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WSTĘP

Przedmiotem rozważań w książce jest sposób wykorzystania środowiska In-
ternetu, w tym szczególnie Web 2.0, w działalności polskich instytucji książ-
ki. W obrębie przyjętego zakresu pracy sprecyzowano następujące problemy 
badawcze wymagające rozwiązania:

• określenie zakresu i  form wykorzystania środowiska Internetu – 
w  tym mediów społecznościowych – do prowadzenia działalności 
usługowej przez działające w Polsce instytucje książki, na tle innych 
obszarów ich działalności takich jak: działalność informacyjna, pro-
mocyjna i handlowa;

• ustalenie różnic w  sposobie wykorzystania mediów społecznościo-
wych do prowadzenia działalności usługowej przez komercyjne i nie-
komercyjne instytucje książki oraz wyjaśnienie ich przyczyn. 

Do celów szczegółowych pracy należy:
• identyfi kacja usług realizowanych w latach 2000–2012 przez instytu-

cje książki za pośrednictwem Internetu (ze szczególnym uwzględnie-
niem usług realizowanych za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych);

• opracowanie diagnozy obejmującej zakres i formy wykorzystania śro-
dowiska Internetu w działalności informacyjnej, promocyjnej, han-
dlowej i usługowej instytucji książki w Polsce;

• opracowanie diagnozy obejmującej zakres i formy wykorzystania me-
diów społecznościowych w działalności informacyjnej, promocyjnej, 
handlowej i usługowej instytucji książki w Polsce;

• zidentyfi kowanie różnic w  wykorzystaniu Internetu i  mediów spo-
łecznościowych przez komercyjne i niekomercyjne instytucje książki 
w Polsce oraz wyjaśnienie ich przyczyn.

Podstawowe pojęcia

Ujęty w tytule książki termin „Web 2.0” jest w  literaturze przedmiotu uży-
wany najczęściej na określenie sieci drugiej generacji, której działanie opiera 
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się na zapewnieniu użytkownikom możliwości aktywnego współtworzenia 
treści serwisów WWW poprzez dostarczenie im odpowiedniego środowi-
ska i narzędzi. Zakres pojęciowy terminu został po raz pierwszy zarysowany 
w 2004 roku przez Tima O’Reilly’ego [O’Reilly online (a)]. W 2005 roku autor 
ten opublikował zwięzłą defi nicję, która stała się dla wielu autorów podstawą 
późniejszych rozważań. Zdaniem O’Reilly’ego Web 2.0 to sieć postrzegana 
jako platforma komunikacyjna, która umożliwia użytkownikom swobodne 
tworzenie zasobów, a także ich przetwarzanie, rozwijanie oraz dzielenie się 
nimi. O’Reilly podkreślał, że istotą koncepcji Web 2.0 jest myślenie o sieci 
w  kategoriach tzw. architektury uczestnictwa1, zakładającej przekraczanie 
ram statycznych serwisów Web 1.0, na rzecz wspierania aktywności użyt-
kowników sieci [O’Reilly online (b)].

W latach 2004–2012 wielokrotnie podejmowano próby precyzyjnego 
zdefi niowania terminu Web 2.0, wskazania dystynktywnych cech tego zjawi-
ska oraz dokonania klasyfi kacji narzędzi wchodzących w jego zakres, wciąż 
jednak nie wypracowano kompletnej defi nicji. Od czasu pierwszego użycia 
terminu Web 2.0, próby jego zdefi niowania i  opisania podejmowali m.in.: 
Michael Haenlein, Andreas Kaplan, Jack Maness, Paul Miller, Emory Craig, 
Michael Stephens, Maria Collins, a  wśród polskich badaczy: Sabina Cisek, 
Adam Dudczak, Bożena Jaskowska, Bohdan Jung, Agnieszka Koszowska, 
Grzegorz Gmiterek i in.

Choć wśród autorów nie ma pełnej zgodności co do sposobu defi niowa-
nia terminu, analiza opublikowanych defi nicji pozwala na wytypowanie ze-
stawu najczęściej wymienianych cech zjawiska Web 2.0, takich jak:

– zatarcie granic między autorem a odbiorcą treści – wykształcenie się 
nowego typu użytkownika sieci, tzw. prosumenta;

– współpraca wielu użytkowników przy tworzeniu zasobów sieciowych;
– otwartość i kultura dzielenia się zasobami;
– networking, tworzenie społeczności sieciowych.
W obrębie książki termin Web 2.0 będzie używany w szerokim znaczeniu, 

na określenie interaktywnych platform i narzędzi umożliwiających użytkow-
nikom tworzenie zasobów, prezentowanie własnych opinii i  wspierających 
komunikację między instytucją książki a jej użytkownikami/klientami. 

Z pojęciem Web 2.0 wiąże się często w literaturze przedmiotu inne termi-
ny, takie jak: social knowledge sharing, wikinomics, crowdsourcing, collective 
intelligence, ideagora, odnoszące się do charakterystycznych dla zjawiska Web 
2.0 koncepcji otwartości i globalnej współpracy. Zjawiska te pośrednio wiążą 
się z problematyką książki, nie będą jednak poddawane szczegółowym ana-
lizom. 

1  W oryginale: architecture of participation.
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Rozważania na temat Web 2.0 wpisują się również w  kontekst analiz 
zjawiska konwergencji mediów, defi niowanego jako proces przenikania się 
i integrowania różnych, pierwotnie niezwiązanych z sobą technologii i form 
medialnych. Zjawisko kultury konwergencji było już wielokrotnie przedmio-
tem szczegółowych analiz [Jenkins 2007; Griffi  ths, Light 2008; Jensen 2009; 
Dwyer 2010; Gmiterek 2012], zarówno na gruncie nauk o komunikowaniu 
i medioznawstwa, jak i innych dyscyplin. Omawiano technologiczne i funk-
cjonalne aspekty konwergencji mediów oraz ich wpływ na procesy kształ-
towania się nowych zjawisk społecznych, ekonomicznych i  kulturalnych 
[Tapscott 2008; Hamilton 2009; Schneider, Grä f 2011]. Jednym z przejawów 
konwergencji mediów jest wykształcenie się nowego sposobu myślenia o sie-
ci – jako o multimedialnej platformie komunikacyjnej współtworzonej przez 
wielu użytkowników i  integrującej różnorodne techniczne i  funkcjonalne 

Media 
społecznościowe

np.:
–  serwisy 

społecznościowe
– blogi
– mikroblogi

Narzędzia 
Web 2.0

np.:
–  folksonomie
–  społecznościowe 

elementy 
stron www

WEB 2.0

INTERNET

NOWE MEDIA

Rys. 1. Relacje między podstawowymi terminami

Źródło: opracowanie własne, 2012.
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rozwiązania charakterystyczne dla innych, wcześniejszych form medialnych. 
Koncepcja konwergencji mediów wiąże się więc z założeniami fi lozofi i Web 
2.0. Problemy konwergencji mediów, choć pośrednio łączą się z problematy-
ką książki, wykraczają znacznie poza przyjęty zakres tematyczny pracy i wy-
magają odrębnej refl eksji, stąd też nie będą elementem dalszych rozważań 
w tej książce.

Obok nakreślonych problemów ze zdefi niowaniem zjawiska Web 2.0 po-
jawiają się również różnice w określaniu katalogu narzędzi informacyjno-ko-
munikacyjnych wchodzących w jego zakres. Wielu autorów [Cisek online (a); 
Barsky, Purdon 2006; Koszowska 2009] zalicza do zjawiska Web 2.0 formy 
takie jak: serwisy społecznościowe2, blogi3, mikroblogi4, fora5, serwisy oparte 
na technologii wiki6 czy folksonomie7. W niektórych typologiach [Wunsch-
-Vincent, Vickery online; Jung 2010; Gmiterek 2012] wymieniane są również 
dodatkowo formy takie jak: podcasty8, kanały RSS9 czy wirtualne światy10 (se-
cond life). W tej pracy analizie zostały poddane:

– serwisy społecznościowe (networkingowe);
– blogi;
– mikroblogi;
– serwisy typu sharing11, służące wymianie zasobów różnego typu;

2  W pracy defi niowane jako: portale internetowe współtworzone przez osoby podzielają-
ce wspólne zainteresowania lub portale tworzone w celu podtrzymywaniu więzi towarzyskich 
(np. Facebook, Nk, Google+).

3  W pracy defi niowane jako: rodzaje stron internetowych zawierające określoną liczbę 
odrębnych, samodzielnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów, które mogą być oce-
niane lub komentowane przez czytelników bloga.

4  W pracy defi niowane jako: rodzaje internetowych dzienników, w których głównym noś-
nikiem informacji są krótkie wpisy, dostępne dla każdego użytkownika serwisu mikroblogo-
wego lub dla wyselekcjonowanej przez autora grupy użytkowników (np. Twitter, Blip).

