko niepokorni to potrafią. 
Wszelkie odkrycia naukowe mają swoje źródło w zanegowaniu istniejącego 
stanu i starego porządku. Jeden z najbardziej znanych współczesnych amery
kańskich ekonomistów L.Thurow (2006) podkreśla, że ciekawość i pragnienie 
odkrywania można spotęgować. Na potęgowaniu ciekawości w istocie polega 
dobre szkolnictwo wyższe. Społeczeństwa, które cenią i szanują ciekawość, 
wydają ludzi ciekawych i żądnych wiedzy. Dzięki nim, jak się wydaje, może 
powstać społeczeństwo info-wiedzy, w którym porządek wyłania się z chaosu.

5.5. Uczące się społeczeństwo

Nie ulega wątpliwości, że współczesne społeczeństwa są coraz lepiej 
wykształcone. Świadectwem tego są chociażby statystyki pokazujące stały 
wzrost liczby osób uzyskujących wykształcenie średnie i wyższe. W pracach 
O ECD  postawiono tezę, iż uczenie się jest obecnie najważniejszym procesem 
gospodarczym {Zarządzanie wiedzą..., 2000, s. 11), a ekonomiści podkreślają, 
że edukacja jest źródłem  powiększania bogactwa społeczeństw (Thurow,
2006).

Jak powszechnie wiadomo, wiedzy i umiejętności nie można odziedziczyć. 
Potencjał edukacyjny społeczeństwa opiera się więc na procedurach uczenia



się. Uczenie się to procesy zdobywania i tworzenia nowej informacji i wiedzy. 
Na akt uczenia się składają się takie podstawowe procesy, jak:

1. Nabywanie nowych wiadomości (ich asymilacja). Informacje mogą być 
zupełnie nowe (uzupełniające) w stosunku do tego, co uczący się wie i pam ięta 
oraz takie, które mogą zastąpić poprzednie (stare informacje są zastępowane 
przez informacje najbardziej aktualne).

2. Transformacja, polega na przetwarzaniu nowych informacji po to, by 
włączyć je w struktury wiedzy już posiadanej460^ oraz

3. Ocena -  sprowadza się do sprawdzenia, czy przetwarzana informacja 
umożliwi posłużenie się nią dla wykonania określonego zadania lub rozwiąza
nia danego problemu.

Raport Międzynarodowej Komisji do Spraw Rozwoju Edukacji powołanej 
przez UNESCO w 1971 r.^^l ^osił tytuł; „Uczyć się aby być” (Faure, 1975). 
Trudno o bardziej zwięzłe wyrażenie konieczności perm anentnego kształcenia 
się. Publikacja stała się ważnym wydarzeniem nie tylko w obszarze edukacji. 
Hasło zawarte w tytule raportu wyraża ideę uznania edukacji za nieodzowny 
warunek rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Trzeba jednak 
wyraźnie odnotować, że w czasie powstawania publikacji w edukacji ustawicz
nej widziano jedynie potrzebę doskonalenia zawodowego.

W związku z dokonującym się rozwojem społecznym potrzebna okazała się 
nowa propozycja edukacyjna. W 1993 r. powołano Komisję M iędzynarodową 
do Spraw Edukacji dla Dwudziestego Pierwszego Wieku. W końcu 1995 r. 
przedstawiono raport przygotowany pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, 
który został opublikowany w 1996 r. pod tytułem Learning: the treasure 
within^^'^. W dokumencie podkreślono, że współczesna edukacja staje się wie
lowymiarowa i -  zgodnie z wyróżnionymi przez Komisję czterem a filarami -  
realizuje: kształcenie dla wiedzy (uczyć się, aby wiedzieć), dla działań i um ie
jętności (uczyć się, aby działać), dla znajdowania sensu życia (uczyć się, aby 
być) oraz zrozumienia innych (uczyć się aby, żyć wspólnie). Wszystkie te 
wymiary są ważne i potrzebne -  stanowią filary wiedzy jednostki. Nawiązując 
do raportu E. F aure’a, za jedną z podstawowych zasad uznano uczenie się 
przez całe życie, co określa nową strukturę życia ludzkiego i miejsce, jakie zaj
muje w nim edukacja. Edukacja ustawiczna przestała być traktow ana jako 
odległa idea, ale stała się systematycznie realizowaną rzeczywistością oświa
tową. Celem edukacji przez całe życie jest przechodzenie od kształcenia pod
stawowego, które tworzy bazę, do szkolnictwa wyższego w różnych jego for
mach, co niekoniecznie kojarzyć się musi z uniwersytetami.

460 \y  ujęciu konstruktywizmu wiedza jest konstruowanym wewnętrznie odbiciem świata. 
Tak więc uczący się jest nie tylko biernym rejestratorem i odtwórcą informacji, ale aktywnym 
konstruktorem własnej wiedzy.

Znany jako raport Edgara Faure’a oraz współpracujących z nim badaczy i ekspertów.
Learning: the treasure within. Report to UNESCO o f the International Commission on 

Education for the Twenty -  first Century, UNESCO Publishing, Paris 1996. Polskie wydanie: 
Edukacja -  jest w niej ukryty skarb (1998).



w  Białej Księdze Kształcenia i Doskonałenia. Nauczanie i uczenie się. Na 
drodze do uczącego się społeczeństwa (1997) omówiono pięć priorytetów (linii 
działania) na drodze do uczącego się społeczeństwa: 1. Zacłięcanie do zdoby
wania wiedzy (poprzez uznawanie kwalifikacji, promowanie mobilności i roz
wój multimedialnych edukacyjnych programów komputerowych); 2. Zbliżenie 
szkoły i przedsiębiorstwa (traktowanie ich jako uzupełniające się nawzajem 
miejsca zdobywania wiedzy -  rozwój współpracy głównie poprzez praktyki 
i kształcenie zawodowe); 3. Walkę ze zjawiskami marginalizacji, które najczę
ściej obejmują młodych bez dyplomu, pracowników w starszym wieku, ludzi 
długo bezrobotnych, kobiety powracające po przerwie na rynek pracy; 4. Opa
nowanie trzech języków Wspólnoty Europejskiej -  ojczystego i dwóch języków 
obcych, by móc w pełni korzystać z wielWego otwartego rynku bez granic; 5. 
Równorzędne traktowanie inwestycji materialnych i edukacyjnych -  inwesto
wanie w kom petencje uważane jest w Białej Księdze za główny czynnik w pro
cesie konkurencyjności i przydatności w zatrudnieniu. W dokumencie pod
kreślono, iż tw orzenie społeczeństwa uczącego się nie jest procesem  
jednorazowym

Przemiany cywilizacji naukowo-technicznej, rozwój wiedzy i jej upo
wszechnienie nabierają przyspieszenia. Powstaje nowy model zdobywania wie
dzy i tworzenia know-how, łączący wysoką (wąską) specjalizację z kreatywno
ścią. Przemysł w coraz większym stopniu odwołuje się do wiedzy, aby 
odpowiednio przygotować nowe produkty, a badania naukowe wymagają 
posługiwania się sprzętem  coraz bardziej skomplikowanym technicznie (Biała 
Księga Kształcenia i Doskonalenia, 1997).

W związku z szybkim tem pem  zmian dla coraz większej części społeczeń
stwa uczenie się staje się procesem permanentnym -  trwającym przez całe 
życie‘̂ 3̂.

5.5.1. Nowy paradygmat edukacji w spdeczeństwie wiedzy

Idea budowania społeczeństwa opartego na wiedzy zmieniła stosunek do 
kształcenia, powodując wzmożone zainteresowanie problematyką edukacyjną. 
W „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010” (2003) 
edukacja została uznana za jeden z najważniejszych „megatrendów współcze
snego świata”.

Przypomnijmy, że edukacja (łac. educatio -  wychowanie,) to ogół procesów, 
których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży -  sto
sownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowaw
czych (Okoń, 1987). Zadaniem  systemu edukacji jest wyposażenie jednostek

To z kolei powoduje, że gwałtownie rosną związane z tym nakłady. W latacli dziewięć
dziesiątych! XX w. prawie we wszystkicłi krajacli OECD wydatki na edukację (zarówno 
publiczne, jak i prywatne) rosły szybciej aniżeli PKB, przy czym najszybciej rosły wydatki pry
watne na poziomie szkolnictwa wyższego (Education at a Glance, OECD 2000, s. 43).



w najbardziej potrzebne w danym społeczeństwie: wiedzę464^ umiejętności 
i kwalifikacje. A więc, system edukacji musi dostosowywać się do społecznych 
zmian, gdyż rozwijające się społeczeństwo stawia edukacji coraz wyższe wyma
gania. Na naszych oczach -  mimo, że nie zmienił się ałfabet, który wszyscy 
znamy -  zmienia się definicja analfabety. W kontekście społeczeństwa infor
macji i wiedzy kluczowa staje się kwestia edukacji informacyjnej i inform a
tycznej, kulturalnej i medialnej.

Według jednego z raportów na tem at rozwoju świata (opublikowanego 
przez Bank Światowy w cyklu Word Development Reports) -  poświęconego 
wiedzy‘̂ 6̂  -  system edukacyjny powinien wypełniać cztery zadania:
• zapewniać szeroką oświatę podstawową, wyrabiając um iejętność czytania 

i pisania oraz zdolności intelektualne, niezbędne dla właściwie poinform o
wanego obywatela;

• stymulować zainteresowania i przygotowywać odpowiednią liczbę młodych 
ludzi do realizowania swoich karier w zakresie nauki i techniki;

• kształcić zróżnicowaną siłę roboczą i rozwijać umiejętności na różnym 
poziomie, w tym umiejętności niezbędne do funkcjonowania w gospodarce 
opartej na wiedzy;

• prowadzić badania i zaawansowane szkolenie przygotowujące wysoce 
wyszkolonych specjalistów niezbędnych do poszerzania granic wiedzy i jej 
zastosowań (Cleaver, 2003).
Biorąc pod uwagę, że innowacje -  charakterystyczne dla społeczeństwa wie

dzy -  są w dużym stopniu zjawiskiem kulturowym, należy uwypuklić, że niezbędne 
są jednocześnie konsekwentne wysiłki w obszarze edukacji w celu tworzenia 
wysokiego poziomu oczekiwań innowacyjnych w s p o ł e c z e ń s t w i e ^ 6 6 ^  promowa
nie myślenia proinnowacyjnego oraz przygotowanie do podejmowania ryzyka.

Specjalnej troski systemów edukacji wszystkich szczebli wymaga także kwe
stia zapobiegania społecznej marginalizacji grup i indywidualnych osób, nastę
pującej głównie z przyczyn zdrowotnych (np. osoby niepełnosprawne, niedosły
szące), ekonomicznych, osiągnięcia starszego wieku. Dodatkowo, pozbawienie 
tych osób dostępu do nowoczesnych technologii cyfrowych i umiejętności korzy
stania z ich dobrodziejstw (określane jako cyfrowe wykluczenie -  digital exclu
sion) grozi tzw. e-wykłuczeniem/e-wyłączeniem ze społeczeństwa {e-exclusion) 
i pogłębia wspominany już podział cyfrowy {digital divide).

Swego rodzaju remedium na te zagrożenia jest inicjatywa Komisji E uro
pejskiej określana jako e-Inclusion (e-włączanie), której istotę stanowi włą
czanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do pokonywania 
wyżej wymienionych barier. Elektroniczna walka z alienacją społeczną jest

464 Uważa się, że zasób wiedzy na świecie podwaja się co kilica lat. Deprecjacja wiedzy 
związana z jej szybicą dezaktualizacją jest jednocześnie zagrożeniem dla dotychczasowego sys
temu edukacji, ale i wyzwaniem dla nowego.

465 Word Development Report. Knowledge for Development. World Bank, Washington, 
D.C., 1998/1999 < http://www.worldbank.org/wdr/wdr98/contents.htm> [dostęp: 26 Х2006].

466 Stopień innowacyjności gospodarki jest w dużym stopniu pochodną popytu na innowa
cyjne rozwiązania.

http://www.worldbank.org/wdr/wdr98/contents.htm


wy2w aniem  służącym realizacji unijnej idei społeczeństwa informacyjnego dla 
wszystkichi {an Information Society fo r  .

W rozdziale tym spróbujemy pokazać, jakiego typu nowa wiedza, umiejęt
ności i kwalifikacje potrzebne są w zmaganiach z informacją i wiedzą. Jak 
powinien wyglądać model edukacji wspierający przechodzenie do społeczeń
stwa wiedzy. Czym jest uwarunkowany, jakie są jego związki z technologią?

5.5.2. Uczenie się przez cale życie

Edukacja stała się fundam entem  rozwoju współczesnego świata -  gospodarki 
opartej na wiedzy oraz społeczeństwa uczącego się -  czytamy w „Strategii roz
woju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010” (2003) -  (...) Era społe
czeństwa przemysłowego ustępuje erze społeczeństwa informacyjnego, co ozna
cza przejście od treningu i zapamiętywania informacji do rozwijania zdolności 
samodzielnego uczenia się, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, a także 
posługiwania się nowymi technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi. 
Eksplozja informacyjna (przyrost wiedzy i informacji) tworzy napięcie między 
ograniczonymi m ożliwościam i ludzkiej pam ięci a ogromem dostępnych 
i potrzebnych informacji. To stanowi wyzwanie dla nowych zadań edukacji oraz 
motywowania ludzi do kształcenia przez całe życie, edukacji ustawicznej.

W kontekście wyzwań współczesności kształcenie ustawiczne uznaje się za 
podstawę realizacji gospodarki opartej na wiedzy (E.Solarczyk-Ambrozik,
2003). Koncepcja edukacji ustawicznej^^^ oznacza tworzenie możliwości pogłę
biania wiedzy, doskonalenia umiejętności, zdobywania nowych kwalifikacji 
w każdym wieku i na wszystkich poziomach -  zarówno w szkołach, jak i poza 
szkołą. Z  uwagi na wielość definicji, z jaką mamy do czynienia w literaturze 
przedmiotu przyjmiemy tu za „Strategią Rozwoju Kształcenia Ustawicznego 
do roku 2010” tę sformułowaną na konferencji UNESCO w Nairobi (1976), 
gdzie określono kształcenie ustawiczne jako kompleks procesów oświatowych: 
formalnych, nieformalnych i incydentalnych, które niezależnie od treści, poziomu 
i metod umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w formach szkolnych i pozasz
kolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wie-

Więcej zob. Declaration on einclusion (2006).
468 Obszar edukacji ustawicznej określany jest też jako edukacja permanentna, kształcenie 

ustawiczne, kształcenie/uczenie się przez cale życie -  w rozprawie terminów tych używamy 
zamiennie. W terminologii anglojęzycznej spotyka się następujące nazwy: lifelong learning, life
long education, just-in-time learning oraz continuing education/training. Określenie continuing 
education zostało upowszechnione przez EUCEN {European Universities Continuing Educa
tion Network). Przyjęto następującą definicję: Kształcenie ustawiczne -  każda forma kształcenia, 
zarówno zawodowego, jak i ogólnego, wznawianego po przerwie, stanowiąca kontynuację kształ
cenia początkowego. University Continuing Education (UCE) to kształcenie ustawiczne na 
poziomie akademickim, prowadzone przez wyższe uczelnie. Obejmuje ono formy edukacji: tj. 
kursy i szkolenia zawodowe, zakończone certyfikatem bądź dyplomem i zdobyciem określo
nego stopnia, jednak nie jest to konieczne, różne formy edukacji kierowane do absolwentów 
wyższych uczelni np. studia podyplomowe, studia doktoranckie (Zbierzchowska, 2004).



dzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają 
swoje postawy. Zarówno teoria, jak i praktyka kształcenia dorostych'^^Q potwier
dzają to, iż intencjonalne uczenie staje się czynnikiem różnicującym w coraz 
wyższym stopniu zdolności jednostek do dostosowania się do zmiennej rzeczy
wistości, zarówno środowiska pracy^^^, jak i innych sfer życia społecznego. 
Osiągnięcie tych celów możliwe jest dzięki promowaniu kształcenia ustawicz
nego, jako integralnej koncepcji uczenia się przez całe życie nie tylko w obrę
bie struktur państwowych, w zinstytucjonalizowanym systemie kształcenia, lecz 
także w zakładach pracy, organizacjach pozarządowych i innych typach organi
zacji. Do form kształcenia ustawicznego zalicza się: odczyty, sympozja, konfe
rencje szkoleniowe, nauczanie na odległość, kursy i szkolenia, szkoły wieczo
rowe (dla pracujących), studia podyplomowe, studia doktoranckie. 
W zależności od długości procesu kształcenia występują różnice w jego uni
wersalności pod względem treści i stosowanych form i metod nauczania.

Edukacji ustawicznej służą, i jednocześnie ją charakteryzują, takie zjawiska 
kultury i nowoczesnego społeczeństwa, jak rozwój nauki i technologii, koniecz
ność doskonalenia zawodowego, dostosowanie do zmian ekonomicznych, 
wymagania rynku pracy wobec siły roboczej oraz rozpowszechnienie kształce
nia know how  (wiedzieć jak) na kursach o specjalnym przeznaczeniu, rytm 
indywidualnej aktywności -  w tym zindywidualizowanego czasu i przestrzeni 
zdobywania wiedzy. Tzw. just in time learning oznacza, że możemy uczyć się 
w każdym momencie, zdobywać dokładnie taką wiedzę i dokładnie w takim 
czasie, korzystając ze źródeł informacji w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej -  
by zaspokojone zostały nasze wymagania odnośnie uczenia się. Pojawienie się 
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych ma także swoje ujemne 
konsekwencje -  we współczesnym świecie osoby bez odpowiednich kom peten
cji, bez określonego kapitału nie tylko ekonomicznego, ale i kulturowego -  
medialnego, bez dostępu do informacji lub pozbawione tzw. siły rynkowej stają 
się dotknięte w coraz wyższym stopniu marginalizacją spowodowaną bezrobo
ciem, nieumiejętnością artykulacji własnych interesów, funkcjonalnym analfa
betyzmem i innymi niekorzystnymi zjawiskami społecznymi (Piech, 2003).

Procesem szczególnie istotnym w edukacji ustawicznej jest samokształce- 
nie^^^. Samokształcenie (...) należy rozumieć jako proces uczenia się prowadzony 
świadomie, z  możliwością wykorzystania różnych form  pomocy innych osób lub

Jak widzimy, w realizacji idei ksztafcenia ustawicznego oddziaływania edukacyjne kon
centrują się na człowieku dorosłym, stąd też wymagany jest solidny fundament jakim są 
naukowe podstawy teoretyczne andragogiki.

Nowym zjawiskiem potęgującym potrzebę kształcenia ustawicznego jest skrócenie życia 
firm. Pod wpływem globalizacji i postępu technologicznego nasila się konkurencja. Wiele firm 
upada lub zmienia profil; częste obecnie fuzje i przejęcia, oznaczają dla sporej liczby pracow
ników konieczność zmiany pracy i związanego z tym uzupełniania kwalifikacji.

W literaturze funkcjonuje szereg określeń dotyczących samokształcenia, takich jak: 
autoedukacja, samoedukacja, samonauczanie, samokierowane kształcenie, autonomiczne 
uczenie się, autodydaktyka, projektowanie uczenia się, studia niezależne, uczenie się otwarte. 
Pojęcia te, chociaż bliskoznaczne, nie są synonimami -  każde z nich kładzie akcent na nieco 
inny aspekt samodzielnej nauki.



Edukacja tradycyjna i kształcenie just-in-time

tradycyjna edukacja Just-in-time learning
I przekazywana wiedza standardowa zindywidualizowana
; termin uczenia (lekcji) określony dowolny, w zależności od potrzeb

; miejsce uczenia określone
dowolne (w pracy, w miejscu, gdzie 
wiedza jest potrzebna, przez 
Internet)

i długość trwania nauki określony (wyznaczony przez 
) organizatora kursu, studiów)

J model zajęć: partycypacja 
j uczącego się:
j  dominująca jednostka w 
procesie edukacji

dowolny (w zależności od potrzeb i 
możliwości uczącego się)

pasywna aktywna

wykładowca student

i podstawowe źródła 
i informacji________

przekaz ustny, książki i artykuły 
(drukowane)

! cel kształcenia dostarczanie (dość ogólnej) 
wiedzy _ _ _ _ _

elektroniczny przekaz głosu i 
pisma, strony WWW, prezentacje 
dostarczanie takiej wiedzy, która 
jest aktualnie potrzebna

j  sposób-czas nauki

wymagania wobec ucznia s dużo czasu na naukę

"plenty of time learning" just-in-time learning

koszty 100%

samodyscyplina, motywacja do
samokształcenia
20^40%

okres obowiązywania 
[paradygmatu kształć^ XX w. i wcześniej XXI w. (powstanie paradygmatu w 

ostatni^ dekadzie XX w.) _ _  _

Żródto: K. Piech (2003), s. 16.

instytucji. Jest to proces samodzielnie prowadzonego uczenia się, którego cele, treść, 
formy, źródła i metody dobiera i ustala osoba ucząca się (Półturzycki, 2002, s. 209- 
210). Samokształcenie wymaga od uczących się dużego wysiłku i determinacji, 
ale jest umiejętnością, ićtórej można się nauczyć i którą można doskonałić. 
W opinii pedagogów nie ma osób zupełnie niezdołnycli do samokształcenia.

Faktem  jest, że każdy człowiek ma swój własny styl uczenia się i preferuje 
rodzaj otoczenia, w którym uczy się najefektywniej. Są indywidualiści i tacy, 
którzy bez innycłi osób nie dają sobie rady w nauce. Dlatego też często spraw
dzającą się formą organizacyjną dla samokształcenia są grupy, zespoły samo
kształceniowe, które umożliwiają uczenie się od innych, lepsze pokonywanie 
trudności, wspólne dyskutowanie wątpliwości, a przede wszystkim wzajemne 
mobilizowanie się. W ten sposób realizuje się społeczny wymiar uczenia się. 
Świadome samokształcenie może być traktowane jako jeden z mechanizmów 
profilaktyki i interwencji wobec wykluczenia społecznego.

Jednym z efektów tzw. nowej gospodarki jest powszechny wzrost świado
mości wartości w y k s z t a ł c e n i a ‘̂ ^ 2  Różne ugrupowania integracyjne i rządy

“̂ 2̂ Wzrost popytu na edukację, wynikający z rosnącej świadomości konieczności kształcenia, 
wymownie ilustruje przykład Polski, gdzie w łatach dziewięćdziesiątych XX w. powstało 110 wyż
szych uczelni prywatnych, a liczba studentów w tym czasie wzrosła czterokrotnie. Ludzie chcą się 
uczyć, bowiem powszechnie znane statystyki zatrudnienia na całym świecie pokazują, że im wyższy 
poziom edukacji, tym wyższy poziom aktywizacji zawodowej, niższe bezrobocie i wyższe zarobki.



poszczególnych państw dostrzegają przede wszystkim strategiczne znaczenie 
edukacji -  w tym zwłaszcza e-learningu -  dla przyspieszenia wzrostu gospo
darczego i zmniejszenia bezrobocia, firmy -  dla wyższej konkurencyjności, zaś 
ludzie -  dla większych szans znalezienia zatrudnienia, lepszych zarobków 
i wyższego statusu społecznego. Szczególnego znaczenia nabierają dwie funk
cje edukacji ustawicznej: adaptacyjna, pozwalająca przystosować się uczącym 
do zmieniających się zadań, warunków życia i pracy oraz funkcja renowacyjna, 
umożliwiająca odnawianie i podwyższanie stanu wiedzy i kwalifikacji, a także 
sprawności ogólnych i zawodowych.

5.5.2.1. Edukacja ustawiczna w polityce Unii Europejskiej. Edukacja 
ustawiczna jest głównym założeniem polityki oświatowej Unii Europejskiej 
i jest rozumiana jako trwający przez cale życie proces kształcenia ogólnego 
i zawodowego. Władze Unii Europejskiej ogłosiły rok 1996 Europejskim 
Rokiem Edukacji Ustawicznej. Krok ten miał służyć uwrażliwieniu społeczeń
stwa na rolę edukacji ustawicznej, zarówno ogólnej, jak i zawodowej, jako spo
sobów osobistego rozwoju i udziału w demokratycznym życiu państwa. Postu
lowano likwidację przeszkód i ograniczeń w dostępie wszystkich do wiedzy, 
proponowano działania wspierające rodziców i nauczycieli w przygotowaniu 
młodzieży do ciągłego uczenia się i realizowaniu tej edukacji w praktyce.

Problematyka edukacji ustawicznej znalazła swój wyraz we wspomnianej 
już wyżej Białej Księdze Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na 
drodze do uczącego się społeczeństwa (1997). Ponadto, na spotkaniu Rady 
Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r., stwierdzono, że przejście do gospo
darki i społeczeństwa opartych na wiedzy musi być wsparte zwiększonym naci
skiem na kształcenie ustawiczne (wszechstronne kształcenie, podejmowane 
nieustannie w celu wzbogacania wiedzy, doskonalenia umiejętności i podwyż
szania kompetencji). Strategia lizbońska zakłada, że kształcenia ustawicznego 
nie powinno się traktować jako jednego z wielu aspektów edukacji i szkoleń, 
lecz należy mu przyznać miano motywu przewodniego. Komisja Europejska 
przygotowała specjalne m em orandum  dotyczące kształcenia przez całe 
życie^^3 _ by zwrócić uwagę na kwestie doboru strategii wprowadzającej 
kształcenie ustawiczne we wszystkie sfery życia publicznego i prywatnego, 
zarówno na poziomie jednostki, jak i instytucji.

W memorandum wyróżniono trzy podstawowe kategorie kształcenia:
• kształcenie formalne (formal learning) -  prowadzone w placówkach oświa

towych i ośrodkach szkoleniowych; kończy się otrzymywaniem uznawanych 
dyplomów i świadectw kwalifikacji),

• kształcenie nieform alne {non-formal learning) -  równoległe z nauką 
w ramach powszechnego systemu edukacji i szkoleń -  np. w miejscu pracy,

A Memorandum on Lifelong Learning (Commission Staff Working Paper). Brussels, 
30.10.2000 -  SEC(2000) 1832 <http;//europa.eu.int/comrn/education/policies/III/iife/ 
memoen.pdf >.



organizowane przez organizacje młodzieżowe, związki zawodowe, partie 
polityczne); z reguły nie Icończy się otrzymaniem oficjalnycli certyfikatów,

• kształcenie incydentalne {informal learnings'll -  w sposób naturalny (czę
sto nieuświadomiony, mimowolny) towarzyszy codziennemu życiu i dlatego 
same jednostki mogą nie dostrzegać, że przyczynia się do rozwoju ich umie
jętności i wiedzy.
M em orandum  stało się podstawą przygotowania przez Komisję Europej

ską kom unikatu zsitytulowanego Making a European Area o f  Lifelong Learning 
a Reality (2001)^'^^. Jeden z nowszych dokumentów Unii Europejskiej poświę
cony ustawicznemu uczeniu się przygotowała Rada która zaprasza
kraje członkowskie do podejmowania i implementacji strategii w omawianym 
zakresie, a Komisję Europejską zachęca do promocji i koordynacji działań^^^.

Panuje pogląd, że edukacja ustawiczna to ważna strategia dla Europy, by 
stworzyć postępowe europejskie społeczeństwo uczące się, zdolne zapewnić 
Europie niezależność wobec gospodarczych i społeczno-politycznych potęg 
z innych kontynentów, zwłaszcza Ameryki, Japonii i Chin. W tym sensie sta
rania o rozwój edukacji ustawicznej w Europie mogą też wpłynąć na przy
szłość Europy i określić jej miejsce w świecie.

S.5.2.2. Edukacja ustawiczna w Polsce. Obok wielu prac teoretycznych 
poświęconych edukacji ustawicznej w Polsce, w szczególności na gruncie pol
skiej pedagogiki, (zob. np. przegląd w artykule J. Półturzyckiego, 2006) warto 
odnotować dokum ent przyjęty 8 lipca 2003 r. przez Radę Ministrów pt. „Stra
tegia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010” (Strategia..., 2003). 
Czytamy w nim, że; Warunkiem realizacji idei budowania społeczeństwa opar
tego na wiedzy jest nadanie w Polsce odpowiedniej rangi, powszechnie rekomen
dowanej w ostatnich latach, koncepcji uczenia się przez cale życie. W Strategii 

• zwraca się uwagę na niezbędność uświadamiania każdemu człowiekowi, od 
jego najmłodszych lat, konieczności nauki przez całe życie. Współczesny rynek 
pracy wymaga dużej elastyczności w zakresie kwalifikacji zawodowych, a także 
mobilności pracowników. Już obecnie powszechne jest zjawisko dokształcania 
się, w celu zdobywania nowych umiejętności, czy przekwalifikowywania się, 
w celu dostosowania swoich możliwości do oczekiwań rynku.

Niestety, w opinii znawców nauk pedagogicznych (Półturzycki, 2006) doku
ment ten, obok słusznych i trafnych założeń zawiera poważne uchybienia (nie
dostatki, a nawet przekłam ania), np.:

H. Król (2003) tłumaczy je jako kształcenie nieoficjalne. Jednak w polskiej pedagogice 
angielskiemu terminowi informal education przypisuje się polski odpowiednik «kształcenie 
incydentalne» (zob. np. Okoń, 1987).

475 Brussels, 21.11.2001 COM (2001) 678 final -  Not published in the Ojfidal Journal o f 
the European Communities.

Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning Official Journal o f the Euro
pean Communities 2002 С 163.

Realizacji idei kształcenia przez całe życie służy m.in. unijny program GRUNDTVIG.



• brak oparcia omawianej strategii na podstawowych pracach i sformułowa
niach raportów naukowych i rzetelnych autorskich propozycjach takich 
autorytetów, jak; P. Lengrand, E. Gelpi, R. Kidd, R. H. Dave czy pracach 
zespołów specjalistów, działających w komisjach pod kierunkiem  uznanych 
autorytetów naukowych, jak E. Faure czy J. Delors;

• całkowite zagubienie w „Strategii” procesu samokształcenia (autoeduka- 
cji), który stanowi podstawę edukacji ustawicznej i własnego rozwoju i nie 
jest to kształcenie incydentalne;

• dokonanie manipulacji poprzez przyjęcie definicji edukacji dorosłych jako 
określenia kształcenia ustawicznego -  tymczasem są to odm ienne ustalenia 
definicyjne, mające poważne źródła oraz odrębne naukowo prezentacje.
Błędne utożsamianie edukacji ustawicznej z doskonaleniem  zawodowym 

i edukacją dorosłych (która odbywa się jedynie w szkołach dla dorosłych), jest 
według J. Półturzyckiego ujęciem sprzed czterdziestu lat, gdy w edukacji usta
wicznej widziano jedynie potrzebę doskonalenia zawodowego i na tej podsta
wie budowano system edukacji perm anentnej. W konsekwencji odcina się 
edukację ustawiczną od szkoły podstawowej i średniej, które powinny przygo
towywać absolwentów do uczenia się przez całe życie; przyjęte założenia odci
nają także edukację ustawiczną od szkół wyższych, co de facto  utrzymuje ten 
etap edukacji w tradycyjnym ujęciu i nie sprzyja współczesnym przemianom 
uczelni wyższych.

W kontekście powyżej przytoczonych uwag warto przypomnieć postulaty 
Raportu J. Delorsa o nowej roli i funkcjach uniwersytetów i innych szkół wyż
szych w XXI wieku. W edług nich uniwersytet nie tylko będzie prowadził 
powszechne kształcenie wyższe, ale będzie także dokształcał zainteresowa
nych na najwyższym poziomie, odnawiał system kształcenia, wypracowywał 
i wdrażał innowacje edukacyjne, a także całe szkolnictwo wyższe. Będzie 
pomostem łączącym wyższą edukację z dalszym kształceniem, stanie się siecią 
ośrodków ustawicznego kształcenia oraz centrami służącymi wzbogacaniu kul
tury i jej ochronie. To uniwersytety będą ośrodkami edukacji ustawicznej dla 
swoich absolwentów i innych zainteresowanych.

Uniwersytety w coraz większym stopniu włączają się w proces kształcenia 
ludzi dorosłych, doskonalenia i podnoszenia ich umiejętności profesjonal
nych. Formy kształcenia ustawicznego w europejskich uniwersytetach są róż
norodne. Kształcenie może być organizowane w sposób scentralizowany 
w ramach wydziałów, bądź też zdecentralizowany -  gdy kształcenie prowa
dzone jest przez katedry lub instytuty. Powstają także Ośrodki Kształcenia 
Ustawicznego jako forma współpracy pomiędzy uczelniami a praktyką gospo
darczą. Cenną inicjatywą jest utworzona w 1991 r. European Universities Con
tinuing Education Network (EUCEN ) -  europejska sieć uniwersytetów oferu
jących kształcenie ustawiczne. Została zarejestrowana w Belgii, zgodnie 
z wymaganiami belgijskiego prawa jako międzynarodowe, pozarządowe, sto
warzyszenie o charakterze nonprofit. Obecnie EU CEN  jest największą euro



pejską multidyscyplinarną siecią działającą na polu kształcenia ustawicznego, 
zrzeszającą 191 członków z 31 różnycli krajów (zob. Zbierzchowska, 2004).

Jak widzimy, wdrażanie do idei uczenia się przez całe życie pociąga za sobą 
zmianę w podejściu do edukacji. Uczenie się rozprzestrzenia się poza tradycyjne 
systemy edukacyjne i szkoły, ma miejsce wszędzie, w wielu różnych sytuacjach 
i warunkach. Obejmuje wszystkie etapy zawodowego i społecznego rozwoju. 
Takie pojmowanie edukacji odzwierciedla tezę, że każdy człowiek posiada 
zarówno zdolność, ja k  również prawo do uczenia się. Implikuje to kolejną tezę, 
że człowiek podejmując wyzwania edukacyjne wpływa na przebieg swojego życia 
(Klimowicz, 2002, s. 51-52).

W świetle zaprezentowanych! poglądów można stwierdzić, że „uczenie się 
przez całe życie” staje się dominującą ideą społeczeństwa wiedzy.

5.5.3. Information literacy

Jednym z najważniejszych kryteriów pojawiającego się podziału społecz
nego są możliwości funkcjonowania człowieka w świecie informacji (możliwo
ści i umiejętności jej gromadzenia, przetwarzania, generowania i wykorzysty
wania). W  społeczeństwie opartym na wiedzy (...) liczy się zdolność człowieka do 
efektywnego i rozsądnego wytwarzania oraz korzystania z  wiedzy w obliczu cią
głych zmian  („M em orandum  Kształcenia Ustawicznego”, 2000). W tym kon
tekście jedną z programowych koncepcji XXI wieku staje się tzw. information 
literacy^'^^. Podczas światowego szczytu Twenty-First Century Literacy Summit, 
który odbył się w 2002 r. w Berlinie^^^^, określono podstawowe umiejętności 
XXI wieku: znajomość nowych technologii, umiejętności informacyjne {infor
mation literacy), medialna inwencja twórcza oraz kompetencje społeczne 
i odpowiedzialność. W rozdziale tym skupimy się na umiejętnościach infor
macyjnych.

Celem tego rozdziału nie jest jednak wyczerpujące poinformowanie czytelnika o ist
niejących koncepcjach, modelach, standardach, formach prowadzenia szkoleń w tym zakresie 
itp. Nie byłoby to zresztą możliwe w objętościowych ramach tej książki, gdyż trzeba by się 
odnieść do opinii niektórych badaczy (np. B. Johnson i S. Webber -  podaję za Derfert-Wolf, 
2005), według których infonnation literacy może być uznana za samodzielną dyscyplinę 
naukową. Przedmiotem jej badań byłyby: modele information literacy, modele zachowań infor
macyjnych (np. różne podejścia do wyszukiwania informacji, formułowanie strategii wyszuki
wawczych), charakterystyka i typy źródeł informacji, ekonomika informacji (problemy własno
ści, publikowanie, etyka). W języku polskim najpełniejszą informacje o różnych koncepcjach 
information literacy znaleźć można w przeglądowej publikacji L.Derfert-Wolf (2005). Czę
ściowo do kwestii szczegółowych wchodzących w poruszany tu zakres nawiązują także inne 
fragmenty rozprawy, poświęcone np. umiejętnościom informacyjnym w organizacji, zachowa
niom informacyjnym. W tym miejscu chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi, że problemy 
informacji XXI wieku nie mogą zostać rozwiązane bez właściwego przygotowania odbiorców 
i użytkowników informacji do uczestniczenia w relacji: człowiek-informacja.

Rezultatem spotkania jest biała księga pt. 21st Century Literacy in a Convergent Media 
World. Spotkanie sponsorowały Fundacje AOL Time W arner i Bertelsmann -  zob. 
< http://www.21stcenturyliteracy.org/white/index.htm>.

http://www.21stcenturyliteracy.org/white/index.htm


Pozyskiwanie racjonalnie wyselekcjonowanej -  potrzebnej, aktualnej, wiary
godnej informacji, którą następnie umie się przekształcać i włączać w struktury 
wiedzy już posiadanej nie jest sprawą łatwą, szczególnie w warunkach przewi
dywanej intensyfikacji zjawiska określanego mianem eksplozji informacyjnej'^^^. 
Bez tych umiejętności niemożliwe stają się: formalna edukacja, praca zawodowa 
oraz codzienne życie. Terminem information literacy obejmowany jest zestaw 
zachowań/umiejętności związanych ze zdobywaniem informacji -  poczynając od 
rozpoznania potrzeb informacyjnych -  aż do efektywnego ich w y k o r z y s t a n i a ' ^ S l

W synonimach i terminach pokrewnych do information w języku pol
skim i angielskim (zob. Derfert-Wolf, 2005, T ab .l) uwypuklane są: umiejętność, 
biegłość, sprawność, kompetencje, świadomość -  w odniesieniu do posługiwania 
się informacjami. Z  uwagi na nowe formaty zapisu i nośniki informacji wpro
wadza się także określenia znaczeniowo węższe, takie jak np. digital literacy, 
network literacy, information and communications technology (ICT) literacy, 
information technology (IT) literacy, media literacy^^^ -  со podkreślać ma zmianę 
wymagań i zachowań informacyjnych użytkowników, dyktowaną zmianami 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tzw. digital literacy (sprawność 
w posługiwaniu się informacją cyfrową) potrzebna jest do pracy, wypoczynku, 
komunikowania się między sobą. Coraz częściej korzystamy z bankowości inter
netowej, robimy różnego rodzaju zakupy przez Internet, rezerwujemy bilety do 
teatru, kontaktujemy się z administracją publiczną itp. W społeczeństwie infor
macyjnym umiejętność posługiwania się komputerem staje się tak oczywista jak 
w poprzednim pokoleniu, w krajach rozwiniętych, sztuka czytania i pisania, 
a analfabetyzm komputerowy -  tak degradujący społecznie jak brak umiejętno
ści czytania i pisania w społeczeństwie przemysłowym. Niestety, dynamiczny 
rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych napotyka barierę -  niskie 
umiejętności wykorzystania możliwości stwarzanych przez ICT. Digital literacy 
stanowi nadal spory problem dla dużej części p o p u l a c j i 4 8 3 .