5  W pracy defi niowane jako: forma grup dyskusyjnych, której celem jest umożliwienie 
wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach za pomocą 
przeglądarki internetowej.

6  W pracy defi niowane jako: serwisy WWW, których treść może być w prosty sposób 
tworzona i  modyfi kowana z  poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiające wielu użyt-
kownikom wspólną pracę nad dokumentem (np. Wikipedia, Citizendium).

7  W pracy defi niowane jako: narzędzia umożliwiające wspólne katalogowanie zasobów 
sieciowych (np. CiteULike, Bibsonomy). 

8  W pracy defi niowane jako: internetowe publikacje dźwiękowe lub fi lmowe, bazujące na 
technologii RSS, pojawiające się w formie regularnie udostępnianych odcinków.

9  W  pracy defi niowane jako: oparty na języku XML sposób rozpowszechniania treści 
publikowanych w często aktualizowanych serwisach internetowych.

10  W pracy defi niowane jako: obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzysta-
niu technologii komputerowej, uwzględniający elementy świata realnego i fi kcyjnego.

11  W pracy defi niowane jako: portale internetowe umożliwiające dzielenie się zasobami 
różnego typu, np. nagraniami video (YouTube), zdjęciami (Flickr, Pinterest), prezentacjami 
multimedialnymi (Slideshare, Slidebook), muzyką (Myspace).
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– komunikatory internetowe12;
– interaktywne elementy serwisów internetowych (takie jak: możliwość 

dodawania komentarzy i  ocen, opcja „Zapytaj...”, możliwość prowa-
dzenia dyskusji na forum itp.).

Wymienione formy Web 2.0 zostały wytypowane na podstawie analizy 
literatury przedmiotu jako potencjalnie najczęściej włączane w działalność 
instytucji książki.

Przedmiotem analizy w  książce są w  szczególności problemy związane 
z wykorzystaniem tzw. mediów społecznościowych, defi niowanych ogólnie 
jako interaktywne serwisy WWW opierające swoje działanie na treści ge-
nerowanej przez użytkowników. Choć relacje między zakresami pojęć „Web 
2.0” i  „media społecznościowe” wciąż nie są jednoznacznie określone, to 
w większości opracowań [Koszowska 2009; Chua, Goh 2010; Kaplan, Haen-
lein 2010] „Web 2.0” jest defi niowany jako termin szerszy od terminu „media 
społecznościowe”, obejmujący ideologiczne i technologiczne podstawy nowe-
go sposobu myślenia o wykorzystaniu środowiska Internetu. Termin „media 
społecznościowe” jest zaś używany na określenie konkretnych form wdroże-
nia założeń fi lozofi i Web 2.0. W książce analizie poddano sposoby wykorzy-
stania w  instytucjach książki wybranych form mediów społecznościowych, 
takich jak: serwisy społecznościowe (networkingowe), blogi, mikroblogi oraz 
serwisy służące dzieleniu się zasobami różnego typu. 

Wyjaśnienia wymaga sposób użycia w pracy terminu „nowe media”. Na 
gruncie nauk o komunikowaniu jest on szeroko wykorzystywany w odniesie-
niu do wszelkich form komunikacji elektronicznej wykorzystujących nowe 
technologie – komputery, Internet, Web 2.0, technologie mobilne, cyfrowy 
zapis danych itp. W takim ujęciu nowe media – w odróżnieniu od tzw. sta-
rych mediów – cechuje przede wszystkim multimedialność i interaktywność 
przekazywanych treści [Hopfi nger 2005; Megier 2011]. W kontekście rozwa-
żań podjętych w  książce termin ten jest używany jako zbiorcze określenie 
zjawisk związanych zarówno z samym Internetem, jak i z rozwijającymi się 
w jego obrębie mediami społecznościowymi. 

„Instytucje książki” zostały na użytek pracy zdefi niowane jako instytu-
cje publiczne oraz przedsiębiorstwa, których działalność jest zorientowana 
na pośredniczenie – zarówno nieodpłatne, jak i komercyjne – w dostępie do 
zasobów nauki i  kultury. Pośredniczenie to obejmuje szeroki zakres czyn-
ności, takich jak: wybór treści, selekcja, fi ltracja, adresowanie, zestawianie 
i tworzenie kolekcji, procesy doradcze i informacyjne [Wojciechowski 2006]. 
Na gruncie pracy analizie poddano wyłącznie działanie instytucji pośred-

12  W pracy defi niowane jako: programy pozwalające na przesyłanie komunikatów pomię-
dzy komputerami za pośrednictwem Internetu.
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niczących w dostępie do książki literackiej – defi niowanej jako rodzaj piś-
miennictwa odznaczający się dominacją estetycznej funkcji języka – takich 
jak biblioteki publiczne oraz księgarnie i  wydawnictwa o  profi lu ogólnym 
lub literackim. Powodem wyboru instytucji pośredniczących w dostępie do 
książki literackiej jako przedmiotu badań jest – zdiagnozowana na podstawie 
analizy literatury przedmiotu – przewaga publikacji traktujących o wykorzy-
staniu nowych mediów w  instytucjach udostępniających książkę naukową 
i fachową, przy niedostatku publikacji poruszających tę problematykę w od-
niesieniu do instytucji pośredniczących w dostępie do książki literackiej. 

W książce analizie poddano sposób realizacji za pośrednictwem mediów 
społecznościowych działalności usługowej, informacyjnej, promocyjnej 
i  handlowej instytucji książki. „Działalność usługową” zdefi niowano ogól-
nie jako aktywność podejmowaną w celu zaspokajania potrzeb odbiorców, 
która nie wiąże się bezpośrednio z  wytworzeniem konkretnego produktu. 
W tym rozumieniu usługi wyróżnia zatem ich niematerialny charakter oraz 
użyteczność w celu zaspokajania potrzeb użytkowników/klientów instytucji. 
W pracy analizą objęto przede wszystkim działalność usługową instytucji 
książki związaną z realizacją przez nie procesów pośredniczenia (mediacji). 
„Działalność informacyjną” zdefi niowano jako aktywność polegającą na 
udostępnianiu informacji o samej instytucji, jej ofercie oraz podejmowanych 
działaniach. Wyjaśnienia wymaga w tym miejscu różnica między świadcze-
niem „usług informacyjnych” a prowadzeniem „działalności informacyjnej”. 
Na potrzeby pracy przyjęto, że instytucja prowadzi działalność informacyj-
ną wtedy, gdy udostępnia informacje – z własnej inicjatywy i dla realizacji 
własnych celów, np. publikując komunikaty w serwisie WWW czy rozsyłając 
newsletter, instytucja świadczy natomiast usługi informacyjne, gdy udostęp-
nienie informacji jest odpowiedzią na konkretne, zdiagnozowane potrzeby 
odbiorców, np. w trakcie realizacji kwerend. 

Stan badań

Badania sieci drugiej generacji13 (Web 2.0) wpisują się w  szeroki kontekst 
analiz przemian technologicznych, kulturowych, ekonomicznych i społecz-
nych związanych z upowszechnieniem Internetu. W latach 2000–2012 szcze-
gółowym badaniom poddawano na gruncie bibliologii, informatologii, ko-
munikacji społecznej, socjologii oraz nauk o zarządzaniu m.in.: 

13  Terminy „Web 2.0” oraz „sieć drugiej generacji” są traktowane jako synonimy i będą 
w pracy używane zamiennie.
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– cechy Internetu jako środowiska informacyjno-komunikacyjnego oraz 
rodzaje, właściwości i  zastosowania narzędzi komunikacji interneto-
wej [Hopfi nger 2005; Manovich 2006; Aoli 2008; Baryluk,Wawrzak-
-Chodaczek 2008];

– pozytywne i negatywne konsekwencje informatyzacji, w  tym konse-
kwencje psychologiczne i społeczne [Wallace 2001; Cywińska-Milonas 
2002; Castells 2003; 2007];

– użytkowników Internetu – cechy demografi czne, potrzeby, zachowa-
nia informacyjne itp. [O’Cass, Fenech 2003; Savolainen, Kari 2004; 
Zhao 2006; Brandtzæg, Heim, Karahasanović 2011];

– jakość stron WWW – metody i narzędzia ich ewaluacji [Sapa 2005; 
Poll 2007; Chua, Goh 2010];

– obszary i  sposoby wykorzystania Internetu w  działalności bibliotek 
oraz wpływ nowych technologii na czytelnictwo, rynek książki i spo-
sób funkcjonowania bibliotek [Wilson 2000; Głowacka 2004; Jaskow-
ska 2007; Bertot, McClure, Jaeger 2010; Kisilowska 2010].