8̂0 Miarą owej eksplozji jest -  nie licząc wiadomości przekazywanych przez radio, telewi
zję oraz Internet -  że rocznie drukuje się na świecie ponad 0,5 min nowych tytułów książek 
oraz 300 tys. periodyków naukowych i popularnonaukowych i tendencja ta stale wzrasta. 
Odnotowuje się więc i katastroficzne opinie, że dalszy przyrost informacji, jej magazynowanie 
przetwarzanie i wyszukiwanie, może opóźnić postęp kulturalny oraz wywołać straty ekono 
miczne (Kupisiewicz, Banach, 2000).

481 Przeglądu istniejących na świecie definicji information literacy dokonuje L.Derfert- 
Wolf (2005).

Kompetencje medialne -  umiejętności zdobywania, analizowania, oceny i tworzenia 
komunikatów w różnych formach.

483 w  raporcie z badań na temat tego, jakie umiejętności w zakresie korzystania z kompu
tera i Internetu posiadają Europejczycy (Demunter, 2006) podano, że 37% nic posiada żad
nych umiejętności komputerowych i tylko 22% wydaje się być zapoznana z szerszymi możli
wościami wykorzystania komputerów. Jak się spodziewano, sprawność pracy z komputerem 
powiązana jest ze stopniem edukacji -  podczas gdy tylko 11% osób z wyższym wykształceniem 
nie ma żadnych podstawowych e-umiejętności, to w grupie osób z wykształceniem poniżej 
średniego dotyczy to ponad 60%. Omawiana biegłość uzależniona jest także od wieku -  trzech 
na czterech Europejczyków powyżej 65 roku życia nie posiada żadnych umiejętności pracy 
z komputerem, wśród młodych ludzi w wieku 16-24 lat grupa ta stanowi 10% (zob. \yięcej 
Demunter, 2006).



Spore zainteresowanie koncepcją information literacy nie przyczyniło się, jak 
dotąd, do ujednolicenia terminologii i pojmowania rozpatrywanego pojęcia. Sto
sowane najczęściej w literaturze polskiej «sprawność informacyjna» (Derfert- 
Wolf, 2005) oraz «alfabetyzacja informacyjna» (Batorowska, 2005) inaczej roz
kładają akcenty; słowem «alfabetyzacja» podkreśla się, że information literacy ]esi 
czymś absolutnie niezbędnym, że jest fundamentalnym składnikiem wykształcenia 
i traktuje się je na równi z umiejętnością czytania i pisania. «Sprawność» akcen
tuje wymiar wyższej biegłości, doskonalenia i profesjonalizmu.

Jest oczywiste, że efektywność gromadzenia informacji (np. w celu uzyska
nia jej kompletności, a jednocześnie uniknięcia przeładowania informacjami) 
oraz stopień maksymalizacji jakości informacji zależy od indywidualnych kom
petencji, predyspozycji i umiejętności użytkowników informacji"^^"^. Um iejęt
ności informacyjne, odnoszone zarówno do kształcenia na wszystkich pozio
mach, do pracy zawodowej, jak i życia codziennego, rozpatrywać możemy 
w trzech wymiarach -  indywidualnym, korporacyjnym oraz społeczno-gospo
darczym. W tych kontekstach nie do końca uzasadnione wydają się próby 
utożsamiania kształcenia w zakresie information literacy (a szczególnie corpo
rate information literacy) z przysposobieniem bibliotecznym, czy typowym 
szkoleniem użytkowników informacji prowadzonym w bibliotekach. Obejmują 
one raczej indywidualny wymiar „informacyjnego wyposażenia” kształcących 
się jednostek. W bibliotekach wiedza o tym, jak znaleźć informację, jak ją oce
niać i efektywnie wykorzystywać, nie jest podawana z perspektywy interesów 
i celów różnych organizacji, grup zadaniowych i wymogów systemów ekono
micznych -  co jest ważne w organizacjach i co starano się zasygnalizować 
w podrozdz. 2.3.2. Zachowania informacyjne knowledge workers.

О randze i znaczeniu rozpatrywanego zagadnienia dla współczesnego spo
łeczeństwa świadczy to, iż w badania, opracowywanie modeli i standardów 
włączyło się wiele uznanych stowarzyszeń i organizacji na całym świecie (np. 
OECD, UNESCO, stowarzyszenia bibliotekarskie'^S^) niniejszym tekście

Information literacy -  rozumiane jako przygotowanie dzieci i młodzieży do radzenia 
sobie z lawinowym napływem różnorakich informacji, w tym z ich selekcją, przetwarzaniem, 
przechowywaniem i wykorzystaniem -  jest ważnym wyzwaniem dla systemu edukacji. Wymaga 
zarówno zmian w dotychczasowych programach, jak i metodach i środkach pracy dydaktycznej 
wszystkich nauczycieli. W odniesieniu do programów istnieje ewidentna potrzeba odejścia od 
modelu encyklopedycznego, na rzecz modelu generatywnego, w którym obwiązuje zasada „tyle 
informacji, ile potrzeba w danym przypadku”, przy założeniu, że uczący się zostanie uprzednio 
przygotowany do samodzielnej realizacji wspomnianych procesów informacyjnych oraz racjo
nalnego posługiwania się pozyskiwanymi wiadomościami i umiejętnościami. Gdy idzie
0 metodę nauczania, niezbędne jest odejście od doktryny podająco-reproduktywnej na rzecz 
metody sprzyjającej samodzielnemu myśleniu i działaniu uczniów (metoda heurystyczna), 
w której nauczyciel pobudza inwencję, aktywność i samodzielność, wdrażając wychowanka do 
rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych (Kupisiewicz, Banach, 2000).

485 Przykładowo: Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek Szkolnych (AASL American 
Association o f School Librarians)', Stowarzyszenie Bibliotek Akademickich i Naukowych 
(ACRL -  Association o f  College and Research Libraries -  oddział American Library Associa
tion)', Stowarzyszenie Bibliotek Narodowych i Akademickich (SC O N U L- Society o f College, 
National and Univerity Libraries) w Wielkiej Brytanii; Instytut Information Literacy Australii
1 Nowej Zelandii {ANZIL -  Australian and New Zealand Institute o f Information Literacy).



rezygnujemy z pełniejszego opisu inicjatyw środowisk bibliotekarskich z uwagi 
na szerokie opracowanie tego zagadnienia, które ukazało się w Biuletynie 
EBIB  (Derfert-W olf L., 2005).

W szerszej perspektywie społecznej, wspólnym wysiłkiem rządów, narodo
wych biur statystycznych, instytucji badawczych i OECD w latach 1994-1999 pro
wadzono zakrojone na dużą skalę badania stopnia alfabetyzacji dorosłych The 
International Adult Literacy Survey (lALS). Celem badań było rozpoznanie, jakie 
umiejętności posiadają dorośli w zakresie zrozumienia i stosowania drukowanej 
informacji w codziennej działalności, w domu, w pracy i w społeczeństwie -  by 
osiągnąć jakiś cel i rozwijać swój potencjał, swoją wiedzę. Badania prowadzono 
w trzech grupach: prose literacy -  wiedza i umiejętności potrzebne do zrozu
mienia i korzystania z informacji w tekstach, takich jak wiadomości, poezja, bele
trystyka, uwagi redakcyjne, broszury, instrukcje; 2. document literacy -  wiedza 
i umiejętności wymagane do lokalizowania i korzystania z informacji wyrażonej 
w różnych formatach, np. podaniach o pracę, rozkładach jazdy, mapach, tabe
lach, wykresach; 3. quantitative literacy -  wiedza i umiejętności wymagane do 
wykonywania operacji arytmetycznych, np. bilansowania rachunków, wypełnia
nia zamówień, określania stopnia zainteresowania pożyczką z ogłoszenia.

Wyniki badań pokazały między innymi, że w poszczególnych krajach, jak 
i pomiędzy nimi, istnieją istotne różnice. Wykazano, że osiągnięcia szkolne nie 
są ekwiwalentem umiejętności informacyjnych oraz że gospodarki krajów 
OECD różnią się pod względem wymaganych umiejętności oraz nagradzania 
doświadczeń i umiejętności w omawianym zakresie. Od pracowników wymaga 
się nie tylko coraz wyższego wykształcenia, ale także szybkiej i efektywnej 
zdolności do przystosowywania i uczenia się, przezwyciężania zmian. Wyraź
nie widać ścisłe powiązanie alfabetyzacji (literacy) z dobrobytem i szansami 
rozwoju ekonomicznego. Dlatego też uznano je za umiejętności coraz waż
niejsze w gospodarce opartej na wiedzy -  tak dla jednostek, podmiotów 
gospodarczych, jak i dla całych s p o ł e c z e ń s t w ^ ^ ^

Powszechna edukacja w zakresie umiejętności informacyjnych jest szansą 
na redukowanie różnic w dostępie i tworzeniu wiedzy pomiędzy krajami 
i ludźmi. W interesie każdego państwa zmierzającego w kierunku społeczeń
stwa wiedzy jest bezwzględne włączenie odpowiednich treści do programów 
kształcenia w szkołach i na uczelniach, a także w ramy innych form kształce- 
nia^SV _ wpisując tym samym omawiane treści w program  uczenia się przez 
całe życie. Symptomatycznym obszarem aktywności społeczeństwa wiedzy jest 
więc wykorzystywanie i równolegle faktyczne wzmacnianie potencjału intelek
tualnego swoich członków. Charakteryzuje to takie społeczeństwo, które chce 
i umie wykorzystywać informacje do tworzenia i stosowania nowej wiedzy.

486 Szczegółowe raporty z badań zaprezentowano w trzech kolejnych pubUkacjach: Lite
racy, Economy and Society: Results o f the First International Adult Literacy Survey (1995). Lite
racy Skills for the Knowledge Society: Further Results from the International Adult Literacy 
Survey (1997). Literacy in the Information Age Final Report o f the International Adult Literacy 
Survey (2000).

Istotną rolę w szerzeniu wiedzy jak zdobywać wiedzę może odegrać sieć (Internet).



5.5.4. Nowe technologie w nauczaniu 
i uczeniu się organizacji

Tem po postępu w dziedzinie środków komunikowania się oraz technologii 
gromadzenia, przetwarzania i dostarczania informacji stworzyło możliwość 
wykorzystywania nowych technologii informacyjnych, także w edukacji. Te 
zmiany sprawiają, że nowoczesne społeczeństwo informacyjne wypracowuje 
zupełnie nowy paradygmat w sposobie przekazywania wiedzy. Przykładem 
znaczącej zmiany, którą obserwujemy, jest system kształcenia na odległość.

Potocznie uważa się edukację zdalną za pomysł przełomu XX i XXI wieku. 
Jednakże już w 1728 r. Calleb Philips zamieścił w „Boston G azette” ogłosze
nie informujące o organizowanych kursach zdalnych. Rozwój nauczania na 
odległość w postaci kształcenia korespondencyjnego przypadł na II połowę 
XIX wieku. Wtedy to kształcenie korespondencyjne realizowane było m.in. 
przez brytyjskie uniwersytety, a nawet powoływane do tego autonomiczne 
kolegia -  np. w Edynburgu, Cambridge czy Oxford. Edukacja koresponden
cyjna rozwijała się również w pozostałych państwach europejskich, w Stanach 
Zjednoczonych, a także w Japonii, Chinach, Australii i Nowej Zelandii (Pół- 
turzycki, 1998).

Przez lata zmieniały się formy kształcenia na odległość. Po wstępnych 
doświadczeniach z kursami korespondencyjnymi, zaczęto poszukiwać nowych 
form edukacji zdalnej -  pojawiły się systemy „wielomedialne”, które charak
teryzowały się łączeniem różnych środków przekazu: podręczników, dodatko
wych materiałów przesyłanych kursantom, zajęć bezpośrednich, a później 
również telefonów, radia, telewizji i komputerów. Wszystkie z tych dróg miały 
jednak znaczne ograniczenia. W praktyce kanał przesyłania informacji był 
drożny właściwie tylko w jedną stronę -  od wykładowcy do kursanta. Niezwy
kle czasochłonna, trudna, a często nawet niemożliwa okazywała się interakcja 
ucznia z nauczycielem. Zm iana nastąpiła z chwilą wykorzystania Internetu 
w edukacji zdalnej. Udziałem wirtualnych społeczności edukacyjnych stała się 
interaktywność, wynikająca z możliwości prowadzenia zajęć w trybie synchro
nicznych, a także dostęp do tekstu, dźwięku i obrazu'^^^.

5.5.4.1. E-learning. Dzisiejsze kształcenie na odległość trudno wyobrazić 
sobie bez elektronicznych mediów, coraz to nowszych technologii informa- 
cyjno-komunikacyjnych. M ożna wręcz spodziewać się ogromnego wzrostu 
wykorzystania nowych technologii uczenia się. Dzięki rozwojowi technologii 
sieciowych, przede wszystkim rozwoju Internetu elektroniczne uczenie się 
{electronic learning, znane głownie jako e-learning) stało się doskonałą plat-

488 Nowym technologiom informatycznym zarzuca się, że eksponują rolę obrazu na nieko
rzyść pisma (w rozumieniu tradycyjnym), co przy ograniczonym wysiłku intelektualnym odwo
łuje się częściej do wrażeniowości człowieka, tłumiąc procesy myślenia i wyobraźni. Właściwy 
dobór informacji i stymulacja do ich wartościowania przez uczących się to zatem ważne zada
nie dla e-nauczyciela.



formą ustawicznego uczenia się. Poprzez rozwój e-learningu, technologie 
stwarzają nieistniejące wcześniej możliwości zaspokajania rosnącego popytu 
na edukację na skalę masową489. E-learning umożliwia także realizację idei 
uczenia w miejscu pracy^^^.

Oczywistą korzyścią edukacji online jest możliwość indywidualizacji tempa 
i czasu nauki oraz to, że nauczanie może odbywać się w dowolnym czasie przez 
24 godziny na dobę, bez względu na geograficzny zasięg. Z  tego względu jest 
to szczególnie atrakcyjna forma studiowania dla osób pracujących^^^. Naj
większą popularnością w systemie internetowym cieszą się przede wszystkim 
krótkie, skondensowane kursy zawodowe.

Wprowadzenie nowych technologii rewolucjonizuje uczenie się i naucza
nie, a przez to funkcjonowanie wielu organizacji. Oprócz wymienionych już 
wyżej cech oznacza to m.in. rozszerzony dostęp do edukacji w ciągu całego 
życia człowieka; obniżenie kosztów nauczania poprzez korzyści skali, których 
tradycyjne pracochłonne metody nauczania nie posiadają4^2 oraz przygotowy
wanie tych szkoleń, które prowadzone w warunkach wirtualnej symulacji (np. 
szkolenie pilotów) są znacznie tańsze i bezpieczniejsze (nowe ogromne moż
liwości otwiera tu zwłaszcza rozwój technologii trójwymiarowych -  3D); moż
liwość szybkiej aktualizacji treści nauczania; możliwość doskonalenia zarówno 
metod nauczania, jak i polepszania jego wyników; stwarzanie szansy korzysta
nia z zajęć prowadzonych przez najlepszych nauczycieli, z wykładów profeso
rów z renomowanych uczelni. E-trening/e-szkolenie może i powinno być 
dostosowane do percepcji poszczególnych uczących się i w ten sposób umożli
wiać indywidualizację nauczania. Z  drugiej strony „wirtualizacja” zajęć, zwią
zana z głęboką indywidualizacją toku nauczania, oznaczać może brak istnienia 
korzystnych interakcji pomiędzy uczestnikami. Mimo coraz wyraźniejszych 
cech interaktywności m ankam entem  wirtualnego systemu kształcenia nadal 
pozostaje brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi -  innymi zdobywającymi 
wiedzę i p r o f e s o r a m i ^ ^ ^ .  w  przestrzeni wirtualnej mogą wprawdzie istnieć

Jest prawdopodobne, że rynek edukacji może stać się jednym z najszybciej rozwijających 
się rynków XXI wieku. Odbiorcami tego bardzo chłonnego rynku na dostarczane elektronicz
nie materiały do nauki są: odbiorcy indywidualni, szkoły, uczelnie wyższe, firmy i instytucje (Sul- 
micka, 2004). Aktualnie (2006 rok) pełnomocnicy ds. nauczania przez Internet funkcjonują już 
w nieomal każdej szkole wyższej, a w wielu ośrodkach akademickich działają specjalne jednostki 
zajmujące się nowoczesnymi elektronicznymi metodami przekazywania wiedzy.

Implementacja idei e-learning w organizacjach high-tech została zaprezentowana 
w pracy B. Jacobfeuerborna (2005).

Obecnie w USA edukację uniwersytecką poza murami kampusów zdobywa ponad 2 
min studentów. Wyróżnia się tu zwłaszcza University of Phoenix -  największy prywatny uni
wersytet w Stanach Zjednoczonych, którego oddział nauczania na odległość {Distance Lear
ning Education Division) kształci ок. 40 tys. studentów (Sulmicka, 2004).

Tak naprawdę istnieją dwa modele e-learningu -  kształcenie masowe, nastawione na 
minimalizację kosztów oraz kształcenie zindywidualizowane, zorientowane na wysoką jakość.

O tym, jak istotny jest to element świadczy fakt, że zazwyczaj tam, gdzie profesorowie 
udostępniają cały materiał prezentowany na wykładach w sieci, studenci nadal uczęszczają na te 
wykłady. Najwięcej uczelni stosuje metodę kombinowaną: ucząc częściowo w sposób tradycyjny 
i włączając w tok nauki kursy online, które wybierane są głównie przez studentów pracujących.



takie interakcje i być istotnym elem entem  procesu nauczania, ale pozostają 
one „wirtualnymi”, a więc „nierzeczywistymi”.

Przed systemami edukacji pojawiły się nowe zadania -  przede wszystkim 
szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby rynku edukacyjnego. Oznacza 
to znacznie bardziej zdywersyfikowane i elastyczne systemy kształcenia. Szkol
nictwo publiczne, choć nadal stanowić będzie ich trzon, w znacznym stopniu 
zmieni formy przekazywania wiedzy. Szkoła przestaje być jedynym miejscem 
zdobywania wiedzy, a staje się coraz bardziej instytucją uczącą jak się uczyć. 
Na edukacyjnym rynku pojawia się coraz więcej nie tradycyjnych form naby
wania wiedzy, począwszy od treningów w miejscu pracy, weekendowych semi
nariów po kursy online, adresowane do różnych grup społecznych, działające 
w różnych miejscach -  od uniwersytetów po naukę w domu.

Kształcenie na odległość nie musi być stawiane jako alternatywa dla kształ
cenia tradycyjnego, lecz powinno stanowić jego uzupełnienie i wzbogacenie. 
Pod tym pojęciem rozumiemy wszystkie znane i stosowane w tradycji polskiej 
tryby kształcenia niestacjonarnego, takie jak: eksternistyczny, koresponden
cyjny i zaoczny oraz tzw. samokształcenie kierowane. Tego typu edukacja jest 
sposobem zaspokajania potrzeb edukacyjnych osób, dla których tradycyjne 
formy są niedostępne, niedogodne lub zbyt kosztowne.

Konieczność dostosowania europejskich systemów edukacji do potrzeb 
gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa uczącego się sprawiły, że 
Parlam ent Europejski i R ada Europejska zatwierdziły wieloletni program 
(2004-2006) na rzecz efektywnego wprowadzania technologii informacyjno- 
komunikacyjnych w procesach edukacji w E u r o p i e ^ 9 4 .  E-learning umożliwia 
uczącemu się dobór najbardziej atrakcyjnej dla niego formy zdobywania wie
dzy oraz najodpowiedniejszego dla niego miejsca oraz czasu (realizacji idei 
kształcenia na odległość). Inicjatywa „ e - e d u k a c j a ” 4 9 5  służy wzmocnieniu jed 
nolitego europejskiego obszaru edukacyjnego, urzeczywistnieniu koncepcji 
kształcenia przez całe życie; zapobieganiu problemom wykluczenia społecz
nego młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych oraz tych grup społecz
nych, które już odczuwają skutki różnych form wykluczenia. Program ten 
stwarza możliwość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy 
powinni być przygotowani na korzystanie z Internetu i innych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami; promuje wirtualne cam
pusy w uczelniach oraz tworzenie europejskich programów wymiany (tzw. 
mobilność wirtualna).

Niestety, by w pełni wykorzystać potencjał technologiczny potrzebne są 
kosztowne inwestycje w budowę nowoczesnej infrastruktury teleinformatycz
nej (podobnie jak w przeszłości inwestowano w elektryfikację i telefonizację)

Decision No 2318/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 5 
December 2003 adopting a multiannual programme (2004 to 2006) for the effective integra
tion of information and communication technologies (ICT) in education and training systems 
in Europe (eLearning Programme) [OfficialJournal L 345 of 31.12.2003].

E-Education jest jednym ze składowych programów inicjatywy eEurope -  obok: еНе- 
alth, eGovernment, eBusiness, eContent.



oraz powszechny dostęp do Internetu. Historia gospodarcza pokazuje, że ci, 
którzy w porę nie zaadaptują nowych rozwiązań, zwykle znajdują się potem  
w trudnej do odrobienia pozycji (Sulmicka, 2004). Potrzeba także dalekosięż
nej i odważnej wizji perm anentnego inwestowania w wiedzę.

5.5.4.2. M-learning. Pojęcie m-learning (edukacja mobilna -m o M e  lear
ning) obejmuje szeroką gamę możliwości edukacyjnych, jakie stwarza połą
czenie technologii mobilnych, bezprzewodowych sieci oraz technologii 
e-ksztalcenia. M ożna przyjąć, że jest to jeden z rodzajów e-learningu realizo
wanego z użyciem specyficznych -  mobilnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych.

Już dziś wiadomo, że cechy przekazu urządzeń mobilnych wywołują daleko 
idące zmiany w sposobie posługiwania się tekstem i obrazem. Ci, którzy piszą 
bardzo dużo korzystając z tych urządzeń, stosują uproszczony język krótkich 
komunikatów tekstowych (stosowanych w kom unikatorach internetowych 
i SMS-ach). Wszechobecny przekaz multimedialny coraz częściej wygrywa 
z tradycyjnym tekstem pisanym (książką), szczególnie wśród młodych ludzi. 
Dzisiejsze nastolatki są pierwszym pokoleniem, które urodziło się oraz kształ
towało swoje możliwości i nawyki percepcyjne w środowisku cyfrowych tech
nologii informacyjnych. Ich styl uczenia się jest inny niż poprzednich pokoleń. 
Cechuje go krótkotrwałość, okazjonalność, wielozadaniowość rozum iana jako 
umiejętność prawie jednoczesnego, naprzemiennego wykonywania kilku czyn
ności -  np. czatowania z kilkoma osobami jednocześnie podczas pisania tek
stu i oczekiwania na pobranie nowych stron WWW.

Jest oczywiste, że treści i metody m-learningu oraz organizacja procesu 
uczenia się, wymagają dostosowania do zmieniającego się modelu percepcyj- 
nego odbiorcy496.

W pedagogice dostrzeżono wpływ nowych mediów na zmiany postaw, 
nawyków i sposobu postrzegania młodzieży, ale częściej podkreśla się wynika
jące z tego wady i zagrożenia niż zalety i obiecujący potencjał edukacyjny oraz 
kulturotwórczy. Głównych przyczyn takich postaw nauczycieli upatruje się 
właśnie w jakościowej różnicy między pierwszym pokoleniem  cyfrowych 
mediów (w warunkach polskich granicą wieku tego pokolenia jest gimna
zjum), a poprzednimi pokoleniami. Sytuację bardzo obrazowo odzwiercied
lają określenia w odniesieniu do młodych: Digital Natives (native speakers 
języka cyfrowego, rodowici „cyfrowcy”) oraz w odniesieniu do starszych: Digi
tal Imigrants (cyfrowi imigranci). Posiłkując się wynikami badań psychologicz-

Warto odnotować, że to mtodzież w dużym stopniu stymuluje i wspomaga starszych 
w oswajaniu się z urządzeniami mobilnymi. W odniesieniu np. do telefonów mobilnych jeste
śmy świadkami istotnej zmiany modelu uczenia się: przy zachowaniu wertykalnego modelu 
edukacji następuje odwrócenie kierunku przepływu wiedzy -  od pokoleń młodszych do star
szych. Podobne tendencje dostrzeżone zostały w badaniach społeczno-ekonomicznych mecha
nizmów kształtujących decyzje o inwestycjach edukacyjnych. Podsumowując je, T. Szapiro 
(2004) zauważa, że nie tylko starsi dzielą się wiedzą z młodszymi, ale i młodsi ze starszymi. 
Hierarchia wieku, pozycji naukowej przestaje być tożsama z hierarchią kompetencji.



nych i neurologicznych, wnioskuje się, że cyfrowi imigranci, podobnie jak imi
granci tradycyjnie rozumiani, uczą się lepiej lub gorzej drugiego języka 
(nowych mediów), którego jednak nigdy nie opanują równie dobrze jak ojczy
stego. Wydaje się więc, iż największym problemem dla dzisiejszej edukacji jest 
to, że nauczyciele -  cyfrowi imigranci, mówiący archaicznym językiem (ery 
precyfrowej) usiłują uczyć populację, która porozumiewa się zupełnie nowym 
językiem (Hojnacki, 2006).

Tabela 32
Zestawienie wybranych cech i preferencji typowych dla dwóch pokoleń

Nauczyciele 
cyfrowi imigranci

Uczniowie 
rodowici cyfrowcy

i  Mają problemy ze zrozumieniem 
I wirtualnej powierzchni widocznej przez 
; okienko ekranu przesuwane nad nią.

Potrafią wyobrażać sobie i rozumieć wirtualną 
powierzchnię widzianą przez okienko 

przesuwanego nad nią ekranu.

Potrafią wyobrażać sobie i rozumieć 
treść dhagiego, linearnego tekstu 

czytanego z książki.

Mają problemy ze zrozumieniem dhigiego i 
skomplikowanego tekstu.

Lepiej rozumieją tekst drukowany. Z powodzeniem czytają z małego ekranu.

Przedkładają tekst nad obraz i dźwięk. Przedkładają obraz i dźwięk nad tekst.

Preferują linearne myślenie i szeregowe 
przetwarzanie informacji.

Preferują swobodny (hipertekstowy i 
hipermedialny) dostęp oraz równoległe 

przetwarzanie informacji.

Preferują cierpliwość, systematyczność 
i oczekiwanie skumulowanych, 

odroczonych rezultatów.

Preferująakcydentalne, krótkotrwałe uczenie się, 
eksperymentowanie, wielozadaniowość, oczekują 

szybkich efektów.

Wykorzystują podstawowe, 
standardowe funkcje posiadanych 

urządzeń mobilnych analogiczne do 
tradycyjnych. Traktują nowe 

technologie nieufnie.

Odkrywają wszystkie funkcje posiadanych 
urządzeń, wymyślają nowe ich zastosowania. 
Traktują nowe teclmologie kreatywnie, ufnie. 

Posiadane urządzenia mobilne traktująjak 
przedmioty bardzo osobiste.

Źródło: Hojnacki, 2006, s. 26.

Jesteśmy świadkami głębokich zmian stanowiących podstawy funkcjono
wania systemu edukacji; zmian, które zagrażają powstawaniem nowej pokole
niowej cyfrowej rozpadliny (digital gap) we współczesnej szkole -  między 
uczniami i nauczycielami. Świadomość różnic pokazanych w tabeli 32 może 
ułatwić zrozumienie niektórych problemów dydaktycznych i wychowawczych 
oraz ułatwić kroki dostosowawcze. Może też stanowić punkt wyjścia do pla
nowania w drożenia urządzeń mobilnych do w arsztatu pedagogicznego. 
Wydaje się, iż najważniejszym zadaniem jest otwarcie drogi dla zmian.

W skutek wzajemnie zależnych procesów postępu technologicznego (w tym 
mobilnych i bezprzewodowych technologii informacyjnych) a także społecz-



nego postępu rysują się nowe modele kształcenia mobilnego {m-learningu), 
określając nowy paradygmat kształcenia, Jest on obiecujący dla przyszłej edu
kacji ustawicznej, ale już dziś jego elementy niezbędne są w edukacji młodej 
generacji cyfrowej, jako uzupełnienie dotychczasowej pedagogiki szkolnej.

5.5.5. Edukacyjna „wartość dodana”

Cechą charakterystyczną gospodarki opartej na wiedzy i tworzącego się 
społeczeństwa wiedzy są instytucje produkujące/tworzące wiedzę. Zatrudnieni 
w nich pracownicy wiedzy {knowledge workers) muszą nie tylko wykorzystywać 
efektywnie istniejącą wiedzę, ale przede wszystkim tworzyć nową. Takich ludzi 
brakuje. Wykształcenie społeczeństwa nie jest wyłącznie indywidualną sprawą 
uczących się i wymaga zmian w systemach edukacyjnych nie tylko państw roz
wijających się, lecz również wysoko rozwiniętych. Raport O ECD  w sprawie 
edukacji497 akcentuje, iż sektor przedsiębiorstw zgłasza potrzebę kształcenia 
„umiejętności uczenia się”, kosztem przekazywania wiedzy jako takiej 
(potwierdzanej dyplomem uczelni). W gospodarce wiedzy jakość produktów 
i usług zależy coraz bardziej od kompetencji i umiejętności osób zaangażowa
nych w tworzenie nowych produktów. Tak więc jedną z ważniejszych funkcji 
uczelni staje się nie tylko tworzenie wiedzy, lecz także kształtowanie u stu
dentów społecznych zdolności korzystania z niej, umiejętności pracy w zespole 
i gotowości do podejmowania ryzyka, które są ważnymi czynnikami stymulu
jącymi innowacyjność. Chodzi także o przygotowanie tzw. pracowników wie
dzy {knowledge workers) do podejmowania decyzji, uczenia się, rozwiązywania 
problemów nierutynowych. Interakcje między nauką a przemysłem mogłyby 
zostać wzmocnione przez wzajemne zaangażowanie ludzi przemysłu w proces 
nauczania uniwersyteckiego oraz naukowców w proces badań o charakterze 
przemysłowym.

Wg S. Kwiatkowskiego (2000) tzw. «edukacyjna wartość dodana» związana 
jest przede wszystkim z kształtowaniem nastawienia wobec przedsiębiorczo
ści. Jest to proces trudny do uruchomienia i wymagający ogromnej odwagi 
nauczyciela oraz współpracy jego uczniów -  proces OD-chodzenia OD czegoś 
i DO-chodzenia DO czegoś diametralnie innego (tab. 33).

Systemy edukacyjne są powiązane z coraz większą liczbą sektorów gospo
darki, w których istotną rolę odgrywa uczenie się. W rozważanym kontekście 
uczenie się jest uważane za proces, którego istota polega na nabywaniu kom- 
petencji498 i umiejętności, pozwalających jednostce odnosić sukcesy w osiąga-

{Zarządzanie wiedzą..., 2000).
498 Kompetencje, składnik kapitału ludzkiego, mają trzy wymiary: zawodowy, społeczny 

i Iiandlowy. Na kompetencje zawodowe składa się zdolność człowieka do wykorzystania kapi
tału strukturalnego dostarczanego przez organizację wewnętrznie i zewnętrznie. Przez kom
petencję społeczną rozumie się umiejętność człowieka do współdziałania z innymi ludźmi 
w procesie tworzenia wartości. Kompetencją handlową jest talent do współpracy z klientami 
firmy i innymi partnerami zewnętrznymi (Skuza, 2003).



Edukacyjna wartość dodana

OD DO
nauczania uczcma się
pokazywania Odkrywania
wierzenia Zrozumienia
Słów Doświadczenia
słuchania Działania
podporządkowywania się Przewodzenia
Działania w pojedynkę działania w zespole
Stresu Wyzwania
Nudy Pobudzenia
Oceny Treści
niewiarygodne! proste i możliwe...

Źródło: Kwiatkowski, 2000, s. 142.

niu celów osobistych lub organizacji, do której należy. Uczenie się związane 
jest także ze zmianą kontekstu wiedzy już posiadanej przez jednostkę. Ten 
rodzaj uczenia się jest najbardziej istotny dla powodzenia gospodarczego. Jak 
pokazano w rozdziałach wyżej, definicja uczenia się w kontekście społeczeń
stwa i gospodarki wiedzy różni się od niektórych standardowych definicji 
w teorii ekonomii, gdzie uczenie się jest utożsamiane najczęściej z „nabywa
niem informacji” (jest synonimem zdobytych informacji) lub traktowane jako 
cudowne zjawisko, które znajduje odbicie we wzroście wydajności {Zarządza
nie wiedzą..., 2000; Lundvall, 2000). Ze zrozumiałych względów konieczne są 
inwestycje w kapitał ludzki na poziomie organizacyjnym (różnego rodzaju 
szkolenia i treningi). Zagadnienia te poruszono w rozdziale o organizacji 
uczącej się (zob. podrozdz. 2.4.1.).

Podsumowując wyzwania dla systemu edukacji w gospodarce wiedzy 
można zauważyć, że gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo wiedzy 
wymagają stworzenia systemu wiedzy do produkcji wiedzy i innowacyjności. 
Jednym z największych wyzwań jest połączenie dwóch kultur nauczania (uni
wersyteckiej i w miejscu pracy), gdyż obydwa sektory mogą się wiele od siebie 
nauczyć.

1. Coraz ważniejsze staje się, by studenci byli przygotowani do życia zawo
dowego, w którym uczenie się poprzez działanie i interakcje z innymi są nie
zbędne dla sukcesu ekonomicznego i ładu społecznego.

2. Ci którzy uczą się wolniej muszą otrzymać większe wsparcie w ich poczy
naniach społecznych i ekonomicznych.

3. Coraz większe znaczenie ma wymiar etyczny i tworzenie kapitału spo
łecznego.

4. Edukacja osób dorosłych (edukacja perm anentna) jest kluczowym ele
m entem  społeczeństwa (w tym gospodarki) wiedzy.



5. Przepływ naukowców i inżynierów między firmami a publicznym sekto
rem badawczym zapewnia upowszechnienie wiedzy i innowacyjności.

Rozważając wptyw zmian na system edukacji, należy wziąć pod uwagę spe
cyfikę uczenia się i tworzenia wiedzy w poszczególnych branżach i zawodach. 
Baza wiedzy oraz modele uczenia się różnią się w zależności od poszczegól
nych ludzi, firm, sektorów i regionów. Pociąga to za sobą konieczność dywer
syfikacji sposobów nauczania i dostosowania ich do specyficznych potrzeb.

5.5.5.1. Edukacja jako obszar „przemysłu wiedzy”. Pojęcie przemysłu 
wiedzy {knowledge industry) nie jest nowe. Zdefiniował je Fritz M achlup 
w pracy The Production and Distribution o f Knowledge in the United States 
(1962). Analizując gospodarkę swojego kraju (w 1958 r.) wydzielił w niej pięć 
sektorów produkujących wiedzę: edukację, badania i rozwój (B-f-R), media 
komunikacyjne, maszyny informacyjne, usługi informacyjne.

Obecnie edukacja nadal pozostaje istotną częścią sektora/przemysłu wie
dzy {knowledge business), w którym do nabywców przesyłana jest wiedza w for
mie analogowej (drukowanej, w postaci różnego rodzaju szkoleń) oraz elek
tronicznej -  zawartej w podręcznikach, pakietach multimedialnych oraz 
różnych innych pomocach dydaktycznych, czasopismach naukowych i popu
larnonaukowych, portalach edukacyjnych i bazach danych.

Współcześnie zauważalne jest, iż tradycyjne formalne instytucje zajmujące 
się edukacją, tj. szkoły/uczelnie (dotychczasowe „świątynie wiedzy”) tracą 
powoli monopol na przekazywanie wiedzy, przestają zajmować centralne 
miejsce, konkurując z innymi źródłami przekazywania wiedzy, na przykład 
z mediami informacyjnymi, jak również z sektorem  rynkowym, na którym 
organizacje różnego typu coraz częściej określają siebie jako producentów 
i mediatorów wiedzy. Trudno się temu dziwić, gdyż edukacyjne drogi doro
słych w coraz wyższym stopniu podporządkowane są wymaganiom rynkowym, 
za którymi formalna edukacja nie nadąża. Intensywny rozwój wróży się krót
kim formom kształcenia; wśród młodzieży, która dopiero wkracza w dorosłe 
życie, wzrastać z pewnością będzie zapotrzebowanie na elastyczny system 
poradnictwa i doradztwa.

Zasady konkurencji rynkowej, do niedawna obce sferze instytucji akade
mickich, ujawniają się coraz bardziej499. Uniwersytety zmuszone są konkuro
wać o środki finansowe na swoją działalność, konkurują o kadrę, o studentów, 
o projekty badawcze, o zlecenia z gospodarki i o inne ekspertyzy; pojawienie 
się sektora uczelni prywatnych stanowi dodatkowy elem ent w tworzeniu śro
dowiska konkurencji. W efekcie, podobnie jak w przypadku organizacji gospo
darczych, większe otwarcie na otoczenie i jego potrzeby, przedsiębiorczość, 
innowacyjność i atrakcyjność edukacyjnej oferty stają się warunkiem utrzyma
nia silnej pozycji uniwersytetu na rynku edukacyjnym i naukowym (Jabłecka,
2004). W drożenie przedsięwzięć e-edukacyjnych zmuszać będzie szkoły.

Pojawia się np. pojęcie „uniwersytetu przedsiębiorczego” (Szuwarzyński, 2004).



/uczelnie do innowacyjności produktu edukacyjnego, który usatysfakcjonuje 
i przyciągnie najwięcej uczących się. M arketing tych usług popychać będzie 
placówki edukacyjne coraz bardziej w stronę aktywności rynkowej.

Jak widzimy, zdobywanie przewagi konkurencyjnej danego uniwersytetu 
nad innymi może odbywać się w obszarze funkcji kształcenia, funkcji badaw
czej lub usług na rzecz otoczenia.

Pojawiają się głosy, że postępujące urynkowienie edukacji rodzi niebezpie
czeństwo stopniowego odchodzenia od poszerzającego horyzonty modelu 
kształcenia ogólnego, na rzecz nauki zawodowych umiejętności, które na 
rynku pracy przyniosą szybki zwrot środków zainwestowanych w kształce- 
niê OO. Być może w związku z tym wszystkim jest to w coraz wyższym stopniu 
edukacja zorientowana na pragmatyzm, skuteczność, działanie, wypadanie 
najlepiej na skali, k tórą mierzy się pozycję na rynku, a nie edukacja „zorien
towana na mądrość” i wartości, na bezinteresowną wiedzę, wyobraźnię, hum a
nizm (Sulmicka, 2004; Krzysztofek i Szczepański, 2005). Uspokajające ten ton 
wydaje się to, że jednocześnie wzrasta indywidualna świadomość i odpowie
dzialność za jakość wykształcenia, posiadanej wiedzy i kompetencji. Jest także 
sprawą oczywistą, że wykształcenie społeczeństwa nie może być traktowane 
wyłącznie jako indywidualna sprawa uczących się, tylko jako strategiczne 
zadanie państwa. Do sukcesu przyczynić się może powszechny i łatwy dostęp 
do informacji o ofertach k s z t a ł c e n i a ^ ^ l  oraz wspieranie sprawności i  efektyw
ności uczenia się poprzez wypracowanie modelu rynku usług informacyjnych, 
na którym działają; twórcy treści informacyjnych, producenci zindywidualizo
wanych m ateriałów dydaktycznych, brokerzy produktów dydaktycznych, osoby 
certyfikujące produkty dydaktyczne i uzyskiwane kwalifikacje konsumentów -  
obywateli społeczeństwa.