Wraz z przemianami samej sieci – w tym wykształceniem się jej nowe-
go modelu 2.0 – zmianom podlegała także tematyka prowadzonych badań. 
W obszar analiz włączono problematykę wykorzystania mediów społecznoś-
ciowych. Do często poruszanych tematów należały w latach 2000–2012 m.in.:

– cechy i rodzaje społeczności internetowych [Armstrong, Hagel 2000; 
Przywara 2005; Benkler 2006; Dijk 2006; Castells 2007; Stachura 2008];

– fi lozofi a i założenia teoretyczne modelu Web 2.0 [Miller online; Craig 
2007; Stephens, Collins 2007; Cisek online];

– cechy i formy mediów społecznościowych [Jung 2010; Levinson 2010];
– zastosowanie mediów społecznościowych w działalności biznesowej, 

szczególnie w  obszarze promocji i  PR [Breakenridge 2008; Tapscott 
2008; Mazurek 2008; Holzner 2009; Funk 2009, 2011; Evans 2010];

– wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji naukowej 
[Barjak 2006; Cisek online; Khaiser, Rajendra 2009];

– zastosowanie mediów społecznościowych w  działalności bibliotek 
– model Library 2.0 [Casey, Savastinuk 2006; Maness 2006; Curran, 
Murray, Christian 2007; Jaskowska, Dudczak 2007; Kotuła 2008; 
Holmberg 2009; Koszowska 2009; Peltier-Davis 2009; Gmiterek 2012].

W obrębie rodziny problemów badawczych związanych z  wykorzysta-
niem możliwości sieci drugiej generacji w działalności instytucji książki ana-
lizie poddawano przede wszystkim zagadnienia związane z zastosowaniem 
mediów społecznościowych w działalności informacyjnej i promocyjnej bi-
bliotek naukowych. Wyraźnie rzadziej przedmiotem analiz było wykorzysta-
nie narzędzi Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki, szczególnie 
tych zorientowanych na pośredniczenie w dostępie do książki literackiej.
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Problematyka książki wpisuje się w koncepcje teoretyczne rozwijane na 
gruncie bibliologii. Temat pracy nawiązuje do postrzegania działalności usłu-
gowej instytucji książki w  kategoriach realizacji idei pośredniczenia (Woj-
ciechowski 2010) oraz osadzenia działalności instytucji książki w kontekście 
realizacji społecznych funkcji książki (Migoń 1984, Głombiowski 1980, Ko-
łodziejska 2006). Oryginalność zdefi niowanego tematu badań przejawia się 
w wyborze zakresu tematycznego pracy oraz przyjętej perspektywie badaw-
czej, łączącej problematykę działalności usługowej instytucji książki z tema-
tem wykorzystania narzędzi Web 2.0. Oryginalne jest również oparcie badań 
własnych na założeniach metodologii mieszanej, zakładającej spójne wyko-
rzystanie w obrębie jednego projektu, elementów badań ilościowych i jakoś-
ciowych. 

Media społecznościowe były już przedmiotem rozważań na gruncie bi-
bliologii, jednak w ograniczonym zakresie, głównie w kontekście wykorzy-
stania Web 2.0 w  komunikacji naukowej oraz w  działalności promocyjnej 
bibliotek. Poszczególne formy mediów społecznościowych były analizowane 
jako kanały komunikacji naukowej [Cisek online; Raff erty 2011; Ross i  in. 
2011; Mon 2012] oraz jako narzędzia prowadzenia kampanii marketingowych 
i PR w bibliotekach różnego typu [Koszowska online; Linh 2008; McMenemy 
2008; Gould 2009]. Analizie poddawano również koncepcję Library 2.0 (Bi-
blioteka 2.0) – nowego modelu działania biblioteki, opartego na współpracy 
bibliotekarzy i użytkowników przy wykorzystaniu środowiska internetowe-
go i  narzędzi Web 2.0 dostępnych za jego pośrednictwem [Casey, Savasti-
nuk 2006, 2007; Maness 2006; Curran, Murray, Christian 2007; Jaskowska, 
Dudczak 2007; Kotuła 2008; Holmberg 2009; Koszowska 2009; Peltier-Davis 
2009; Parkes, Walton 2010; Partridge, Lee, Munro 2010; Gmiterek 2012]. 
Autorzy opracowań skupiali się jednak przede wszystkim na teoretycznym 
opisie koncepcji Biblioteki 2.0 i analizie poszczególnych form mediów spo-
łecznościowych pod kątem ich użyteczności dla bibliotek. Brakuje – zarówno 
w publikacjach polskich, jak i zagranicznych – badań empirycznych pokazu-
jących rzeczywisty stopień wdrożenia modelu Biblioteki 2.0. Rzadko poru-
szano również na gruncie bibliologii problematykę wykorzystania mediów 
społecznościowych przez komercyjne instytucje książki, takie jak księgarnie 
czy wydawnictwa. Celem tego opracowania jest zatem jakościowe przedsta-
wienie sposobów wykorzystania nowych mediów w działalności usługowej 
instytucji książki – z naciskiem na pokazanie różnic w sposobie ich wykorzy-
stania przez instytucje komercyjne i niekomercyjne – na podstawie zarówno 
analizy literatury przedmiotu, jak i badań własnych. 
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Układ książki

Przyjęte założenia pracy znalazły odzwierciedlenie w jej strukturze. W pierw-
szej, teoretycznej części analizie poddano usługowe aspekty działalności 
instytucji książki – bibliotek publicznych, księgarń oraz wydawnictw, pod-
kreślając aspekty związane z ich funkcjonowaniem w przestrzeni społecznej
i/lub gospodarczej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę Internetu i mediów 
społecznościowych jako narzędzi wpływających na sposób świadczenia 
usług. Głównym celem rozważań w  pierwszej części pracy było wskazanie 
potencjalnych punktów stycznych pomiędzy sposobami realizacji działalno-
ści usługowej przez różne typy instytucji książki, jak również zidentyfi kowa-
nie czynników mogących wpływać na różnice w sposobie korzystania przez 
nie z nowych mediów.

Działalność usługową bibliotek omówiono w  kontekście realizacji ich 
zobowiązań jako instytucji publicznych, pełniących istotne funkcje kultural-
ne i edukacyjne. Scharakteryzowano cechy usług bibliotecznych jako usług 
publicznych, podkreślając ich mediacyjny charakter oraz rolę w  realizacji 
społecznej funkcji książki. Rozwój działalności usługowej analizowano rów-
nież jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o bibliotece oraz element 
promowania jej wizerunku jako instytucji przyjaznej i otwartej na potrzeby 
użytkowników. Zwrócono uwagę na rolę Internetu i mediów społecznościo-
wych w działalności współczesnej biblioteki, analizując stosowanie nowych 
narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w kontekście upodabniania się bi-
bliotek do instytucji komercyjnych oraz jako element budowania ich przewa-
gi konkurencyjnej. 

Księgarnie scharakteryzowano jako – funkcjonujące w przestrzeni społecz-
no-gospodarczej – komercyjne instytucje handlowo-usługowe, pełniące jedno-
cześnie funkcje instytucji kultury i instytucji książki. Rozwój działalności usłu-
gowej księgarń przedstawiono w kontekście przemian gospodarczych ostatnich 
lat polegających na stopniowym zwiększaniu roli sektora usług. Omówiono 
ideę księgarskiej „wartości naddanej” oraz koncepcję księgarni jako „trzeciego 
miejsca”, porównując działania księgarń z podobnymi, podejmowanymi przez 
biblioteki publiczne. Zwrócono uwagę na mediacyjny charakter współczesnej 
działalności księgarskiej oraz podobieństwa i różnice w stosunku do procesu 
mediacji bibliotecznej. Omówiono również obszary wykorzystania Internetu 
w działalności księgarskiej, zwracając uwagę na jego zastosowanie w działalno-
ści informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej. 

Wydawnictwa scharakteryzowano – podobnie jak księgarnie – jako ko-
mercyjne instytucje książki, funkcjonujące w  obrębie sektora kultury oraz 
prowadzące – w mniejszym lub większym stopniu – działalność usługową. 
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Analizie poddano wybrane aspekty działalności wydawnictw, zwracając uwa-
gę na zagadnienia związane z prowadzeniem przez nie działalności usługo-
wej. Zwrócono uwagę na to, że choć wydawnictwa – w odróżnieniu od biblio-
tek – nie są instytucjami typowo usługowymi, to, podobnie jak księgarnie, 
włączają usługi w obręb swojej oferty, czynią z ich świadczenia element stra-
tegii biznesowej. Podkreślono również kwestię społecznej odpowiedzialności 
wydawców, ich rolę w komunikacji literackiej oraz kulturotwórczy i media-
cyjny charakter ich działalności. Przedstawiono wybrane aspekty związane 
z wykorzystaniem środowiska Internetu w działalności informacyjnej, pro-
mocyjnej, handlowej i usługowej wydawców. Wykorzystanie nowych narzę-
dzi informacyjno-komunikacyjnych omówiono jako główny element stra-
tegii promocyjnej wydawnictwa oraz nowy kanał dystrybucji dóbr i usług. 
Podkreślono rolę mediów społecznościowych w działalności współczesnych 
wydawnictw, analizując ich wykorzystanie w kontekście odpowiedzi przed-
siębiorstw na oczekiwania ze strony klientów oraz jako przejaw innowacyj-
ności działania wydawnictw.