5.5.6. Edukacyjne stadia społecznego rozwoju

By dobrze przygotować się do życia w społeczeństwie informacji i wiedzy 
nie sposób pominąć aspektu edukacyjnego -  związanego z przekazywaniem 
i doskonaleniem wiedzy członkom tego społeczeństwa. W raporcie „Polska 
w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego” (2002) wskazano na 
cel edukacji, jakim jest wykształcenie obywateli informujących się, komuniku
jących się, uczących się i tworzących -  w warunkach coraz powszechniejszego 
dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych i w konsekwencji do

500 w  przyszłości rozwinie się zapewne segment kształcenia nastawiony na ogólny rozwój 
intelektualny. Byłby to segment oferty edukacyjnej adresowanej zwłaszcza do tych dorosłych, 
którzy nie mając w młodości odpowiednich możliwości, chcieliby uzupełnić wykształcenie 
w interesujących ich dziedzinach.

501 Europejczyk jest dzisiaj o wiele lepiej poinformowany, jaki hotel i jaką restaurację wybrać, 
niż na jaki typ kształcenia się zdecydować (Komisja Europejska (1997) Biała Księga Kształcenia 
i Doskonałenia, s. 35).



informacji i wiedzy. W ten sposób tworzy się pewien ewolucyjny (w kolejności 
rosnących kompetencji) model obywateli społeczeństwa informacyjnego.

Obywatel informujący się: musi poznać narzędzia teleinformatyczne 
w sposób pozwalający mu uzyskiwać informację: której potrzebuje w danym 
miejscu i czasie i tylko takiej, informację wiarygodną, aktualną, przyswajalną, 
tzn. przekazaną w formie nie wymagającej od niego dalszego przetwarzania. 
Obywatel informujący się potrafi, dla przykładu, posługiwać się wyszukiwar
kami internetowymi.

Obywatel komunikujący się: jest obywatelem informującym się, który 
ponadto potrafi komunikować się z innymi ludźmi (także przedstawicielami 
innych kultur) drogą elektroniczną. Cele tej komunikacji mogą być zarówno 
zawodowe, jak i osobiste (swoje umiejętności obywatel komunikujący się 
wykorzystuje zarówno w rolach pracobiorcy, konsumenta, obywatela państwa, 
członka społeczności lokalnych, człowieka realizującego rozwój osobisty).

Obywatel uczący się: jest obywatelem komunikującym się, który pozy
skuje wiedzę stanowiącą o jakości jego życia (zawodowego i prywatnego), 
wykorzystując do tego celu narzędzia teleinformatyczne. M a zdolność dia
gnozy swoich potrzeb bieżących i strategicznych, które może zaspokoić w zna
nych mu elektronicznych źródłach wiedzy.

Obywatel tworzący: jest obywatelem uczącym się, który potrafi tworzyć 
produkty i usługi cyfrowe służące zaspokajaniu potrzeb obywateli informują
cych się, komunikujących się oraz uczących się^^^

Wyraźnie widać, że tym co różnicuje obywateli w przechodzeniu do coraz 
wyższych stadiów modeli społecznych są coraz wyższe sprawności inform a
cyjne (information literacy). Opracowywanie koncepcji, programów, metod 
realizacji i rozpowszechniania oraz nieustannej aktualizacji tych założeń 
w społeczeństwie jest zdaniem bardzo odpowiedzialnym i trudnym. Od nich 
w dużym stopniu zależeć będzie przyszły kształt społeczeństwa wiedzy. System 
edukacji bowiem, w swej istocie, przygotowuje swoich uczestników do funk
cjonowania w przyszłości; powinien zatem raczej antycypować zmiany otocze
nia i przygotowywać do nich, niż pozostawać za nimi w tyle. Powinien także 
szybko reagować na zachodzące w społeczeństwie przemiany. Ale m ateria sys
temów edukacji jest bardzo delikatna -  nie są one bezpiecznym polem dla 
szybkich zmian i eksperymentów, ponieważ ich rezultaty mają bezpośredni 
wpływ na ludzi i często jest to skutek nieodwracalny.

W powszechnym mniemaniu uczenie stało się synonimem pozyskiwania 
informacji, co -  jak wiemy -  jest złudne. Prawdziwe uczenie się dotyka istoty 
bycia człowiekiem. Dzięki uczeniu się przeobrażamy samych siebie, postrze
gamy świat i nasze z nim relacje, rozwijamy nasze możliwości twórcze, stajemy 
się częścią twórczych procesów życia (Senge, 1998).

Przypomnijmy, że edukacja to nie tylko oddziaływanie na umysł (kształce
nie), lecz także wychowanie -  obejmujące oddziaływanie na postawy umożli
wiające życie we współczesnym społeczeństwie. Zgadzamy się z K. Pawłow-

^02 Zob. też Abramowicz (2004).



skim (2004, s. 179), że obecnie niezbędne są: otwartość na otaczający świat 
i ciekawość świata, innowacyjność, odwaga myślenia i działania, aktywność 
społeczna, szeroka wiedza i umiejętność jej stosowania, zdolność do uzupeł
niania wykształcenia i wiedzy przez całe życie. Aby ta nowa wiedza (także 
wynalazki i innowacje) były użyteczne, potrzebne jest dobrze wykształcone 
społeczeństwo, które może przyswoić sobie nową technologię i umiejętności 
niezbędne do jej stosowania.

Kształcenie dla przyszłości, dla społeczeństwa wiedzy, kreuje wizję pożą
danej edukacji dziś i jutro.

Wielce uzasadnione wydaje się oczekiwanie, że w społeczeństwie wiedzy 
do zwiększania potencjału wiedzy aktywnie włączy się grupa specjalistów -  
edukatorów, którzy będą przewodnikami w dostarczaniu nowej wiedzy -  jak  
się uczyć, jak zarządzać informacjami, jak przekształcać informacje w wiedzę 
(osobistą), jak  radzić sobie ze stresem informacyjnym, jak oceniać i selekcjo
nować informacje, jak rozpoznawać wartość informacji, jak radzić sobie ze 
zniekształceniami informacji, z manipulacją, jak korzystać z nowych techno
logii, jak dobierać właściwe źródła informacji i strategie wyszukiwania, jak 
nawigować po morzu informacji, jak publikować własną informację w Inter
necie itd. Tym i innym zadaniom profesjonalistów do spraw informacji i wie
dzy poświęcono następny rozdział.

5.6. Profesjonaliści do spraw 
informacji i wiedzy

Dochodzenie do gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa wiedzy 
wymaga wsparcia nowymi kompetencjami profesjonalnych fachowców do 
spraw informacji i wiedzy. Wiąże się to z rozszerzeniem pojmowania zadań 
specjalisty ds. informacji i wiedzy.

Użyto tu określenia «profesjonaliści» dla podkreślenia, że nie idzie to 
o szeregowych pracowników informacji^®^ i wiedzy. Przyjmując za innymi

503 M.Porat (1977), znany badacz gospodarki informacyjnej {information economy) zdefinio
wał „pracownika informacyjnego” jako zajmującego się pierwszopianowo produkcją informacji, 
jej dystrybucją, użytkowaniem oraz obsługą infrastruktury informacyjnej. Procesy te stały się kry
terium opracowanej przez niego typologii zatrudnionych w sektorze informacyjnym w gospodarce 
USA (zob. Dziuba, 2000, s. 84, Tab. 7.5). Zbliżoną typologię przedstawiono w pracy I.Sclimoranza 
(1980): 1. Producenci informacji. 1.1.Pracownicy nauki i inżynierowie. 1.2. Koordynatorzy (staty
stycy, ekonomiści, socjologowie, maklerzy, „rejestratorzy” informacji). 1.3. Gromadzący informa
cje (arcliitekci, projektanci, personel medyczny, programiści, księgowi, prawnicy, artyści, pisarze, 
konsultanci). 2. Użytkownicy (konsumenci) informacji. 2.1. Menedżerowie i administracja. 2.2. 
Niższy personel zarządzania. 2.3. Personel biurowy (stenotypistki, maszynistki, bibliotekarze, 
urzędnicy. 3. Dystrybutorzy informacji. 3.1. Wykładowcy (nauczyciele). 3.2. Pracownicy mass 
mediów (dziennikarze, pracownicy radia i TV). 4. Pracownicy obsługi infrastruktury informacyj
nej. 4.1. Obsługa maszyn informacyjnych (operatorzy komputerów, konserwatorzy). 4.2. Pracow
nicy łączności (poczta, telegraf i telefon). Oczywiście, współcześnie podział ten jest częściowo nie
aktualny (zniknęły niektóre zawody, np. maszynistki) i wymaga zmian, pokazuje jednak istotę 
pojmowania pracownika informacyjnego. Podaję za: Dziuba, 2000, s.84-85.



badaczami (пр. Dziuba, 2000) założenie, że sektor informacyjny jest dom inu
jącym sektorem w gospodarce informacyjnej, to większość pracowników 
można by uznać za pracowników wykonujących jakiś rodzaj działalności infor
macyjnej. Aby jednak być profesjonalistą niezbędna jest znajomość reguł ope
rowania i porządkowania skomplikowanego świata informacji i wiedzy, wiedza 
i kunszt information literacy.

5.6.1. Współuczestnicy środowiska informacji

Skomplikowanie procesów społecznych i gospodarczych nakierowanych na 
intensywne korzystanie z zasobów informacji i wiedzy stawia na nowo 
potrzebę mówienia o specjalistach w zakresie informacji i wiedzy. ICim jest 
współcześnie specjalista informacji i jakie wymagania mu się stawia?

Każda jednostka ludzka jest specjalistą informacji -  stwierdzają L.Robin- 
son, D.Nicholas i D.Bawden (2002). Każdy z nas jest ekspertem  w obchodze
niu się z pewnymi formami i kategoriami informacji, w pewien określony spo
sób. Coraz większej liczbie ludzi informacja jest na co dzień potrzebna w ich 
pracy, nauce, szczególnie pod wpływem Internetu. Ta „rewolucja inform a
cyjna” zmieniła krajobraz informacyjny w szczególny sposób. Każdy z nas musi 
posiadać pewną sprawność/biegłość informacyjną {information literacy). To 
oznacza, twierdzą autorzy, że powinniśmy przestać myśleć o użytkownikach 
informacji, a raczej mówić o informacyjnych „graczach” -  aktywnie pozysku
jących i wykorzystujących informację (zob. podrozdz. 2.3.5. Knowledge wor
kers -  informacyjni gracze). Chociaż nie do końca odpowiada tu nam  termin 
«informacyjny gracz», można zgodzić się z tym, że dotychczas stosowana te r
minologia w postaci słów «użytkownik» czy «odbiorca» informacji brzmią zbyt 
biernie w nowym dynamicznym i interaktywnym środowisku cyfrowej infor- 
macji^04 Dlatego też, chcąc zaakcentować siłą rzeczy coraz większą aktywność 
informacyjną każdego członka społeczeństwa wiedzy, który może informację 
odebrać, wybrać, wymienić, stworzyć, odpowiedzieć, itp., m ożna zapropono
wać określenie «współuczestnik/współkreator środowiska informacji». Pod
kreśla się w ten sposób jednocześnie wspólnotowy wymiar wszystkich posłu
gujących się informacją i wiedzą w realizacji bardziej czy mniej ambitnych 
celów, w podejmowaniu różnorakich zachowań informacyjnych^^^.

Przyjmując, że ludzie są coraz bardziej zaangażowani w pozyskiwanie 
i wykorzystywanie potrzebnych im informacji, zauważamy, że niekoniecznie 
robią to w najbardziej efektywny sposób. Środowisko informacyjne przypo
mina informacyjną dżunglę, w której jedynie specjalista informacji orientuje

504 Przypomnijmy, że A. Toffler zaproponował określenia sendreceiver -  osoby, która jest 
jednocześnie odbiorcą, ale i nadawcą/twórcą informacji.

505 Nie należy tracić z pola widzenia faktu, o którym napisano w podrozdz. 2.3.2. Zachowania 
informacyjne knowledge workers, a mianowicie, że np. stłumienie potrzeby informacyjnej, czy 
też powstrzymanie się od wyszukiwania informacji -  są również zachowaniami informacyjnymi.



się „królestwach”, „typach”, „rodzinach” „rodzajach” i „gatunkach” informa
cji, zna możliwe zagrożenia i stawia pomocne znaki, co pozwala ignorować 
część „skażonego” i bezwartościowego środowiska informacyjnego (Koren, 
2002). Tak więc codzienni informacyjni współuczestnicy wciąż potrzebują 
pomocy wytrawnych profesjonalistów, którzy są dobrymi przewodnikami po 
informacyjnej dżungli, którzy sprawnie poruszają się w nowym zdygitalizowa- 
nym środowisku -  słowem potrzebują nowych specjalistów informacji. Specja
liści ci muszą wchodzić w nowe role (np. architekta informacji, nawigatora 
wiedzy -  knowedge navigator, brokera). Sami muszą biegle operować infor
macją, a ich naczelnym zadaniem jest pomagać, wpajać wiedzę i umiejętności 
oraz inspirować innych, by do coraz większej biegłości dochodzili.

Jeśli użytkownicy informacji stają się aktywnymi „współuczestnikami”, 
jakie role wyznacza się tradycyjnym bibliotekarzom i specjalistom informacji?

Wyniki coraz to nowszych badań potwierdzają, że koncepcja „informacyj
nej” grupy zawodowej przekształca się wraz z rozwojem sektora informacyj
nego, o którym pisano w rozdz. 3.1. Rynek informacji i rynek wiedzy. E. Mace- 
viciute (2005) rozpatru je różne aspekty wpływające na współczesne 
definiowanie specjalisty informacji. W perspektywie historycznej traktowano 
jako specjalistów informacji tylko osoby pracujące w wąsko pojętym wyspecja
lizowanym polu informacyjnym. W tym ujęciu w zakres gromadzenia i wyko
rzystywania informacji włączano prace biblioteczne, bibliograficzne, archi
walne, edytorstwo, dokumentacyjne usługi i systemy informacyjne oraz 
zarządzanie informacją. Obecnie zarządzanie informacją ma miejsce przy 
wykorzystywaniu zasobów oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
na innych polach działalności niż tradycyjne biblioteki i ośrodki informacji. 
Taki obszar tworzy np. technologia informacyjna, która wymaga specjalistycz
nego przemysłu, sektora wdrożeniowego i usługowego. Specjaliści z tych dzia
łów mogą być także traktowani jako specjaliści informacji. Ponadto współcze
sne tendencje integracyjne wyspecjalizowanego pola informacyjnego z polem 
komunikacyjnym zbliżają tradycyjnych specjalistów informacji do osób zatrud
nionych w środkach masowego przekazu, reklamie, marketingu czy specjali
stów od public relations. Wysoki status w sektorze usług informacyjnych uzy
skują także konsultanci, analitycy, dla których informacja jest fundamentem 
jednego z najnowszych typów działalności -  doradztwa i rzeczoznawstwa.

Obserwujemy więc znaczne rozszerzenie pojęcia specjalisty informacji^^^. 
Wiąże się to zarówno z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
jak i potrzeby organizowania informacji praktycznie w każdym środowisku. 
Potwierdzeniem tej tendencji jest przyjmowana na świecie nomenklatura, 
nazwy zawodowych tytułów i pełnionych ról, takich jak na przykład: badacz 
informacji {Information scientist), m enedżer informacji, zarządzający rekor
dami {records manager), zarządzający treścią {content manager), architekt

506 Różnorodność specjalistów informacji pociąga za sobą różne sposoby podejścia i cele 
edukacji, której zadaniem jest m.in. uwzględniać przyszłe zapotrzebowanie na specjalistyczną 
wiedzę i umiejętności.



informacji, edytor informacji cyfrowej, specjalista stron WWW, broker infor- 
macjî OV̂  makler informacyjny^OS, researcher, bibliotekarz cyfrowy, konsultant 
informacyjny, m ediator, pośrednik, dostawca, producent informacji, dystrybu
tor informacji i inne^^9

Do budowania szerszych modeli rozwoju specjalistów informacji proponu
jemy ująć rozmaite profesje informacyjne i zakresy ich priorytetowej aktyw
ności w następujące kategorie profesjonalistów:
• menedżerowie informacji i wiedzy -  zarządzanie informacją i wiedzą;
• pośrednicy (brokerzy -  świadczenie usług komercyjnie; bibliotekarze -

usługi najczęściej bezpłatne);
• twórcy, projektanci informacji -  tworzenie np. serwisów, baz danych, meta-

danych;
• konsultanci, doradcy -  najczęściej rekomendacja i akredytacja źródeł;
• edukatorzy -  szkolenia w zakresie korzystania z zasobów informacji i wie-

dzy^lO.
Kierunki działań nakreślone w tych pięciu grupach obejmują bardzo sze

rokie spectrum możliwości funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.

5.6.2. Kompetencje profesjonalistów informacji

Interesujące rezultaty w zakresie badań kompetencji współczesnego spe
cjalisty informacji przynoszą ankiety rozprowadzone w 2003 r. wśród Szwedz
kiego Towarzystwa Specjalistów Informacji {Svenk fórening fo r  information 
specialister -  TLS) (zob. Maceviciute (2005). Członkowie tego towarzystwa 
pracują w sektorze prywatnym i publicznym, na uniwersytetach, w instytucjach 
rządowych, w dużych korporacjach i małych spółkach, zajmując się szeroko 
pojętym zarządzaniem informacją. Uwzględniając specyfikę swojego miejsca 
praca każda kategoria profesjonalistów informacji posiada odmienny punkt 
widzenia na swoją rolę i funkcje w odniesieniu do budowania i organizowania

Zob. np. Materska, 1997b; Fiałkowski, 2006; Nowak, 2006.
508 Zob. J. Sójka (1990).
509 Znacznie bogatsze słownictwo w tym zakresie występuje w języku angielskim. Profe

sjonalistom informacji przypisuje się następujące role: administrator, advisor, analyst, archi
tect, communicator, consultant, coordinator, cybrarian, cyber-librarian, designer, director, 
enabler, engineer, evaluator, facilitator, head, innovator, leader, manager, navigator, negotia
tor, officer, operator, representative, researcher, scientific, specialist, strategist, supplier, tra
iner, vendor, worker. Przykładowe nazwy zawodów i grup zawodów to: free-lance librarian/ 
information specialist, database producer, information supplier, e-mailpostmaster, records 
manager, metadata producer, intranet navigation designer, information architect, content ven
dor, content manager, business/corporate information professionals.

5^01 _ Wormell (2002), za podstawę koncepcji rozwoju specjalistów informacyjnych przyjmuje 
pięć grup Mastersona: 1. pośrednik/filtr; 2. zbiór (magazyn)/kustosz (kurator); 3. informator/ko- 
muniKator; 4. pomocnik/doradca; 5. nauczyciel/edukator. Zaś L. A. Tedd (2003) uwypukla role: 
informacyjnych guru, menedżerów, nauczycieli/szkoleniowców, adwokatów/orędowników infor
macji (w organizacjach) oraz projektantów systemów. Wszystkie te role mieszczą się w zapropo
nowanych przez autorkę pięciu grupach.



zasobów informacyjnych (także cyfrowych). Generalnie jednak wszędzie ist
nieje podobna ocena profesjonalnych wymagań, które pokazano w tab. 34. 
Każda pozycja została oszacowana przez respondentów w skali od 1 do 5 (1 -  
zupełnie nieważne, 5 -  bardzo ważne).