W drugiej części pracy zreferowano wyniki badań własnych, w celu we-
ryfi kacji konkluzji wynikających z analizy literatury przedmiotu i uzyskania 
odpowiedzi na zdefi niowane pytania badawcze. Rozwiązanie zdefi niowanych 
problemów badawczych było możliwe dzięki realizacji badań ankietowych, 
wspartych wywiadem, przeprowadzonych na grupie wytypowanych instytu-
cji książki.

Głównym zadaniem badań było określenie zakresu i form wykorzystania 
Internetu – w  tym mediów społecznościowych – w działalności usługowej 
komercyjnych i niekomercyjnych instytucji książki w Polsce. Celem nie było 
przy tym jednak określenie w sposób ilościowy skali wykorzystania nowych 
mediów poprzez wskazanie odsetka instytucji książki w Polsce wykorzystu-
jących nowe narzędzia komunikacyjne w działalności usługowej, ale przede 
wszystkim jakościowe omówienie sposobów korzystania z nowych mediów. 
Szczególny nacisk w badaniu został zatem położony na zdefi niowanie obsza-
rów wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych, pokazanie różno-
rodności ich zastosowań, wskazanie najczęściej wykorzystywanych narzędzi, 
ustalenie częstotości wykorzystania nowych mediów oraz wskazanie ogól-
nych tendencji związanych z ich zastosowaniem w instytucjach książki. Ana-
lizie poddawano przy tym – zgodnie z przyjętym zakresem pracy – jedynie 
zagadnienia związane z działalnością usługową tych instytucji książki, które 
opierają swoje działanie na pośredniczeniu w dostępie do książki literackiej 
– bibliotek publicznych oraz księgarń i wydawnictw o profi lu ogólnym lub 
literackim. Doboru instytucji do próby dokonano, stosując metodę miesza-
ną, opartą na losowym doborze spośród instytucji spełniających dodatkowe, 
wcześniej zdefi niowane kryteria, lub wykorzystując dobór celowy. Do próby 
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włączono ogółem 351 instytucji: 260 bibliotek publicznych, 50 księgarń i 41 
wydawnictw. Badanie ankietowe uzupełniono, przeprowadzając pogłębione 
wywiady z przedstawicielami instytucji książki. 

W trzeciej części pracy wnioski wynikające z  analizy literatury przed-
miotu oraz badań własnych wykorzystano w celu opracowania modelowych 
rozwiązań dotyczących wykorzystania mediów społecznościowych w  dzia-
łalności instytucji książki. Omówiono zdiagnozowane problemy związane ze 
sposobami wykorzystania nowych mediów w polskich instytucjach książki, 
zwracając szczególną uwagę na trudności w zakresie:

– zdefi niowania celu prowadzenia działań w  mediach społecznościo-
wych;

– określenia rodzaju przekazywanych treści oraz częstotliwości ich pub-
likowania;

– doboru narzędzi umożliwiających realizację zdefi niowanych celów;
– wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obsługę mediów społecznoś-

ciowych.
Scharakteryzowano elementy składowe i etapy tworzenia strategii wyko-

rzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki oraz przedsta-
wiono propozycje modelowych rozwiązań w tym zakresie. 

Rezultaty badań

W wyniku przeprowadzonych analiz:
• określono zakres i formy wykorzystania środowiska Internetu do pro-

wadzenia działalności usługowej przez działające w Polsce instytucje 
książki;

• rozpoznano zakres i  formy wykorzystania mediów społecznościo-
wych w działalności usługowej instytucji książki w Polsce;

• zidentyfi kowano zakres i formy wykorzystania środowiska Internetu 
i mediów społecznościowych do prowadzenia działalności informa-
cyjnej, promocyjnej i handlowej polskich instytucji książki;

• zidentyfi kowano różnice w sposobie wykorzystaniu Internetu i me-
diów społecznościowych przez komercyjne i niekomercyjne instytu-
cje książki w Polsce oraz podjęto próbę wyjaśnienia ich przyczyn;

• określono użyteczność Internetu i mediów społecznościowych w re-
alizacji działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługo-
wej polskich instytucji książki oraz sformułowano prognozy dotyczą-
ce perspektyw ich dalszego wykorzystania;

• opracowano propozycje modelowych rozwiązań związanych z wyko-
rzystaniem mediów społecznościowych w instytucjach książki.
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Znaczenie poznawcze i praktyczne

Uzyskane wyniki badań, na poziomie teoretycznym, pozwoliły pogłębić i do-
precyzować niedostatecznie reprezentowaną na gruncie bibliologii proble-
matykę mediów społecznościowych, szczególnie w odniesieniu do zagadnień 
związanych z ich wykorzystaniem w działaności usługowej instytucji książki. 
Na poziomie praktycznym opracowane rozwiązania modelowe pozwolą na 
świadome planowanie działań instytucji książki w mediach społecznościo-
wych, tak by były one skuteczne i  zgodne z nadrzędnymi celami działania 
instytucji. Uzyskane rezultaty badań mogą również zostać praktycznie wy-
korzystane do wypracowania standardów w zakresie świadczenia przez in-
stytucje książki usług online oraz lepszego informowania o ofercie instytucji 
książki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

***

Autorka pragnie złożyć serdeczne podziękowania dr hab. Marii Próch-
nickiej za opiekę nad rozprawą doktorską, której najważniejsze części zło-
żyły się na tę książkę. Autorka chciałaby również wyrazić wdzięczność
dr hab. Ewie Głowackiej oraz dr hab. Małgorzacie Kisilowskiej za cenne uwa-
gi i inspirujące recenzje. Autorka dziękuje też Dyrekcji oraz wszystkim pra-
cownikom Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego za życzliwość i wsparcie. 



1. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INSTYTUCJI KSIĄŻKI

Przedmiot analizy w tej części pracy stanowią usługowe aspekty działalności 
wybranych typów instytucji książki: bibliotek publicznych, księgarń oraz wy-
dawnictw. Analizie zostały poddane konteksty ich funkcjonowania w prze-
strzeni społecznej i gospodarczej oraz wybrane aspekty związane z realizacją 
działalności usługowej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę Internetu i me-
diów społecznościowych jako narzędzi wpływających na sposób realizacji 
usług. 

Głównym celem analizy było wskazanie punktów stycznych między spo-
sobami realizacji działalności usługowej przez różne typy instytucji książki, 
jak również zidentyfi kowanie aspektów mogących potencjalnie wpływać na 
różnice w sposobie korzystania przez nie z nowych mediów.

1.1. Działalność usługowa bibliotek publicznych

Działalność usługowa bibliotek publicznych została zanalizowana na pod-
stawie schematu ilustrującego wybrane aspekty ich funkcjonowania w społe-
czeństwie. Bibliotekę scharakteryzowano jako instytucję usługową działającą 
jednocześnie w  innych kontekstach – jako instytucja publiczna, instytucja 
kultury i instytucja książki. Podkreślono specyfi kę sytuacji biblioteki publicz-
nej: instytucji non profi t działającej w coraz większym stopniu w warunkach 
gospodarki rynkowej, zwracając przy tym uwagę na pozytywne i negatywne 
implikacje oddziaływania mechanizmów rynkowych na instytucje publiczne. 

1.1.1. Biblioteka publiczna w społeczeństwie – wybrane
konteksty funkcjonowania

Biblioteki publiczne są instytucjami powołanymi do realizacji określonych, 
użytecznych społecznie zadań, z których najważniejsze stanowi pośrednicze-
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nie w dostępie do zasobów nauki i dziedzictwa kulturowego. Specyfi ka biblio-
tek publicznych opiera się przy tym na kilku charakterystycznych cechach 
wyróżniających je spośród innych instytucji, pełniących podobne funkcje. 
Jedną z nich, często przywoływaną zarówno w literaturze przedmiotu [Wo-
łosz 2001; Wojciechowski 2002; Kołodziejska 2006; Wolff  2009; Kisilowska 
2010], jak i w dyskursie publicznym, jest potencjalna powszechność dostępu 
do bibliotek, a więc dążenie do zapewnienia możliwości korzystania z ich za-
sobów wszystkim zainteresowanym. Biblioteki publiczne są fi nansowane ze 
środków publicznych i zobowiązane do obsługi wszystkich obywateli [Woj-
ciechowski 2002, s. 79]. Taki model działania czyni z  biblioteki publicznej 
instytucję publiczną. 

Biblioteki publiczne zostały powołane do działania w określonym celu – 
ich zadaniem, zgodnie z Ustawą o bibliotekach, jest zapewnienie powszech-
nego dostępu do „zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej” 
[Ustawa... 1997]. Przyjęta w latach 90. XX wieku Ustawa o bibliotekach nie 
wyczerpuje wszystkich aspektów funkcjonowania współczesnej biblioteki, 
daje jednak ogólny pogląd na społeczną misję bibliotek, plasując je w szero-
kiej grupie instytucji kultury oraz – ze względu na narzędzie propagowania 
kultury – w węższej grupie tzw. instytucji książki. 

Na wymienione obszary działalności bibliotek publicznych nakłada się 
dodatkowo aspekt ich funkcjonowania jako niekomercyjnych instytucji usłu-
gowych.

Instytucje publiczne Instytucje usługowe

Instytucje kultury

Instytucje książki

Biblioteki 
publiczne

Rys. 2. Wybrane konteksty funkcjonowania bibliotek publicznych w społeczeństwie

Źródło: opracowanie własne, 2011.
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Analiza działalności bibliotek publicznych wymaga zatem odwołania się 
do wyróżnionych kontekstów ich funkcjonowania w społeczeństwie. 

1.1.1.1. Biblioteka publiczna jako instytucja publiczna

Celem działania każdej instytucji publicznej jest dążenie do realizacji po-
trzeb społecznych przez dostarczanie dóbr i usług publicznych [Karna 2008, 
s. 100–101]. Dobra publiczne stanowią specyfi czny kapitał rzeczowy, z które-
go konsumpcji nie można nikogo wyłączyć. Dostęp do dóbr publicznych nie 
ma charakteru konkurencyjnego – konsumpcja dobra przez jedną osobę, nie 
pozbawia innych możliwości konsumpcji tego samego dobra [Owsiak 2005]. 
Usługi publiczne służą zaspokajaniu potrzeb społecznych i podobnie jak do-
bra publiczne są dostępne wszystkim członkom społeczeństwa [Kalisiak-Mę-
delska 2007, s. 197]. 

Działalność instytucji publicznych jest fi nansowana ze środków publicz-
nych, co nadaje jej powszechny, społeczny charakter. Powszechność usług 
świadczonych przez instytucje publiczne oznacza, że muszą one być dostęp-
ne dla każdego i dostarczane „w tej samej ilości wszystkim konsumentom, 
znajdującym się na terenie oddziaływania jednostki powołanej do świadcze-
nia tych usług” [Kożuch, Kożuch 2008, s. 22]. Sposób fi nansowania nie jest 
jednak jedynym czynnikiem decydującym o publicznym charakterze dobra, 
usługi czy instytucji – jak podkreślają Janet Newman i John Clarke – charak-
ter publiczny oznacza przede wszystkim służenie dobru wspólnemu [New-
man, Clarke 2009, s. 7]. 

Instytucje publiczne działają w  interesie publicznym, co znaczy, że istotą 
ich funkcjonowania jest realizacja „celów wyższych, najważniejszych z punk-
tu widzenia całej wspólnoty obywateli i odzwierciedlonych w podzielanych 
wartościach zharmonizowanych z  tymi celami” [Kożuch, Kożuch 2008,
s. 20]. Ogół państwowych i  samorządowych instytucji oraz ich jednostek, 
które dostarczają dobra i usługi, działając w interesie publicznym i bazując 
wyłącznie lub w znacznym stopniu na wykorzystaniu środków publicznych, 
określa się mianem sektora publicznego [Karna 2008]. 

Biblioteki publiczne – fi nansowane ze środków publicznych i zobowiąza-
ne do działania na rzecz obywateli – są niewątpliwie przykładem instytucji 
publicznych. Ich publiczny charakter opiera się na dążeniu do zapewnienia 
wszystkim prawa równego dostępu do dóbr kultury i  nauki, co mieści się 
w defi nicji działania w interesie publicznym. Ogólny cel funkcjonowania bi-
bliotek jest realizowany poprzez wypełnianie rejestru zadań, takich jak:

1) oddziaływanie intelektualizujące – pomoc w budowaniu refl eksji zwią-
zanych z lekturą;
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2) wspieranie procesów edukacyjnych – zarówno sformalizowanych, jak 
i nieformalnych, samokształceniowych;

3) oferowanie możliwości rozrywkowych, rekreacyjnych;
4) realizacja zadań informacyjnych – w  zakresie informacji użytkowej, 

regionalnej, edukacyjnej, profesjonalnej i innej;
5) substytucja – pomoc w rozładowaniu stanów frustracji;
6) wspieranie procesów komunikacji nieinformacyjnej (artystycznej, lite-

rackiej) [Wojciechowski 2002].
Biblioteki działają w interesie publicznym, nie tylko realizując swoje zada-

nia statutowe, lecz także propagując wartości społeczne, takie jak: tolerancja, 
wolność intelektualna czy demokracja, co znalazło wyraz w postanowieniach 
zawartych w Kodeksie Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji [Kodeks... 
2005]. Zdaniem B.M. Jones bibliotekarstwo jest jedną w niewielu pozostałych 
w społeczeństwie dziedzin, która zachowała prawdziwie publiczny charakter 
[Jones 1999]. Zdanie to podziela Jacek Wojciechowski, który komentując po-
glądy M. Gormana, pisze: „Natomiast był i nie zmienił się podstawowy para-
dygmat bibliotekarstwa: działanie dla publicznego pożytku” [Wojciechowski 
2012, s. 156]. 

Wśród cech czyniących z  bibliotek publicznych instytucje publiczne, 
oprócz sposobu fi nansowania i celu działania, można także wymienić ich po-
wszechność – potencjalnie każdy obywatel może dołączyć do grona użytkow-
ników, oraz uniwersalność – działanie bibliotek dąży do zaspokojenia potrzeb 
wszystkich korzystających. Biblioteki publiczne kompletują zatem, jak pisze 
J. Wojciechowski: „zbiory uniwersalne, tak pod względem przedmiotowym 
treściowym, jak i z punktu widzenia nośników. Nie ma ani specjalnego zakre-
su, ani ograniczonego rodzaju zbiorów. Gromadzenie i udostępnianie odby-
wa się według zasady «wszystko dla wszystkich (...)»” [Wojciechowski 1997, 
s. 126]. Postulaty powszechności i uniwersalności są w praktyce działalno-
ści bibliotecznej trudne do zrealizowania, o czym pisze tak J. Wojciechowski 
[Wojciechowski 1997, 2002, 2010] jak i inni autorzy [Budyńska 2009; Koryś 
2008], niemniej jednak bibliotekom publicznym wciąż trudno odmówić ich 
publicznego charakteru. 

1.1.1.2. Biblioteka publiczna jako instytucja usługowa

Na gruncie nauk ekonomicznych funkcjonuje pojęcie przedsiębiorstwa 
usługowego, definiowanego jako rodzaj działalności gospodarczej, opartej 
na zaspokajaniu potrzeb człowieka w sposób niewiążący się bezpośrednio 
z powstaniem nowego dobra [Filipiak, Panasiuk 2008]. 

Biblioteka publiczna jest przykładem instytucji usługowej. Zdaniem 
J.  Wojciechowskiego „wszystkie opinie odnoszące się do bibliotekarstwa 
zgodnie określają bibliotekę – niezależnie od jej rodzaju – jako instytucję 
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usługową” działającą w przestrzeni publicznej [Wojciechowski 2000, s. 18]. 
Biblioteka – choć nie jest przedsiębiorstwem – może zatem zostać przez ana-
logię zdefi niowana jako instytucja, której celem jest zaspokajanie potrzeb 
użytkowników (w tym: informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych i in-
nych) na drodze świadczenia usług. 

Działalność usługowa bibliotek jest pochodną ich społecznej funkcji. Po-
winności bibliotek zostały w  latach 90. XX wieku zdefi niowane w  ustawie 
o bibliotekach, w myśl której głównym celem działania wszystkich typów bi-
bliotek jest organizacja i zapewnienie powszechnego dostępu do „zasobów 
dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej” [Ustawa... 1997]. Zadanie 
to biblioteki wypełniają, realizując procesy, takie jak: „gromadzenie, opraco-
wywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych” [Ustawa... 
1997] oraz obsługę użytkowników, „przede wszystkim udostępnianie zbio-
rów oraz prowadzenie działalności informacyjnej (…)” [Ustawa... 1997]. 