Tabela 34
Specjalistyczne kompetencje wymagane od profesjonalisty informacji

Kompetencje Wskaźnik
Określanie potrzeb informacyjnych 4,6
Przechowywanie i odzyskiwanie skomputeryzowanej informacji 4,6
Systematyczne wyszukiwanie informacji (także w Internecie) 4,6
Przetwarzanie informacji dla specjalnych potrzeb 4,5
Zarządzanie zasobami informacji 4,4
Ocena serwisów informacyjnych 4.3
Ocena źródeł internetowych 4,3
Prowadzenie edukacji użytkowników 4,2
Zarządzanie zasobami cyfrowymi 4,2
Marketing zasobów informacji organizacji 4,2
Zarządzanie fimkcjami i przepływem informacji 4,1
Ocena produktów informacyjnych 4,1
Marketing produktów informacyjnych 4,0
Rozwijanie usług informacyjnych 4,0
Planowanie bieżące i strategiczne 3,9
Tworzenie stron WWW i portali 3,8
Informacyjne wsparcie podejmowania decyzji 3,7
Zarządzanie intranetem i jego rozwijanie 3,7
Selektywne dystrybuowanie informacji (SDI) 3,7
Przygotowywanie raportów i biuletynów 3,4
Rozwój wewnętrznych baz danych 3,4
Projektowanie produktów informacyjnych 3,3
Negocjowanie licencji na dostęp do zasobów cyfi'owych 3,2
Tworzenie bibliografii, indeksów, katalogów 3,2
Tworzenie abstraktów i pisanie recenzji 2,8
Zarządzanie finansami 2,7
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2,7
Tworzenie komercyjnych baz danych 2,2

źródło: E. Maceviciute, 2005, s. 32.

W tabeli często pojawia się słowo «zarządzanie». Zadania zarządzających 
informacją^ w różnego rodzaju organizacjach są podobne i wynikają z poda
nych wcześniej (w rozdz. 4.1.) definicji zarządzania informacją (w ujęciu sta
tycznym i dynamicznym). Wymaga się od nich nie tylko dobrej znajomości

511 w literaturze anglojęzycznej najczęściej używa się następujących określeń tych zawo
dów; Information Manager, Information Specialist, Chief Information Officer (CIO).



zasobu informacyjnego danej organizacji i specyfiki zachodzących w niej pro
cesów informacyjnych. M enedżer informacji, który odpowiedzialny jest za 
strategiczne planowanie, przygotowanie i wykonanie zadań związanych 
z informacją w organizacji, musi znakomicie orientować się w celach strate
gicznych i misji firmy oraz wynikających z nich potrzebach informacyjnych 
pracowników i klientów (wiedzieć, jaka informacja jest dla organizacji naj
ważniejsza, która jest potrzebna, w jakim czasie i w jakiej formie). M enedżer 
informacji musi rozumieć wartość informacji jako takiej, a także technologii, 
która służy przechowywaniu, manipulowaniu (przetwarzaniu) i dystrybucji 
informacji.

Coraz ważniejsze miejsce w rankingu kompetencji specjalistów informacji 
zajmują problemy oceny i selekcji źródeł, serwisów, produktów, selektywnej 
dystrybucji informacji -  czyli te działania, które K.Fiałkowski nazywa akredy
tacją. A utor ten podkreśla, że właśnie ocena jakości uzyskiwanej w sieci infor
macji, lokalizowanie i eliminowanie intencjonalnej i nieintencjonalnej dezin
formacji stanowić będzie sedno zawodu brokera informacji. Jednocześnie 
jednak wskazuje, że działania zmierzające ku takowej ocenie są niezwykle 
trudne, a osąd dotyczący jakości źródła informacji oparty na uprzedniej wie
dzy, bardzo szybko może okazać się błędny. Przyspieszenie zmian prowadzi do 
tego, że prawdopodobieństwo błędu w osądzie opartym na wiedzy przeszłej 
gwałtownie rośnie w ostatnich latach (Fiałkowski, 2006). Tak duży nacisk kła
dziony na problemy jakości informacji wiązać należy z zagadnieniami wspo
minanej już ekologii informacji, jako wyrazu świadomej troski o środowisko, 
w którym funkcjonuje człowiek.

Ocena, selekcja, kontrola stanowią część procesów należących do zarzą
dzania informacją i wiedzą. Aktualnie o zarządzaniu informacją (a nawet wie
dzą) mówi się w odniesieniu do praktycznie każdego typu organizacji szerzej 
wykorzystujących informację -  przedsiębiorstw produkcyjnych, firm konsul
tingowych, instytucji edukacyjnych (szkół/uczelni), bibliotek, organizacji 
administracji publicznej, organizacji pozarządowych.

Można powiedzieć, że praktycznie wszyscy menedżerowie zarządzają wie
dzą niezależnie od tego, czy robią to świadomie, czy nie. Decyzje w sprawie 
skrócenia przerwy na kawę, zamknięcia palarni lub wykonania jakichkolwiek 
innych ruchów mających wpływ na komunikację (dzielenie się wiedzą), pro
cesy uczenia się i działania są w takim samym stopniu decyzjami z dziedziny 
zarządzania wiedzą, co z dziedziny zarządzania operacyjnego. Planowej i świa
domej strategii zarządzania wiedzą nie można jednak pozostawić samej sobie. 
Niezbędne jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za jej opracowanie, wdro
żenie, a następnie popularyzowanie w firmie. Efektywne zarządzanie wiedzą 
wymaga zarówno stwarzania warunków do jej rozwoju, jak i odpowiedniej 
kontroli. Pierwsze pomaga w tworzeniu i pozyskiwaniu nowej wiedzy, drugie 
umożliwia organizacji korzystanie z niej. Zarządzanie wiedzą wymaga nowych 
umiejętności kierowniczych.



5.6.2.1. Zadania menedżerów wiedzy. Duża część nowo poszukiwanych 
zawodów informacyjnych skupia się na problematyce informacji i wiedzy 
w sektorze organizacji {corporate sector). Wśród zadań specjaHstów informa
cyjnych specyfikuje się przede wszystkim wymagania związane z zarządzaniem 
informacją, a także zrozumienie różnych wymiarów rzeczywistości, w jakich 
ludzie tworzą i korzystają z wiedzy oraz szukanie rozwiązań jak można tymi 
wszystkimi wymiarami zarządzać (Broady-Preston i Hayward (2000); 
Southon, Todd i Seneque, 2002). Ważne jest uzmysłowienie sobie, że w każ
dej organizacji nieco inne zadania stoją przed organizatorami procesów sku
pionych wokół informacji i wiedzy, gdyż cele zarządzania informacją i wiedzą 
muszą być powiązane z charakterem  i misją poszczególnych typów organiza
cji. Jest oczywiste, że w każdym z wymienionych wyżej typów instytucji inny 
nacisk kładziony będzie na gromadzenie, rozwijanie bądź wykorzystywanie 
informacji i wiedzy (przykładowo: główne akcenty na gromadzenie -  biblio
teki; rozwijanie -  instytucje edukacyjne; wykorzystywanie -  przedsiębiorstwa).

Koncepcje (programy) zarządzania wiedzą w sposób naturalny powodują 
powstawanie nowych zawodów i stanowisk pracy^^^ w  praktyce, w firmach 
zarządzanych w oparciu o wiedzę, od kilku lat istnieją różnie nazywane stano
wiska jak np.: kierownik/dyrektor do spraw wiedzy {Chief Knowledge Officer -  
СКО^^^), m enedżer wiedzy {Knowledge Manager), inżynier wiedzy {Knowledge 
Engineer), konsultant ds. wiedzy {Knowledge Consultant), nawigator wiedzy 
{Knowledge Navigator^^'^), specjalista ds. obszarów kompetencji {Competence 
Area Specialist, specjalista ds. koordynacji między obszarami kom
petencji (Cross-Area Specialist^^^), specjalista ds. przejrzystości wiedzy {Tran
sparency Specialist, TS^^'^) (Earl M.J. and Scott I.A., 1999; Probst i in., 2002).

512 w  praktyce organizacyjnej obserwuje się coraz większe bogactwo nazw stanowisk dla 
osób odpowiedzialnych za zarządzanie wiedzą: dyrektorzy ds. kapitału intelektualnego, dyrek
torzy ds. zarządzania wiedzą czy menedżerowie zasobów intelektualnych. Ich zakresy obo
wiązków mogą być bardzo różne, choć oficjalnie wszyscy oni działają w tej samej dziedzinie -  
jedni analizują kompetencje na poziomie strategicznym, inni opracowują systemy klasyfikacji 
wiedzy, jeszcze inni ulepszają sposoby komunikacji lub zarządzania patentami. Wspólnym ele
mentem tych działań jest dążenie do uzyskania przewagi nad konkurencją poprzez bardziej 
efektw ne wykorzystanie aktywów intelektualnych.

513 w  latach dziewięćdziesiątych XX w. zapoczątkowano badania nad jego rolą w organi
zacjach (Guns, 1998; Earl M.J. and Scott I.A., 1999), a stanowisko takie wprowadzono także 
w instytucjach rządowych (np. UK Department for Trade and Industry -  Oiir Competitive 
Future.. .1998).

514 Inżynierowi wiedzy przypisuje się głównie technologiczno-informatyczne problemy 
związane z zarządzaniem wiedzą. W zakres ten wchodzi pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, 
przekształcanie jej zgodnie z wymogami bazy wiedzy i po odpowiednim przetworzeniu umiesz
czanie w bazie wiedzy.

515 Jego zadaniem jest pozyskiwanie i opracowywanie wiedzy z danego obszaru, zarówno 
z zewnątrz, jak i z wewnątrz organizacji, oraz organizowanie współpracy między ekspertami 
z jednej dziedziny.

516 Wspomagają komunikowanie się pomiędzy poszczególnymi obszarami kompetencji, 
tworzą sieć powiązań interdyscyplinarnych, relacji pomiędzy pionami funkcyjnymi oraz 
pośredniczą w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych.

51  ̂Analizuje stan wewnętrznych aktywów intelektualnych organizacji ]X3d kątem ich przystoso
wania do potrzeb użytkowników; podejmuje decyzje dotyczące pożądanego poziomu przejrzystości 
wiedzy -  z uwzględnieniem prawa do ochrony danych i konieczności utrzymania pewnych informa
cji o organizacji w tajemnicy, dba o integrację baz danych (wspólne formaty, jednolity interfejs).



Najbardziej rozpowszechnione w omawianym zakresie jest stanowisko 
«kierownik wiedzy» (CKO), najczęściej utożsamiane z m enedżerem  wiedzy. 
Najogólniej mówiąc, zadaniem  osoby na tym stanowisku jest nadzorowanie 
procesów wiedzy w organizacji, np. usprawnianie procesów generowania 
i przesyłania wiedzy. Chodzi o to, aby stworzyć odpowiednią infrastrukturę 
i kulturę zapewniającą zasilenie we właściwym czasie właściwej osoby w odpo
wiednią wiedzę. W coraz większej liczbie firm opracowuje się opisy stanowisk 
organizacyjnych kierownika wiedzy zawierające usystematyzowany zakres 
obowiązków na tym stanowisku. Na podstawie najczęściej wymienianych 
w hteraturze (Davenport i Prusak, 1998; Fazlagić, 2000; Probst i in. 2002; 
Ludwiczyński, 2003; Juchnowicz, 2004; Evans, 2005; Głowacka, 2006) zadań 
kierownika wiedzy wyłoniono cztery szczególnie ważne grupy działań:

1. Organizowane zasobów wiedzy w firmie
Idzie tu przede wszystkim o nadzór i koordynację właściwego przebiegu 

procesu tworzenia, gromadzenia, klasyfikowania i udostępniania wiedzy 
w organizacji. Działania te obejmują:
• koncentrowanie zasobu na kluczowych dla danej organizacji typach wiedzy 

oraz na tych procesach wiedzy, gdzie występuje największa rozbieżność 
pomiędzy stanem aktualnym i stanem pożądanym;

• identyfikacja zasobów wiedzy ukrytej i dostępnej, które są obecnie dostępne 
w organizacji lub do których organizacja może dotrzeć;

• identyfikacja luk w wiedzy i odpowiednie ich wypełnienie (chodzi głównie 
o wiedzę dostępną);

• określenie procesów tworzenia, przesyłania, klasyfikowania i publikowania 
dokumentów, czyli inaczej zarządzania zawartością {content management)-,

• projektowanie i wdrożenie systemów kodyfikacji wskazujących kluczowe 
kategorie informacji oraz wiedzy, odwzorowujących zarówno bieżące 
zapasy wiedzy, jak i przyszłe modele wiedzy;

• uruchomienie procesów zdobywania oraz wymiany informacji i wiedzy;
• zarządzanie relacjami z zewnętrznymi dostawcami informacji i wiedzy (np. 

akademickimi partneram i, twórcami baz danych) i negocjowanie z nimi 
kontraktów.

2. Budowanie „kultury wiedzy” w organizacji.
W ogólnym zarysie zadanie to oznacza formowanie kultury organizacyjnej 

sprzyjającej efektywności procesów wiedzy oraz propagowanie i popularyzację 
koncepcji zarządzania wiedzą we własnej organizacji. W krótszej perspektywie 
sprowadza się to do edukacji i szkolenia pracowników, wyjaśnianie im na czym 
zarządzanie wiedzą polega i jakie płyną z niego korzyści. W dłuższej -  dotyczy 
kształtowania takich wartości jak zaufanie, otwartość, na których będzie budo
wana kultura zarządzania wiedzą. Wśród zadań operacyjnych dyrektora ds. 
wiedzy można wymienić:
• opracowanie i realizację strategii zarządzania wiedzą;



• przewodzenie w tworzeniu strategii wiedzy (często powierza mu się zadanie 
opracowania całej koncepcji zarządzania wiedzą w firmie wspólnie z kie
rownictwem działu informatyki, kadr i rozwoju biznesu);

• dobór członków zespołu zarządzania wiedzą;
• uświadamianie pracownikom znaczenia wiedzy jako zasobu;
• wspieranie pożądanych zmian w kulturze organizacyjnej i w ślad za tym 

w zachowaniach ludzi tak, aby stworzyć warunki do uznania dużej roli wie
dzy oraz wykreować przesłanki uczenia się;

• ustalanie zakresu i kolejności wprowadzania zmian niezbędnych do lep
szego wykorzystania wiedzy i informacji posiadanych przez organizację;

• zachęcenie wszystkich pracowników do aktywności w sferze pomnażania, 
wykorzystywania i ochrony firmowych zasobów wiedzy.

• zintegrowanie zarządzanie wiedzą z organizacyjnym uczeniem się i z pod
wyższaniem wartości kapitału intelektualnego organizacji.

3. Budowanie infrastruktury zarządzania wiedzą.
Zadania w tym zakresie dotyczą nie tylko wyboru odpowiednich technolo

gii i oprogramowania wspomagającego proces tworzenia, przetwarzania, gro
madzenia, przeszukiwania i udostępniania wiedzy, ale również relacji między
ludzkich. Sprowadza się do tworzenia i kierowania złożonymi formalnymi 
i nieformalnymi związkami ludzkimi w obrębie różnych działów organizacji 
w celu pełniejszego wykorzystania potencjału intelektualnego:
• określenie wymagań zaawansowanej technologicznie platformy, która 

posłuży za narzędzie zarządzania wiedzą i umożliwi pracownikom dostęp 
do wiedzy i dzielenie się wiedzą;

• wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych, mechanizmów i procedur organi
zacyjnych służących pomnażaniu i skutecznemu wykorzystaniu korporacyj
nych zasobów wiedzy (powiązane jest z rozpoznaniem i zaakceptowaniem 
potrzeb informacyjnych, identyfikacją zasobów informacyjnych i intelektual
nych oraz zarządzaniem nimi w sposób kompleksowy);

• wprowadzanie odpowiednich technologii ułatwiających osiągnięcie celów 
firmy w zakresie zarządzania wiedzą;

• projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie, uaktualnianie i rozwój infra
struktury wiedzy (np. baz wiedzy, sieci społecznych i komputerowych, struk
tury organizacyjnej i systemów działania ukierunkowanych na zarządzanie 
wiedzą).

4. Nadzór nad wykorzystaniem wiedzy do celów ekonomicznych organizacji. 
W ażne jest w tym przypadku opracowanie i wdrożenie narzędzi i metod

pom iaru efektywności wykorzystania wiedzy i uczynienie z zarządzania wiedzą 
działalności mającej sens ekonomiczny (zgodnie z tym, że wiedza przyczynia 
się do tworzenia bogactwa. Służyć temu mają;
• mierzenie i zarządzanie wartością wiedzy (bez poczucia „wartości” wiedzy 

w firmie funkcja dyrektora wiedzy nie będzie sprawowana zbyt długo),



• zarządzanie inwestycjami w wiedzę oraz stworzenie systemu pomiaru
zwrotu z inwestycji w wiedzę.
Wszystkie uwzględnione wyżej aktywności menedżerów wiedzy dostarczyć 

powinny liczącego się wkładu w proces tworzenia i wykorzystywania wiedzy 
w organizacji^^^. Do ich realizacji potrzebne są specyficzne kom petencje i p re
dyspozycje. W świetle nakreślonych zadań na portret profesjonalisty składają 
się takie cechy, jak; wiedza fachowa (np. znajomość organizacji i technologii 
opartych na wiedzy ), nierzadko też wiedza akademicka, duże doświadczenie 
w różnych aspektach zarządzania wiedzą, prestiż społeczny i dobra reputacja, 
unikatowa osobowość, wysoki poziom otwartości na wiedzę, umiejętność 
współdziałania z menedżerami różnych szczebli, personelem  administracyj
nym, liderami zespołów itd. W życiu zawodowym CKO powinien stanowić 
wzór kultury wykorzystywanej wiedzy. Według badania przeprowadzonego na 
zlecenie „Financial Times’’̂ kandydaci na stanowisko dyrektora ds. wiedzy 
powinni łączyć w sobie cechy kilku różnych postaci: przedsiębiorcy (gotowość 
do podejmowania nowych, ryzykownych przedsięwzięć), konsultanta (um ie
jętność dostosowania nowych koncepcji do potrzeb firmy), inżyniera (dosko
nała znajomość technologii komputerowych) i socjologa (umiejętność identy
fikowania warunków i procesów najbardziej sprzyjających pom nażaniu 
wiedzy). Nic dziwnego zatem, że najlepsi dyrektorzy ds. wiedzy to ludzie 
trudni do zaszufladkowania, o bogatym i różnorodnym doświadczeniu zawo
dowym, rozległych kwalifikacjach i zainteresowaniach (Evans, 2005).

Do prowadzenia spraw informacji i wiedzy firma bazuje bądź na własnych 
pracownikach bądź konsultantach spoza firmy. Samodzielna rola dyrektora 
wiedzy jest szczególnie potrzebna w organizacjach, gdzie wiedza jest krytycz
nym zasobem strategicznym (np. w firmach konsultingowych, agencjach rekla
mowych), gdzie wiedza jest zawarta w oferowanych klientom produktach albo 
usługach (np. w przemyśle komputerowym, na rynku usług informacyjnych), 
przy czym nie może to być organizacja charakteryzująca się wysokim stopniem 
decentralizacji. Przy współpracy przedsiębiorstwa z konsultantam i w obszarze 
zarządzania wiedzą idzie o wykorzystanie specyficznych umiejętności i metod 
opracowanych przez konsultantów oraz wykorzystanie konsultantów jako ini
cjatorów zmian postaw i zachowań pracowników w o r g a n i z a c j i ^ ^ O

518 Według I.Nonaki i H.Takeuchi (2000) wytworzenie wiedzy w nastawionej na to orga
nizacji wymaga uczestnictwa wszystkich pracowników, gdyż każdy uczestnik organizacji jest 
twórcą wiedzy. Według nich, tworzenie nowej wiedzy jest w rzeczywistości efektem dynamicz
nej interakcji pomiędzy następującymi graczami: praktykami wiedzy, konstruktorami oraz 
dowódcami wiedzy.