W tak określonym polu działalności bibliotek – nieoddającym zresztą 
w pełni zakresu jej działań – można więc wyróżnić dwa rodzaje zadań: ta-
kie, które posiadają cechy działalności usługowej, i takie, które nie są usługa-
mi, ale umożliwiają i wspierają ich realizację. To właśnie świadczenie usług 
– zdaniem Wojciechowskiego – „określa istotę działalności bibliotecznej” 
i „wyznacza sens istnienia bibliotek” [Wojciechowski 2000, s. 18]. 

Nie wszystkie działania podejmowane przez biblioteki mają jednak cha-
rakter usługowy. Procesy biblioteczne, aby mogły zostać zaklasyfi kowane 
jako działalność usługowa, muszą posiadać cechy usług, rozumianych jako 
„czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb 
ludzkich, ale nie służące bezpośrednio do produkowania przedmiotów” 
[Lange 1967]. Główną cechą usługi jest więc jej użyteczność w celu zaspoko-
jenia potrzeb człowieka oraz niematerialny charakter [Stanton 1981]. W nie-
których defi nicjach podkreśla się dodatkowo aspekt intencjonalnego działa-
nia wykonawcy [Rogoziński 2003] oraz świadczenia czynności usługowych 
w związku z wykonywaniem pracy (rozumianej tu w kategoriach gospodar-
czych) [Rogoziński 2003; Polarczyk 1971]. Usługą biblioteczną będzie więc 
czynność, która:

– służy zaspokojeniu potrzeb użytkowników;
– nie zmierza do wytworzenia konkretnego przedmiotu;
– jest intencjonalnie świadczona przez bibliotekarzy w ramach ich obo-

wiązków zawodowych.
W takim ujęciu działalnością usługową byłyby zatem wszystkie procesy 

wymienione w ustawie o bibliotekach. Defi nicja usługi bibliotecznej zosta-
nie jednak w  kontekście pracy zawężona jedynie do tych czynności, które 
bezpośrednio służą zaspokajaniu potrzeb użytkowników. Usługami nie będą 
więc procesy gromadzenia, opracowania, przechowywania i  ochrony zbio-
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rów. Usługą w takim rozumieniu będą natomiast wszystkie czynności zwią-
zane z  udostępnianiem zbiorów i  informacji. Istotą działalności usługowej 
bibliotek będzie więc pośredniczenie między zasobami wiedzy i dziedzictwa 
kulturowego a użytkownikami. 

Jedną z cech usług wymienioną w przyjętej defi nicji jest brak dążenia do 
produkcji konkretnego materialnego wyrobu. Nie znaczy to jednak, że pro-
dukt nie może być wynikiem realizacji usługi. W niektórych defi nicjach wy-
raźnie zaznacza się, że świadczenie usług nie musi, ale może być związane 
z  dostarczeniem materialnego produktu [Blois 1974; Kotler, Bloom 1984]. 
Założenie to odnosi się również do usług bibliotecznych. 

Według przyjętej defi nicji usługą biblioteczną jest wyłącznie działalność 
świadczona przez bibliotekarzy w  ramach ich obowiązków zawodowych. 
Oznacza to, że usługi świadczone na terenie biblioteki przez inne podmioty 
(np. usługi reprografi czne świadczone przez prywatne fi rmy) nie będą częś-
cią rozważań w tej pracy. 

Usługą biblioteczną będą zatem wszystkie czynności realizowane przez 
bibliotekarzy w ramach ich obowiązków zawodowych, bezpośrednio zmie-
rzające do zaspokojenia potrzeb użytkowników, które nie muszą, ale mogą 
przybierać postać materialnych produktów. 

1.1.1.3. Biblioteka publiczna jako instytucja kultury

Na gruncie socjologii kultury instytucje kultury są defi niowane jako „sforma-
lizowany system obiektów, urządzeń i organizacji, których funkcjonowanie 
służy tworzeniu, przechowywaniu, powielaniu i społecznemu upowszechnia-
niu dóbr kultury” [Fatyga 2009, s. 44]. 

Podstawowym celem działania publicznych instytucji kultury jest „two-
rzenie, upowszechnianie i ochrona kultury” [Karna 2008, s. 105]. Cel ten jest 
wypełniany poprzez realizację podstawowych zadań instytucji kultury, do 
których zalicza się:

„1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
2) gromadzenie dokumentowanie, ochrona oraz udostępnianie dóbr 

kultury;
3) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainte-

resowań wiedzą i sztuką;
4) tworzenie warunków rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i arty-

stycznego;
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zaintereso-

wań kulturalnych” [Dobrzański, Wartecki 2004, s. 16]. 
Tradycyjny wykaz społecznych powinności instytucji kultury nie przystaje 

jednak w pełni do współczesnych warunków ich funkcjonowania. Już w latach 
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90. XX wieku Krystyna Mazurek-Łopacińska pisała o konieczności „określe-
nia na nowo zasad i  form funkcjonowania kultury” [Mazurek-Łopacińska 
1997, s. 7], zwracając przy tym uwagę na postępujący proces urynkowienia 
instytucji kultury i jego konsekwencje. Współcześnie coraz częściej w literatu-
rze przedmiotu pojawiają się postulaty szukania nowych dróg rozwoju insty-
tucji kulturalnych poprzez twórcze przekształcenia ich tradycyjnych funkcji 
[Smoleń 2003; Hausner 2009; Szczepański 2009; Krajewski 2011]. Zdaniem 
M. Krajewskiego, „instytucje kultury nie powinny być miejscami, w których 
się coś oferuje widzowi, ale raczej takimi, które umożliwiają mu realizację tych 
specyfi cznych sposobów korzystania z kultury, jakie on praktykuje, do któ-
rych jest przyzwyczajony, które są dla niego naturalne” [Krajewski 2011, s. 28]. 
Jednym z przejawów realizacji takiego sposobu myślenia, jest koncepcja two-
rzenia przez instytucje tzw. scen kulturowych. Idea ta opiera się na stworzeniu 
odbiorcy możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz zaangażowaniu 
go w – jak pisze Krajewski – „pewnego rodzaju interaktywną grę, w której 
może on coś dołożyć od siebie, w znaczący sposób zmodyfi kować sytuację, 
w jakiej uczestniczy, zbudować własny przekaz na podstawie elementów do-
starczonych mu przez instytucję” [Krajewski 2011, s. 29]. 

Na funkcjonowanie instytucji kultury współcześnie wpływają nie tyl-
ko przekształcenia samej kultury i  ich konsekwencje społeczne, lecz także,  
w równym stopniu, warunki gospodarcze. Zdaniem R. Szczepańskiego „za-
chodzące w Polsce od ponad dwudziestu lat zmiany ekonomiczno-polityczne 
oraz funkcjonowanie w  systemie gospodarki rynkowej przyczyniają się do 
szybkiego rozwoju i  istotnych przemian we wszystkich dziedzinach nasze-
go życia. Zmiany te dotyczą także sfery kultury” [Szczepański 2009, s. 125]. 
Podobnego zdania jest M. Smoleń, pisząc o konieczności „wypracowania no-
wego sposobu myślenia o sektorze kultury, jego organizacji oraz społecznej 
i ekonomicznej roli” [Smoleń 2003, s. 8], będącego konsekwencją przejścia 
kultury od sfery sacrum do sfery tovarum. W literaturze przedmiotu coraz 
częściej pisze się w tym kontekście o ekonomizacji kultury, przemyśle kultu-
ry czy popycie na kulturę [Smoleń 2003; Dobrzański, Wartecki 2004; Szcze-
pański 2009]. Zdaniem P. Szczepańskiego „każda instytucja kultury, mimo 
swej specyfi ki, w  wielu obszarach swojego funkcjonowania podlega takim 
samym mechanizmom jak każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w gospo-
darce” [Szczepański 2009, s. 130]. Instytucje kultury muszą się więc zma-
gać z konkurencją, dbać o swój wizerunek, prowadzić działania promocyjne, 
dbać o jakość świadczonych usług i nadążać za zmieniającymi się warunkami 
gospodarczymi. 

Biblioteki publiczne podlegają tym samym przekształceniom i podobnie 
jak inne instytucje kultury są zmuszone szukać nowych form realizacji trady-
cyjnych powinności, działając w warunkach gospodarki rynkowej. Zdaniem 
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A. Tywsa „kiedy klasyczna książnica ze szlachetną misją, wypracowanymi 
przez stulecie zadaniami i  formami pracy utraciła status wzorca «skończo-
nego», wartością stało się samo poszukiwanie” [Tyws 2011, s. 116]. Bibliote-
ki, podobnie jak inne instytucje kultury, na nowo defi niują swoją tożsamość, 
próbują tworzyć własne sceny kultury, wpisując się tym samym w model in-
stytucji „słuchającej” i „otwartej” [Krajewski 2011, s. 30–34]. 

1.1.1.4. Biblioteka publiczna jako instytucja książki

Zdaniem K. Migonia całość złożonych problemów wchodzących w  zakres 
pola badań współczesnej nauki o książce można scalić, odwołując się do po-
jęcia kultury książki. Przedmiotem badań bibliologii stałyby się tym samym 
„wszystkie materialne i duchowe aspekty książki” [Migoń 2004].

Rozważania Migonia na temat istoty badań bibliologicznych można przez 
analogię odnieść do defi niowania zakresu działań współczesnej biblioteki. 
Przyjęcie takiej perspektywy skłaniałoby do stwierdzenia, że biblioteki pub-
liczne są instytucjami kultury skupionymi wokół propagowania kultury książ-
ki. Cel działania biblioteki wyznaczałaby w takim kontekście służba książce, 
w jej materialnym i duchowym wymiarze. Taka konkluzja nie oddaje jednak 
istoty działania współczesnej biblioteki.

Fundamentem nowoczesnego bibliotekarstwa jest – od końca lat 70. XX 
wieku – podejście stawiające użytkownika biblioteki w centrum jej zaintere-
sowań i działań [D’Elia 1980; Berger, Hines 1994; Shapiro, Brook Long 1994; 
Wilson 2000; McMenemy 2008]. Jak pisze J. Wojciechowski: „Dawny pod-
stawowy wyznacznik sensu bibliotekarstwa – tworzenie kolekcji, nastawienie 
na zbiory – przesunął się był na dalsze miejsce w hierarchii” [Wojciechowski 
2012, s. 94]. Troska o czytelnika, zastąpiła więc charakterystyczną dla wczes-
nych etapów praktyki bibliotekarskiej, służbę książce. Zmienił się także cha-
rakter gromadzonych zbiorów i sposób ich udostępniania [Landoni, Hanlon 
2007; Kani-Zabihi, Ghinea, Chen 2008; Wolff  2009]. W  takich warunkach 
główną powinnością biblioteki nie jest już zatem służba książce tylko czytel-
nikowi, polegająca na pośredniczeniu w dostępie do – niekoniecznie książko-
wych i niekoniecznie własnych – zasobów. 

Nawiązując do rozważań K. Migonia, współczesną bibliotekę publiczną 
można zatem nazwać nie tylko instytucją książki, ale szerzej – instytucją ko-
munikacji, służącą propagowaniu kultury przekazu. 

1.1.2. Działalność usługowa bibliotek publicznych – wybrane 
konteksty

Problematyka działalności usługowej bibliotek publicznych została przeana-
lizowana na podstawie schematu uwzględniającego konteksty ich funkcjono-
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wania w społeczeństwie. Świadczenie usług zostało scharakteryzowane jako 
element realizacji zobowiązań biblioteki jako instytucji publicznej oraz kultu-
ralnej, jak również jako przejaw realizacji społecznej funkcji książki. Podkreś-
lono mediacyjny charakter usług bibliotecznych oraz ich rolę w budowaniu 
wizerunku nowoczesnej, otwartej biblioteki.

1.1.2.1. Działalność usługowa jako realizacja zobowiązań instytucji 
publicznej

Biblioteki publiczne – jak wszystkie instytucje realizujące zadania publiczne 
lub dysponujące majątkiem publicznym – zobowiązane są do zaspokajania 
bieżących, zbiorowych potrzeb ludności w  drodze świadczenia usług po-
wszechnych [Kożuch 2004; Kleer 2005]. 

Publiczny charakter usług bibliotecznych przejawia się w ich uniwersal-
ności i  powszechności. Usługi biblioteczne są nieodpłatnie świadczone na 
rzecz wszystkich zainteresowanych i – przynajmniej w założeniu – nikt nie 
może zostać pozbawiony możliwości korzystania z nich. W praktyce zapew-
nienie wszystkim możliwości korzystania z usług bibliotecznych jest trudne, 

Działalność
usługowa 
bibliotek

publicznych

Realizacja społecznej
funkcji książki

Element procesu 
mediacji

Realizacja zobowiązań 
instytucji publicznej

Realizacja misji 
instytucji kulturalnej 

i edukacyjnej

Realizacja idei
„otwartej biblioteki”

Przejaw nowoczesnego 
sposobu myślenia 
 o powinnościach 

biblioteki

Rys. 3. Wybrane konteksty analizy działalności usługowej bibliotek publicznych

Źródło: opracowanie własne, 2011.
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jeśli w ogóle możliwe. Na drodze powszechności i uniwersalności usług sta-
ją przeważnie czynniki fi nansowe, uniemożliwiające gromadzenie zbiorów 
zgodnie z potrzebami wszystkich użytkowników, ale także czynniki takie, jak 
niedogodne godziny otwarcia biblioteki, bariery architektoniczne czy wresz-
cie restrykcyjne regulaminy [Wojciechowski 1997, 2002, 2010; Świgoń 2006; 
Fedorowicz 2007]. 

Biblioteka publiczna jako instytucja publiczna świadczy usługi kulturalne, 
edukacyjne, informacyjne, rozrywkowe i inne na rzecz wszystkich zaintere-
sowanych, działając tym samym na rzecz ogółu społeczeństwa. W literaturze 
przedmiotu coraz częściej dostrzega się przy tym udział bibliotek w tworze-
niu tzw. kapitału społecznego, defi niowanego jako kapitał powstały na pod-
stawie więzi społecznych i wzajemnego zaufania jednostek, dzięki któremu 
mogą one efektywniej działać i osiągać więcej korzyści [Kaźmierczak 2007]. 
Badania przeprowadzone przez C. Johnson dowiodły, że działalność biblio-
tek ma zauważalny wpływ na proces budowania kapitału społecznego. Biblio-
teki poprzez organizację procesu pośredniczenia budują, oparte na szacunku 
i zaufaniu, relacje z użytkownikami, sprzyjając tym samym procesom budo-
wy kapitału społecznego [Johnson 2012]. Świadczenie usług bibliotecznych 
służy realizacji celów istotnych z  punktu widzenia wszystkich obywateli – 
takich jak choćby wspieranie edukacji i kultury czy procesów społecznych. 
Działalność usługowa bibliotek mieści się zatem w defi nicji działania w in-
teresie publicznym, co stanowi istotny warunek zaliczenia usługi do grupy 
usług publicznych [Kożuch, Kożuch 2008]. 

Z charakteru współczesnej działalności bibliotecznej wynika, że użyt-
kownik biblioteki publicznej jest jednocześnie jej usługobiorcą, a usługi bi-
blioteczne – usługami publicznymi. W  tym kontekście świadczenie usług 
bibliotecznych jest już przejawem realizacji zadań biblioteki nie tylko jako 
instytucji kultury czy też instytucji książki, lecz przede wszystkim jako przed-
siębiorstwa użyteczności publicznej. 

1.1.2.2. Działalność usługowa jako przejaw realizacji społecznej
funkcji książki

Problem społecznego oddziaływania książki jest jednym z głównych prob-
lemów badawczych bibliologii [Winger 1955; Sułkowski 1972; Kulikowski 
1978; Głombiowski 1980; Migoń 1984] i jest tematem wciąż aktualnym [Du-
nin 1998; Th orburn, Jenkins, Seawell 2004; Jenkins 2006; Longworth 2007; 
Wojciechowski 2011]. 

O społecznej funkcji książki może być mowa jedynie wtedy, gdy funkcjo-
nuje ona w przestrzeni publicznej, a więc – jak pisze Bożena Siwiec-Kurczab 
– kiedy „jest komuś potrzebna i dotrze do właściwego czytelnika” [Siwiec-
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-Kurczab 2001]. Co za tym idzie – zdaniem M. Majewskiej – „książki, by stały 
się ciągłością kultury muszą być czytane, analizowane, selekcjonowane, prze-
twarzane; muszą wejść w obieg komunikacji” [Majewska 2001, s. 7]. W tym 
miejscu rozpoczyna się rola biblioteki i  prowadzącego w  niej mediację bi-
bliotekarza, który organizuje proces pośredniczenia między szeroko pojmo-
wanymi zasobami komunikacyjnymi a  społeczeństwem. Wieloelementowy 
proces mediacji, na który składają się m.in. procesy wyboru treści, ich po-
rządkowania, przetwarzania, procesy doradcze i  instruktażowe, łączy twór-
ców przekazów z  ich publicznością, wspierając procesy komunikacji pub-
licznej [Wojciechowski 2011]. Karol Głombiowski, pisząc w  latach 80. XX 
wieku o roli książki w procesie komunikacji społecznej, podkreślał: „Dzięki 
instytucjom księgarni i  biblioteki dokonuje się nieustanne krążenie treści 
piśmienniczych wśród różnych grup zbiorowości i w różnych okresach cza-
su. Za ich pośrednictwem wnika w świadomość społeczną bogactwo pojęć 
poznawczych i wartości duchowych, zaspokajających potrzeby zbiorowości” 
[Głombiowski 1980, s. 124]. Opis ten wydaje się ciągle aktualny. 