Mastering Information Management Survey: The Role o f the Chief Knowledge Officer 
„Financial Times” 8.03.1999

520 Kilka głównych zasad współpracy konsultantów ds. wiedzy z przedsiębiorstwami podej
mującymi inicjatywy lub wprowadzającymi programy zarządzania wiedzą: 1. Zasada mówienia 
tym samym językiem przez konsultantów i pracowników, 2. Zasada zmiany sposobu myślenia,
3. Zasada kreowania wiedzy w oparciu o „spiralę wiedzy”, 4. Zasada wspólnego eksperymen
towania, 5. Zasada wzajemnego zaufania i lojalności, 6. Zasada tworzenia nowych form ucze
nia się (zob. A. Ludwiczyński, 2003, s. 391).



Na polu zarządzania wiedzą obserwujemy przechodzenie od roli mene
dżera informacji do m enedżera wiedzy. Zasadniczym czynnikiem zmiany roli 
m enedżera informacji i bibliotekarza na m enedżera wiedzy jest zrozumienie, 
uchwycenie i transferowanie wiedzy cichej do wiedzy jawnej. Podczas gdy 
zarządzanie wiedzą jawną (informacją) może być pomocne w tej nowej roli, 
w żadnym stopniu nie jest wystarczające.

W kontekście rozwoju społeczeństwa wiedzy i różnych nowych mechanizmów 
tworzenia wiedzy można przewidzieć, że pojawi się zapotrzebowane na menedże
rów wiedzy społecznej, którzy będą rozsądnie zarządzać środowiskiem wiedzy.

5.6.3. Nowa struktura zawodów informacyjnych 
w społeczeństwie wiedzy

Kształtowanie nowych zawodów uznane zostało za jeden z najważniejszych 
społecznych m egatrendów (ważnych długotrwałych tendencji rozwojowych) 
cywilizacji informacyjnej (Wierzbicki, 2000).

W „Strategii rozwoju Polski do roku 2020” (2000) szacuje się, że spośród 
dziesięciolatków uczęszczających do szkoły pod  koniec lat 90., co drugi będzie 
pracował w zawodzie, którego jeszcze nie ma, a istotną zmianą w życiu spo
łeczno-zawodowym na początku XXI wieku będzie wzrost mobilności zawo- 
d o w e j ^ 2 l  Badania w Polsce dotyczące powstawania nowych zawodów, przy
czyn oraz skali zapotrzebowania, przeprowadzono pod kierunkiem prof, dr 
hab. S. Borkowskiej oraz prof, dr hab. A. Karpińskiego. W końcowym opra- 
c o w a n i u ^ 2 2  wskazano, iż nowe trendy cywilizacji informacyjnej powodują 
zastępowanie starych zawodów, wymagających dużego udziału pracy fizycznej 
i źle wyposażonych w narzędzia technik informacyjnych, nowymi zawodami, 
wymagającymi dużego udziału informacji i wiedzy oraz wykorzystującymi 
w coraz większym stopniu narzędzia technik informacyjnych; następuje więc 
stopniowa demateriałizacja pracy (Wierzbicki, 2000, s. 60). Analizując współ
czesną gospodarkę rynkową i tendencje rozwojowe nowych technologii, ziden
tyfikowano w omawianym badaniu dziesięć obszarów, w których zachodzą naj
większe zmiany pod tym względem i w których intensywnie powstają nowe 
zastosowania pracy i zapotrzebowanie na nowe k w a l i f i k a c j e ^ ^ S  konse-

521 Cz. Kupisiewicz i Cz.Banach (2000), s.216.
522 S.Borkowska, A.Karpiński: Analiza procesów powstawania nowych zawodów oraz pro

pozycje uwzględniania tych zawodów w modelu prognozowania popytu na pracę. Warszawa, 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Komitet Prognoz „POLSKA 2000 PLUS”, 200L Podaję za:
H.Król (2003).

523 Obszary intensywnego powstawania nowych zawodów: L Obszar informatyki, teleko
munikacji i technologii informacyjnych, 2. Obszar biotechnologii i jej zastosowań, 3. Obszar 
ochrony środowiska, 4. Obszar eksploatacji morza i dna morskiego, 5. Obszar obsługi proce
sów integracji regionalnej, 6. Obszar nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej 
bankowości i handlu elektronicznego, 7. Obszar ochrony zdrowia, kształtowania postaw proz
drowotnych, domowej opieki zdrowotnej na ludźmi starymi, 8. Obszar informacji i kultury 
popularnej, 9. Obszar edukacji, 10. Inne (Borkowska, Karpiński, 2001).



kwencji -  jak podaje H.Król (2003) -  wydzielono ogółem 71 kategorii nowych 
zawodów/specjalności/stanowisk pracy (m.in. specjalisty zarządzania wiedzą), 
pojawiających się w praktyce rynków pracy na świecie, zwłaszcza w krajach 
wysoko rozwiniętych. Większość zaproponowanych nowych zawodów i specjal
ności nie znajduje się w obowiązującej „Klasyfikacji zawodów i specjalności”.

Tendencja ta dotyczy szczególnie silnie omawianej grupy zawodowej. 
Trudno w prawomocny sposób, nie narażając się na zarzut „wróżbiarstwa” 
tworzyć dziś katalog takich przyszłych specjalności. Ale z dużym praw dopo
dobieństwem można wskazać, że zaczną się upowszechniać takie przykładowe 
specjalności jak;
• obserwator sieci, którego zadaniem będzie badanie sieci pod kątem  poja

wiających się nowych informacji dotyczących pewnego, określonego 
obszaru,

• specjalista od weryfikacji informacji sieciowej, którego zadaniem  będzie 
sprawdzanie wiarygodności informacji pobieranej z nieautoryzowanych źró
deł sieciowych,

• analityk efektywności mediów informacyjnych.
Te i inne, dziś jeszcze niemożliwe do nazwania, zawody określą w przy

szłości nową strukturę zawodową pracowników wiedzy.

5.7. Infocentryczny model 
społeczeństwa wiedzy

świadome, usystematyzowane kierowanie informacją (zapisem wiedzy) na po
trzeby społeczeństwa wiedzy (by usunąć słabości informacji i bariery inform a
cyjne) wymaga zarządzania środowiskiem nieustających zmian przekształcających 
rzeczywistość. W takiej sytuacji prognozowanie rozwoju zdarzeń jest ogromną 
pokusą i wyzwaniem dla b a d a c z y ^ 2 4 .  Niestety, jak na razie, barierą nie do poko
nania staje się szybkość i nieprzewidywalność przekształceń dokonujących się 
praktycznie w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego, wymykających 
się różnym formalnym modelom, projektom i planom. Dlatego w uwzględnia
niu dalszej perspektywy czasowej, poprzestaje się na ogół na wskazywaniu tzw. 
megatrendów -  czyli większych, bardziej ogólnych kierunków rozwojowych.

W poszukiwaniu potencjału i perspektyw rozwoju dyscypliny (nauki 
o informacji), rozwoju nowych koncepcji informacyjnych, problemów zawo-

524 Jednym z Komitetów Problemowych Polskiej Akademii Nauk zajmujących się inspiro
waniem i koordynowaniem studiów nad przyszłością jest Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. 
Komitet skupia się szczególnie na rozpoznaniu możliwych kierunków rozwoju Polski (takich, 
jak np. rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przy
szłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju), kierunków 
postępu technicznego, nowych technologii, opracowywaniu wielowariantowych i interdyscypli
narnych scenariuszy rozwoju. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością, 
np. Światową Federacją Badań nad Przyszłością {World Futures Studies Federation -  WFSF).



dów informacyjnych itp. centralnym punktem  pracy uczyniono informację. 
Starano się nakreślić stopień zainteresowania informacją i jej problemami 
w szeroko pojętej organizacji. Prowadzone w rozprawie rozważania pozwalają 
dostrzec, że problemy skupione wokół informacji stanowią, i przez dłuższy 
czas stanowić będą, ważny obszar rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, 
określanego także jako cywilizacja informacyjna. Ta teza pozwala zapropono
wać pewien specyficzny sposób widzenia rzeczywistości, który nazwano tu 
infocentrycznym modelem społeczeństwa wiedzy (IMSW).

IM S W =  (U  { u l, u 2 „„„} , Z  { z l, z 2  }, I { il, i2,...,}, K{ k l ,  k2....})
gdzie:
U -  użytkownicy informacji,
Z -  zasoby informacyjne 
I -  infrastruktura (technologia)
К -  koncepcje

Rys. 34. Infocentryczny model społeczeństwa wiedzy.
Źródło: Propozycja własna.

Wymienione cztery metakategorie (konteksty, w którycli badano zjawiska 
informacji): użytkownicy; zasoby; technologia i infrastruktura informacyjna 
oraz koncepcje charakteryzowane są przez różnorodne elementy przydatne do 
modelowania stanu społeczeństwa w kierunku najbardziej pożądanego -  
z uwzględnieniem indywidualnych różnic i możliwości każdej społeczności. 
Zostały one omówione we wcześniejszych rozdziałach pracy, a zestawiamy je 
poniżej. Stanowią one zmienne przyjęte do oznaczania charakterystyki każdej 
z metakategorii.

Użytkownicy informacji:
• rosnące potrzeby i oczekiwania informacyjne,
• większa świadomość potrzeb, roli informacji.



subiektywność i zmienność potrzeb, ocen,
rozszerzony zakres aktywności (zachowań) informacyjnych,
aktywne szukanie i bierne znajdowanie informacji,
perm anentna gotowość informacyjna (gotowość przyjmowania informacji),
bariery informacyjne (tkwiące w człowieku),
prawa i obowiązki informacyjne,
świadomość praw dostępu do informacji,
kwalifikacje informacyjne {information literacy, IC T  literacy),
kultura informacyjna (postawy, nastawienie do informacji),
nowe zawody związane z problemami informacji,
zmiana roli użytkowników -  są jednocześnie nadawcami i odbiorcami,
interakcje człowiek -  informacja,
potencjał tworzenia wiedzy (mobilizowanie i uaktywnianie go), 
społeczny odbiór informacji,
niepewność informacyjna, stres informacyjny, frustracja informacyjna,
komfort informacyjny,
kapitał społeczny (np. zaufanie).
Zasoby informacyjne:

interaktywność, interakcyjność,
multimedialność,
personalizacja,
dostęp i prawa użytkownika,
open access,
strukturyzacja, organizacja zasobów (architektura informacji),
zniekształcenia informacji,
akredytacja,
ochrona własności intelektualnej,
recykling informacji,
eksplozja informacji,
pluralizm informacyjny,
kryteria oceny i selekcji zasobów,
różnorodność formatów utrwalania informacji,
granica miedzy informacją publiczną a prywatną,
komercjalizacja (informacja jako towar, produkty bogate w informację 
i wiedzę),
marketing informacji.
Technologia, procesy i infrastruktura informacyjna;

przyspieszenie procesów informacyjnych,
pokonywanie barier czasu i przestrzeni (mobilność),
mobilna łączność cyfrowa,
zwiększanie potencjału wiedzy,
nowe sposoby pozyskiwania informacji,
nowe metody przetwarzania informacji,
zmiana nośników (wielość),
nowoczesne źródła informacji.



• nowe sposoby tworzenia, przenoszenia i transmisji informacji,
• nowe multimedialne możliwości edukacyjne (e-learning, m-learning, kształ

cenie ustawiczne),
• zarządzanie informacją i wiedzą,
• walka informacyjna,
• digital divide,
• wzrost mocy obliczeniowej komputerów,
• technologiczne bariery informacyjne,
• różnorodność systemów tworzących infrastrukturę (np. infostrady, biblio

teki cyfrowe, tradycyjne biblioteki, OPAC-i, e-urzędy, sieci informacyjne, 
agenci informacyjni, miasta wiedzy),

• komercyjne centra informacji i wiedzy,
• niekomercyjne centra informacji i wiedzy,
• urynkowienie informacji i wiedzy,
• nowe usługi informacyjne (doradztwo, audyt, brokerstwo),
• nowe możliwości tworzenia wiedzy,
• zdalne porozumiewanie się,
• różne wzorce przepływu informacji,
• nowe regulacje prawne dla dostawców, twórców i pośredników informacji,
• asymetria informacyjna.

Koncepcje (konteksty):
• ekologia informacji (infoekologia),
• ekonomika informacji,
• architektura informacji,
• zarządzanie informacją i wiedzą,
• kultura informacyjna (w wymiarze jednostkowym, organizacyjnym i global

nym),
• etyka informacyjna
• polityka informacyjna, strategie informacyjne,
• m arketing informacji,
• informacja jako zasób,
• infrastruktura informacyjna,
• rewolucja informacyjna,
• cywilizacja informacyjna,
• społeczeństwo informacyjne,
• audyt informacyjny.

Oczekiwany model społeczeństwa wiedzy można konstruować odnosząc się 
do każdego z elementów w zaproponowanych metakategoriach. Zaletami 
tego modelu mogą być: elastyczność, wielowymiarowość, kompleksowość, 
wymienność komponentów, możliwość dodawania nowych modułów oraz usu
wania tych, które stają się już nieaktualne. Taki „elastyczny” model wydaje się 
szczególnie potrzebny dziś, na początku XXI wieku, gdy pojmowanie świata 
określane jest jako systemowo-chaotyczne (Wierzbicki, 2000), co oznacza, że 
traktujemy świat jako wielki i złożony system dynamiczny, w którym można 
obserwować pewne prawidłowości (trendy, megatrendy), ale bardzo prawdo



podobne są również zachowania chaotyczne i nieprzewidywalne. Uwzględnia
jąc tę złożoność i zmienność, model wydaje się perspektywiczny -  może służyć 
(i być doskonalony) w dłuższej perspektywie czasowej.

Aby model mógł być traktowany jako wskaźnik aktualnego stanu oraz 
wskaźnik zmian problemów informacyjnych społeczeństwa wiedzy, musi 
zostać uzupełniony o kryteria (mierniki) oceny rozwoju postępu w kierunku 
społeczeństwa wiedzy. W proces ten zaangażowani powinni zostać specjaliści 
z wielu dziedzin, tak, aby osiągnąć maksymalną możliwą kompletność wskaź
ników i dzięki temu dysponować względnie obiektywnymi kryteriami rozwoju 
i postępu w omawianym obszarze.

Poniżej zaproponowano kilka przykładowych wskaźników:

Wskaźnik komfortu informacyjnego:
• określa poziom swobodnego i aktywnego udziału każdego członka społe

czeństwa w życiu tego społeczeństwa. Realizowany jest przez:
1. Zapewnienie minimum informacyjnego (poprzez stały i łatwy dostęp 

do informacji i wiedzy wysokiej jakości) -  „każdemu według potrzeb”525.
2. Redukcję stresu informacyjnego, poprzez:
-  likwidację luki informacyjnej przeciętnego obywatela, m enedżera, 

nauczyciela itp. (luka jest zawsze czyjąś luką), przez zapewnienie im 
dostępu do informacji,

-  dążenie do równowagi popytu i podaży informacyjnej (nadm iar infor
macji wywołuje podobne skutki jak niedobór),

-  wyposażenie jednostek w odpowiednie kompetencje informacyjne (edu
kacja informacyjna).

3. Wyposażenie w środki technologiczne, organizacyjne, infrastruk
turalne i inne dla zaspokajania potrzeb dotyczących np.:

-  personalizacji -  idzie o indywidualne dopasowanie informacji („infor
macja na m iarę” -  tailor-made) do możliwości, osobowości, stylów ucze
nia się, zadań i problemów do rozwiązania, oczekiwań (mniej lub bar
dziej racjonalnych, np. gustów, mody, atrakcyjności),

-  elastyczności -  dotyczy to formy, treści, usług, czasu,
-  interakcyjności -  odbiorca/współuczestnik ceni sobie możliwość wyboru, 

odpowiedzi, wymiany, czy nawet zmiany informacji.

Wskaźnik edukacji ogólnej
• możliwość/warunki zdobycia wykształcenia przez społeczeństwo (równy, 

demokratyczny dostęp do wiedzy -  finansowany przez państwo -  bez barier 
terytorialnych, finansowych, technologicznych, językowych),

• 100% możliwość realizacji/respektowania prawa do informacji,
• oferta edukacyjna (produkty edukacyjne) dla każdego bez względu na wiek, 

płeć itp.,
• innowacyjność i atrakcyjność usług edukacyjnych,

525 Najtrudniejszym problemem jest próba określenia ilości i treści potrzebnej wiedzy, 
szczególnie, gdy bierze się pod uwagę kwestie zmienności i nieokreśloności potrzeb informa
cyjnych powstających w warunkach ciągłej zmiany, co sygnalizowano już w tej książce.



• zmiana mentalności w kierunku dostosowywania się do ciągłej zmiany 
(uczenie się przez całe życie),

• wykorzystanie e-teclinologii do indywidualizacji/personalizacji nauczania,
• kierunek rozwoju edukacji -  kształcenie zindywidualizowane, zorientowane 

na wysoką jakość.

Wskaźnik kultury informacyjnej
• sprawność/biegłość informacyjna zapewniająca efektywne wykorzystanie 

technologicznych możliwości informacyjno-komunikacyjnych,
• uczenie odpowiedzialności za jakość tworzonej i przekazywanej informacji 

i wiedzy,
• edukacja informacyjna w sensie sformalizowanego kształcenia profesjonali

stów informacji wiedzy -  menedżerów, brokerów, konsultantów informa
cyjnych itp. (nowe kierunki i specjalności w systemie kształcenia).

Wskaźnik poziomu zarządzania informacją i wiedzą
• sprawy informacji i wiedzy nie są zostawione przypadkowi ani na szczeblu 

organizacji, ani państwa -  lecz sprawnie zarządzane przez specjalistów/pro
fesjonalistów informacji i wiedzy,

• rozwinięta i sprawna infrastruktura informacyjna,
• wzrost instytucji produkujących i aplikujących wiedzę,
• większość procesów informacyjnych zachodzi w cyberprzestrzeni,
• globalizacja (kompresja czasu i przestrzeni, przekraczanie lub znikanie gra

nic i barier),
• opracowanie narzędzi -  np. mierników przyrostu wiedzy organizacyjnej,
• demonopolizacja wiedzy.

Kierunki myślenia i pojmowania spraw informacji -  nakreślone we wskaź
nikach i modelowych kategoriach -  uzupełniają się wzajemnie. Widać wyraź
nie, że to samo „tworzywo”, tj. informacja, może służyć do budowania zupeł
nie innej wiedzy i innych społecznych i organizacyjnych modeli z nią 
związanych, w zależności od przyjętych założeń, konkretnych potrzeb, celów, 
dążeń, kompetencji, upodobań, mody itd. Wyzwaniem przy pracach nad 
modelami szczegółowymi jest umiejętny wybór param etrów oraz ich twórcza 
integracja.

Przyglądając się aspektom organizacji intensywnie wykorzystujących wie
dzę, zaprezentowanych w niniejszej książce, można -  jak sądzimy -  traktować 
je jako mikrospołeczności wiedzy, w których odbijają się problemy poruszone 
w rozdziale o przechodzeniu do społeczeństwa wiedzy. W tym ujęciu zapro
ponowany model może także służyć jako przewodnik do usprawniania infor
macyjnych atrybutów organizacji.

W arto jednak uzmysłowić sobie, że w modelach, których jednym z naj
istotniejszych kom ponentów są ludzie, którzy zdobywają i przetwarzają infor
mację, informacyjne scenariusze pisane dla każdej organizacji opartej na wie
dzy muszą być inne, tak jak inny jest każdy człowiek.

M odel ten -  co wykazano -  można traktować jako propozycję do dalszych 
badań w nauce o informacji.



Zakończenie

w  przeprowadzonych rozważaniach, zgodnie z głównym celem pubUkacji 
dokonałam reinterpretacji pojęcia informacji w kontekście funkcjonowania 
organizacji w społeczeństwie wiedzy. Chociaż tak nakreślone zadanie wyzna
cza szerokie ramy dla eksploracji badanych zjawisk, starałam  się prezentować 
przede wszystkim informatologiczny (specyficzny dla nauki o informacji) 
punkt widzenia, w którym najważniejszym odniesieniem dla funkcji inform a
cji i dokonujących się procesów informacyjnych są potrzeby użytkowników 
informacji w środowisku wiedzy.

Zaprezentowany materiał pozwolił udowodnić, że zasobów informacyjnych 
i procesów informacyjnych, użytkowników i ich potrzeby informacyjne, szko
leń w operowaniu informacją, specjalistów do spraw informacji itd. nie koja
rzymy już jedynie ze specyficznymi placówkami -  bibliotekami i ośrodkami 
informacyjnymi. Przeprowadzone przeze mnie badania miały na celu uzasad
nienie „informacyjnego” sposobu patrzenia także na pozostałe organizacje 
społeczeństwa wiedzy.

W książce znacznie poszerzyłam tzw. informacyjny paradygmat organizacji 
dotykając wielu wymiarów -  społecznych i kulturowych, edukacyjnych, praw
nych, ekonomicznych, konkurencyjnych, technologicznych i innych związa
nych z informacją w organizacjach różnego typu. Zaproponowany wzorzec 
opisałam poprzez informacyjne zasoby, informacyjne procesy, zachowania 
informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, kulturę inform a
cyjną organizacji. Kategorie te znalazły swoje odniesienie tak do jednostek 
ludzkich {knowledge workers), organizacji jako takiej, jak i całego społeczeń
stwa. Na tych trzech poziomach odbywają się nieustanne zmagania z inform a
cją, pełni się względem niej określone role (np. twórców, nadawców, pośred
ników i odbiorców, architektów systemów, organizatorów i uczestników 
procesów informacyjnych) i stawia się informacji mniej lub bardziej określone 
wymagania. Jest to o tyle ważne, że dla coraz większej liczby organizacji infor
macja staje się podstawowym zasobem (przesuwając na dalsze pozycje trady



cyjne zasoby -  ziemię, pracę i kapitał). Zmienia to sposoby ich funkcjonowa
nia, gdyż inaczej wyglądają procesy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzysty
wania tego symbolicznego dobra, specyficznego zasobu -  niematerialnego 
i niezużywalnego, ale tracącego w szybkim tempie swoją wartość. Inaczej 
także kształtują się kompetencje i wymagania wobec pracowników, których 
codziennym tworzywem pracy jest informacja i budowana na niej wiedza. Nie 
bez znaczenia jest umiejętność podążania za nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi, które mają przyczyniać się do ułatwiania 
i porządkowania środowiska informacji i wiedzy.

Przyjęty w książce kontekst społeczeństwa wiedzy obligował do zwrócenia 
baczniejszej uwagi przede wszystkim na organizacje intensywnie wykorzystu
jące wiedzę, uczące się, innowacyjne, wysokich technologii. Dołożono starań, 
by pokazać, że środowiska organizacji uczących się (dążących do wiedzy) 
coraz bardziej uświadamiają sobie, że wszechogarniająca informacja przenika 
do wszystkich elementów organizacji i nie pozostaje bez wpływu na końcowe 
efekty realizacji jej celów jako całości. Świadczy o tym chociażby przykładanie 
coraz większej wagi do systematycznie rozwijanych koncepcji zarządzania 
informacją i wiedzą, do tworzenia i wykorzystywania technologii i narzędzi 
zapewniających efektywniejszą komunikację i transmisję dóbr symbolicznych, 
ja ^ m i są informacja i wiedza.

Przedm iotem  podjętych w pracy rozważań nie były jednak organizacje jako 
takie, lecz informacja i procesy z nią związane. Starano się prześledzić i uza
sadnić rozległość kontekstów, problemów i relacji -  ważnych dla społeczeń
stwa wiedzy. Pokazano, że informacja staje się jednocześnie elementem jed
noczącym i różnicującym współczesne organizacje. Tym, co istotnie odróżnia 
organizacje między sobą jest sposób (umiejętność) przetworzenia i zastoso
wania informacji, stopień sprzyjania sprawności informacyjnej pracowników, 
skuteczność wymiany informacji z otoczeniem, szeroko pojęta kultura infor
macyjna -  co tak naprawdę decyduje o skali wykorzystania potencjału infor
macji, przypisywanych jej funkcjach i możliwościach tworzenia nowych modeli 
działania. W spomniana sprawność informacyjna współczesnego pracownika 
wiedzy stanowi punkt wyjścia do tworzenia tzw. kultury informacyjnej, która 
charakteryzuje osoby i instytucje „dojrzałe informacyjnie”. M ożna więc rów
nież powiedzieć, że społeczeństwo wiedzy to społeczeństwo wysokiej (coraz 
wyższej) kultury informacyjnej, co w tekście rozprawy próbowano wyjaśnić 
poprzez opis zachowań informacyjnych, sprawności informacyjnej (informa
tion literacy) oraz traktowanie informacji i wiedzy jako istotnego i cennego 
kapitału.

Nie bez wpływu na organizacyjną rzeczywistość pozostaje różnorodność 
podejść do informacji, jak i różnorodność stawianych zadań i celów organiza
cyjnych (wynikających w dużym stopniu z rozwoju społecznego), możliwych 
zastosowań informacji, spodziewanych efektów. Bardzo dobitnie, jak sądzę, 
widać to w nakreślonej przeze mnie próbie postulatywnej interpretacji społe
czeństwa wiedzy, którą nazwałam „infocentrycznym modelem społeczeństwa



wiedzy”. Przy założeniu, że model jest wyrazem szeroko pojętego organizo
wania się członków tego społeczeństwa wokół problemów informacji i wie
dzy, może on być stosowany także do mikrospołeczności takicłi jak organiza
cje. W zaproponowanych kategoriach opisu elementów społeczeństwa wiedzy 
starałam się uwzględnić rozmaitość, złożoność i zmienność charakteryzujące 
współczesne procesy, technologie, zasoby i użytkowników informacji. Model 
ten -  co wykazano w pracy -  można traktować jako propozycję do dalszych 
badań w nauce o informacji.

Tym, co upodabnia organizacje uczące się, są coraz wyżej zorganizowane 
zabiegi pozyskiwania informacji (różnymi drogami, takimi jak: wymiana, 
kupno, licencja, wolny dostęp, edukacja, w tym szkolenia i treningi itd.), dąże
nie do podnoszenia sprawności informacyjnych jako warunku przetrwania na 
rynku (a w wielu przypadkach osiągnięcia znaczącego sukcesu). Z  uwagi na 
tempo i charakter dokonujących się zmian środowiska oraz ułatwienia kom u
nikacyjne każda organizacja, częściej niż kiedykolwiek przedtem , korzysta 
z zasilenia informacją ze strony otoczenia. W rezultacie dociera do niej 
zarówno informacja, której potrzebuje, na której jej zależy, jak i taka która 
jest niepożądana, nieaktualna czy zbędna. W dobie globalizacji problemy 
metod gospodarowania, wzmacniania użyteczności i jakości zasobów inform a
cji i wiedzy, implementacji procesów informacyjnych i inne przenoszą się nie 
tylko z jednej organizacji do drugiej, lecz także na grunt całego społeczeństwa.

Można przyjąć, że poszerzone widzenie spraw informacji -  zaprezento
wane w niniejszej książce -  określa nowe postrzeganie informacji, charaktery
zujące się uznaniem informacji jako ważnego instrum entu kooperacji i rywa
lizacji organizacyjnej oraz dostrzeżeniem większej efektywności organizacji 
wynikającej ze świadomego zarządzania informacją. Do modelu przestrzeni 
zarządzania informacją włączono kategorię użytkowników i dokonano rein- 
terpretacji pojęcia użytkownik informacji, odnosząc je do użytkownika korpo
racyjnego (zbiorowego) i próbując zdefiniować jego potrzeby informacyjne 
oraz przypisując mu określone zachowania informacyjne. Żaden z indywidual
nych użytkowników informacji nie dysponuje skalą możliwości działalności 
informacyjnej charakterystycznej dla użytkownika zbiorowego, takiej cho
ciażby jak manipulacja informacją, dezinformowanie, czy też wytwarzanie 
„informacji białej”, tzn. tworzenie informacyjnego obrazu rzeczywistości 
z drobnych informacji pochodzących z różnorodnych źródeł i systemów. 
W książce pokazano również, że zarządzanie informacją wymaga jednocze
śnie rozwoju i doskonalenia wizji społeczeństwa wiedzy, gdyż informacja 
wykracza współcześnie poza ramy tradycyjnie pojmowanych organizacji, które 
stają się coraz bardziej sieciowe, globalne, wirtualne i mobilne. Dzięki nowo
czesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym stosowanym w organi
zacji informacja -  w skali jak nigdy dotąd -  wypełnia swoje określone funkcje 
nie tylko „wewnątrz” stacjonarnej organizacji, ale także w relacjach pomiędzy 
jej członkami -  bez względu na czas i przestrzeń, w której pracują. Informacja 
kierowana jest także do różnych innych grup społecznych -  potencjalnych



i rzeczywistych klientów, potencjalnych pracowników, dostawców, partnerów, 
konkurentów. Ponadto zadaniem wielu organizacji, np. pozarządowych, jest 
docieranie do różnych „wytypowanych” grup obywateli, właśnie z informacją 
odpowiednio przetworzoną i zrozumiałą dla odbiorców.

Mówiąc o funkcjach informacji pełnionych w nowoczesnych organizacjach 
zauważalny staje się wzrost oczekiwań (i ich artykulacja) w tym zakresie, co 
można wiązać z dynamicznym rozwojem coraz to nowych obszarów zastoso
wań informacyjnych. Chcąc wypełnić lukę w literaturze fachowej starałam się 
zaproponować zestaw potencjalnych funkcji informacji w organizacjach.

Istotnym zadaniem  badawczym, które podjęłam, była próba prześledzenia 
różnych zależności pomiędzy pojęciami informacji i wiedzy i uporządkowa
nego przeniesienia ich na grunt organizacyjny. Z  prowadzonych dociekań 
wynika, że prawdopodobnie nie można stworzyć jednego uniwersalnego 
wzorca transformacji informacji w wiedzę -  gdyż oczekiwania w stosunku do 
informacji i wiedzy mogą być różne (ta sama informacja ma różną wartość dla 
różnych organizacji, grup zawodowych i społecznych oraz indywidualnych 
osób -  pracowników wiedzy). W literaturze znany jest model transformacji 
danych w informację (tzw. 5C) zaprezentowany przez Davenporta i Prusaka 
(1998). D o tej pory nie zaproponowano nowego zadowalającego modelu 
kolejnej transformacji -  informacji w wiedzę. Operuje się wprawdzie defini
cjami wiedzy (np. organizacyjnej), ale ciągle nie do końca zbadana jest istota 
przechodzenia od jednej formy do drugiej. Wiadomo, że każda transformacja 
dokonuje się w określonej przestrzeni informacyjnej. W książce relacja ta 
postrzegana jest tak w aspekcie możliwości, jak i barier transformacji. Za naj
bardziej istotny aspekt tej transformacji uznano „potencjał” informacji, stąd 
też ze szczególną uwagą przyglądano się funkcji „wiedzotwórczej” (w tym edu
kacyjnej) informacji. Jak pokazano, do badanej relacji niebagatelny potencjał 
wnoszą odbiorcy -  użytkownicy informacji (ich potrzeby informacyjne, kom
petencje, wiedza i umiejętności, zachowania informacyjne są wyznacznikiem 
dokonujących się zmian). Jak wskazują niektóre badania, największe znaczenie 
ma jednak organizacyjny poziom wspierania tworzenia wiedzy. Organizacja 
oparta na wiedzy powinna być systemem otwartym na informacje. Tzw. strate
gie informacyjne nowoczesnych firm opartych na wiedzy oraz ich kultura orga
nizacyjna (informacyjna) powinny być ukierunkowane na przekształcanie infor
macji w wiedzę i następnie wykorzystanie wiedzy w praktycznym działaniu.

Prawdopodobne jest, że swój wkład do zmierzenia się z problemem wie- 
dzotwórczej funkcji informacji mieć będą aktualne badania satysfakcji organi
zacji - ja k o  użytkowników informacji, co postuluję. Powinny one objąć próbę 
określenia stopnia zaspokojenia potrzeb informacyjnych, ocenę dostępności, 
stopień wykorzystania różnych źródeł w analizie zmian makrootoczenia. 
Z  pracy wynika, że istotny wkład do badań tych procesów może wnieść nauka 
o informacji.

W społeczeństwie wiedzy, które -  co starano się pokazać -  jawić się może 
jako społeczeństwo sprzeciwów i kontrastów wynikających właśnie z kwestii



informacyjnych, istotny fragment rzeczywistości (aktywności społecznej) sta
nowi wypracowanie organizacyjnych (rozumianych także jako wspólnoty prak
tyków -  communities o f  practice) podstaw współpracy w zakresie tworzenia, 
przekazu, wymiany i wykorzystywania informacji oraz wiedzy, wymiana i adap
towanie tzw. dobrych praktyk. Tylko wtedy możliwa będzie równowaga mię
dzy rozwojem społecznym i gospodarczym. Wydaje się bowiem, że nie można 
rozpatrywać rozwoju społecznego bez rozwoju gospodarczego. Wszelkie dzia
łania w sferze gospodarczej mają w istocie zawsze charakter społeczny, gdyż 
ich skutki dotyczą innych osób, zjawisk lub rzeczy. Wpływ koncepcji gospo
darki opartej na wiedzy w znacznej mierze kształtuje społeczną wrażliwość, 
określa prioiytety w zaspokajaniu potrzeb uznanych za społecznie ważne 
(takim priorytetem jest niewątpliwie wiedza) oraz rozbudza aktywne podej
ście do w ied ^  i różnych nowoczesnych form nabywania nowych informacji, 
kwalifikacji i umiejętności.

W kontekście podjętych rozważań, nie sposób nie dostrzegać przeobrażeń 
społecznych jako istotnego czynnika przemian w organizacjach opartych na 
informacji i wiedzy. Zmiany społeczne wpływają na przekształcenia potrzeb 
i zachowań informacyjnych, co odbija się na funkcjonowaniu organizacji. 
W organizacjach opartych na wiedzy pracują „inni” ludzie, tzw. knowledge 
workers -  są to jednocześnie obywatele społeczeństwa informacyjnego, świa
domi swoich potrzeb, praw i obowiązków informacyjnych, lepiej przygotowani 
do pracy z informacjami, którzy wykorzystują informację w działaniu, którzy 
potrzebują nowych form informacji (np. informacji mobilnej) -  głównie do 
aktualizowania i tworzenia nowej wiedzy. To wszystko nazwać by m ożna wraż
liwością społeczną, która ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy. Jeśli ziar
nem tej wrażliwości uczynimy informację i wiedzę, można spodziewać się bar
dziej wymiernych korzyści w sferze wymiany pomysłów, idei, wzrostu 
kreatywności i innowacji -  co stanowi rdzeń gospodarki opartej na wiedzy. Na 
gruncie gospodarczym zapewnić to można tylko drogą współpracy i dobrze 
pojętej konkurencji.

Obserwujemy także relację w odwrotnym kierunku. Praktyka organiza
cyjna może dostarczać wielu podstaw do dyskusji i rozważań nad rolą, spo
dziewanymi (pożądanymi) cechami informacji i umacniać wartości związane 
z sięganiem po informację i wiedzę w strukturze społeczeństwa.

Ujęcie organizacyjne zaprezentowane w książce pozwoliło zaobserwować 
nieodzowność dopełniania się różnych podejść do fenom enu informacji na 
gruncie rozpatrywanych dyscyplin naukowych. Należy sądzić, że zapropono
wany (poszerzony i pogłębiony) kierunek myślenia może być istotny dla krea
torów środowiska informacyjnego w organizacjach, którzy coraz mocniej 
zainteresowani są wynikami badań nauki o informacji {information science).

Z prowadzonych w książce dociekań wynika, że mimo postępu nauki, roz
woju technologii informacyjnych, wysiłków w kierunku nieustannego kształce
nia i samorozwoju użytkowników informacji itp. -  bez względu na to, czy i co 
myślimy o organizacjach, czy też o społeczeństwach -  istnieje szereg nie roz



wiązanych do tej pory problemów i barier informacyjnych. Mam tu na myśli 
przykładowo: nadmiarowość informacji, zniekształcenia (manipulacja), trud
ności w szacowaniu wartości informacji i wiedzy, w selekcji i ocenie źródeł, 
w zapewnianiu sprawnego dostępu do informacji i wiedzy, w organizowaniu 
środowiska edukacji -  chociaż skala ich zastosowań jest z pewnością różna 
i wymaga innej, tj. odpowiedniej optyki badawczej. Tym cenniejsza wydaje się 
podjęta przeze mnie próba zestawienia ról i kompetencji zawodowych współ
czesnych profesjonalistów informacji i wiedzy.

W wymiarze teoretycznym zaletą podjętych tutaj badań jest także porząd
kowanie terminologii i pojęć związanych z zarządzaniem informacją w środo
wisku organizacyjnym, dokonanie przeglądu różnych koncepcji i idei -  nie 
narzędzi (w sensie softwaru i hardwaru) -  służących skuteczniejszej transfor
macji informacji w wiedzę.

W świetle prowadzonych rozważań z całą pewnością można uznać, że wie
dza o informacji w organizacjach jest częścią wiedzy o społeczeństwie, która 
buduje zdolność człowieka do podejmowania wyzwań intelektualnych dla 
mądrego przekształcania świata, o co przecież idzie w społeczeństwie wiedzy.
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DO WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY SIĘ KSZTAŁCĄ LUB DOSKONALĄ

Życzymy Wam sukcesów w nauce
Pamiętajcie o tym, że WYDAWNICTWO SBP jest dla Was. Publiicujemy 

większość literatury Wam potrzebnej. Autorami tych icsiążeic są sprawdzeni 
praictycy, dydaictycy i nauicowcy. Co rotcu wydajemy kilkanaście pozycji 

książkowych. Z każdym rokiem nasza oferta jest bogatsza.

Polecamy nasze czasopisma
Znajdziecie w nich wszystko co aktualne i najważniejsze w bibliotekarstwie

i informacji naukowej.

BIBLIOTEKARZ
Indeks 352624. Miesięcznik o charakterze fachowym i naukowym.

Ukazuje się od 1929 r. Czasopismo wydawane przez SBP oraz Bibliotekę Publiczną
m.st. Warszawy.

PORADNIK BIBLIOTEKARZA
Indeks 369594. Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny.

Ukazuje się od 1949 r. Czasopismo wydawane przez SBP.

ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
Od 1993 r. czasopismo wydawane przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz SBP, jako pólrocznik.

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
Czasopismo naukowe ukazujące się od 1927 r. niezbędne 

dla całego środowiska bibliotekarskiego. Od 2004 r. wydawane wyłącznie przez SBP. Kwartalnik.

EBIB. Elektroniczna BIBlioteka i Biuletyn EBIB
Wychodzi w formie elektronicznej od 1999 r. Działa w strukturze SBP od 2001 r.

Adresy: http://ebib.oss.wroc.pl; ebib.redakcja@oss.wroc.pl
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w Wydawnictwie SBP -  Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7 

oraz w Dziale Promocji i Kolportażu -  Al. Niepodległości 213.
Staramy się -  zważywszy na status materialny środowiska bibliotekarskiego -  utrzymywać ceny 

na poziomie niskim i średnim, a część pozycji wydajemy na zasadzie non profit.
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