Działalność usługowa, choć nie może być utożsamiana z o wiele bardziej 
złożonym procesem mediacji, jest jedną z  dróg umożliwiających rozprze-
strzenianie się w  społeczeństwie informacji, wartości i  idei. Prowadzenie 
działalności usługowej sprzyja zatem społecznemu funkcjonowaniu książki, 
w dłuższej perspektywie przekładając się na budowanie tożsamości kulturo-
wej całego społeczeństwa. 

1.1.2.3. Działalność usługowa jako realizacja misji instytucji
kulturalnej i edukacyjnej

Usługi świadczone przez biblioteki publiczne stanowią – podobnie jak usługi 
edukacyjne czy kulturalne – specyfi czny typ usług i są realizowane w okre-
ślonym kontekście społecznym, różnym od kontekstu realizacji tzw. usług 
rynkowych. Cel realizacji komercyjnych usług rynkowych stanowi przede 
wszystkim osiągnięcie zysku. W przypadku instytucji kulturalnych czy edu-
kacyjnych, opierających swoje funkcjonowanie na pojęciu misji, działalność 
usługowa jest wypadkową oczekiwań klientów i społecznych zobowiązań in-
stytucji. Instytucje sektora edukacji i kultury stoją więc, zdaniem wielu au-
torów, przed trudnym zadaniem wyważenia proporcji między obowiązkiem 
realizacji misji a  koniecznością działania w  warunkach konkurencyjności 
rynkowej [Woźnicki 1999; Bendixen 2001; Kleer 2005; Matt 2006; Wójcicka 
2006]. Zdaniem K. Dobrzańskiego i A. Warteckiego obserwujemy współcześ-
nie „proces zmian w  systemie zarządzania państwem, którego najważniej-
szym celem jest umacnianie idei gospodarki rynkowej” [Dobrzański, War-
tecki 2004, s. 22], co przekłada się zarówno na sposób postrzegania samej 
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kultury, jak i na sposób funkcjonowania instytucji służących jej upowszech-
nianiu [Szczepański 2009]. 

Problem „zderzania się tradycyjnej kultury z nową strategią rozwojową” 
[Woźnicki 1999, s. 23] widać szczególnie wyraźnie na przykładzie funkcjo-
nowania uczelni wyższych, w których walka o studenta – a tym samym nie-
rzadko o przetrwanie instytucji – stawia władze wobec konieczności wyboru 
opcji postępowania mniej lub bardziej zgodnego z  akademickimi wartoś-
ciami [Mesny, Mailhot 2003; Paterson 2003; Harris 2005; Wójcicka 2006]. 
Rozważania te prowadzą do pytania, czy najnowszy model działania uczelni 
wyższej to jeszcze „uniwersytet przedsiębiorczy” czy już „przedsiębiorstwo 
uniwersyteckie” [Woźnicki 1999]. Podobny konfl ikt między koniecznoś-
cią zaspokojenia oczekiwań klientów a  obowiązkiem realizacji misji widać 
w odniesieniu do instytucji kultury – niemal „60% instytucji kieruje się war-
tością artystyczną, jako głównym kryterium wyboru i  tworzenia koncepcji 
programowej oraz planu repertuarowego czy innej formy oferty rynkowej” 
[Mazurek-Łopacińska 2009, s. 176]. Zawarte w deklaracjach dotyczących mi-
sji zadania takie jak: „kształtowanie postaw” [http://www.mck.krakow.pl/], 
„inspirowanie” [www.instytut-teatralny.pl], „edukacja kulturalna” [http://
www.nck.pl/], „popularyzacja wiedzy” [http://pl.chopin.nifc.pl/institute/] 
czy „kreowanie zainteresowań” [http://www.nck.pl/] sugerują edukacyjny, 
formujący charakter prowadzonych działań, który nie zawsze musi pozosta-
wać w zgodzie z zasadami konkurencyjności rynkowej. 

Biblioteki publiczne, pełniące funkcje zarówno kulturalne, jak i edukacyj-
ne, stoją przed tym samym problemem. Pracownicy bibliotek są więc z jednej 
strony moralnie predestynowani do bycia „misjonarzami wiedzy” [Chłosta 
2003, s. 40] przyjmującymi na siebie obowiązek prowadzenia dydaktyki bi-
bliotecznej, kształtowania gustów czytelniczych oraz promowania kultury 
książki, z  drugiej – podstawowym ich zadaniem jest zaspokajania potrzeb 
użytkowników, niezależnie od tego czy wpisują się one w misję biblioteki czy 
też nie. 

1.1.2.4. Działalność usługowa jako przejaw nowoczesnego sposobu 
myślenia o bibliotece

Ukierunkowanie sposobu działania bibliotek na potrzeby klienta poprzez 
rozwój działalności usługowej można traktować jako jeden z przejawów no-
woczesnego sposobu myślenia o jej powinnościach. Tradycyjny paradygmat 
stawiał na równorzędnych pozycjach procesy gromadzenia, opracowania 
i ochrony zbiorów oraz proces ich udostępniania [Cudnik 1980]. We współ-
czesnym paradygmacie, zdaniem J. Wojciechowskiego, „to użytkownik a nie 
kolekcja, jest dla biblioteki najważniejszy” [Wojciechowski 2010, s. 76]. Ta-
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kie nastawienie wpisuje się w  kontekst przemian zachodzących od lat 70. 
XX wieku w sektorze gospodarczym. Przejście od koncentracji na procesach 
produkcyjnych do podejścia client-centered, akcentującego satysfakcję klien-
ta jako cel działania przedsiębiorstwa, nie pozostało bez wpływu na sposób 
działania instytucji publicznych, w tym także bibliotek. 

Wzmacnianie usługowego charakteru działań gospodarczych widać 
w  szerszym kontekście przemian ekonomicznych. Sektor usługowy zajmu-
je coraz większe obszary rynku, stopniowo wypierając procesy produkcyjne. 
We współczesnej gospodarce coraz częściej dochodzi również do zacieśnia-
nia związków między produktem a usługą. Zdaniem A. Hermana i A. Szab-
lewskiego: „Globalna gospodarka usług charakteryzuje się poszerzającą się 
współzależnością między dobrami materialnymi a  usługami”14 [Herman, 
Szablewski, s. 19]. Podobną opinię prezentują W. Grudzewski i  I. Hejduk: 
„Obserwuje się zanik tradycyjnej granicy pomiędzy towarami i  usługami. 
Podział ten został zastąpiony przez fi zyczne produkty, których jednak pod-
stawowa wartość zawarta jest w  informacjach i usługach, do jakich dostęp 
zapewnia dany produkt” [Grudzewski, Hejduk 2002, s. 35]. Tendencję tę wi-
dać szczególnie wyraźnie na rynku nowych technologii, gdzie popularność 
zdobywają rozwiązania typu PAAS (Product As A Service), w których pro-
dukt (np. oprogramowanie) jest sprzedawany nie jako towar, ale jako usługa 
(licencja na jego użytkowanie). Podobne rozwiązania stosują nowoczesne bi-
blioteki – nie tylko rozbudowują własną kolekcję, ale również (a może przede 
wszystkim) zapewniają usługę dostępu do zewnętrznych zasobów. Zdaniem 
J. Wojciechowskiego to właśnie szeroko pojmowana organizacja dostępu do 
zasobów i rozpowszechnianie treści staje się głównym zadaniem nowoczes-
nej biblioteki [Wojciechowski 2010]. 

1.1.2.5. Działalność usługowa jako element procesu mediacji

Działalność usługowa bibliotek skupia się wokół szeroko rozumianego pro-
cesu mediacji – pośredniczenia między zasobami komunikacyjnymi a społe-
czeństwem [Wojciechowski 2002]. Mediacja, choć często omawiana w kon-
tekście pośredniczenia w dostępie do zasobów informacyjnych, nie ogranicza 
się wyłącznie do komunikacji informacyjnej, ale dotyczy całej sfery komu-
nikacji publicznej [Cisek online; Wojciechowski 2005, 2006]. Na mediację 
składa się wiele procesów – wybór treści, ich uporządkowanie, a także pro-
cesy doradcze, rekomendacyjne i instruktażowe. Działalność mediacyjna nie 
ogranicza się przy tym do pośredniczenia wyłącznie między zasobami bi-
blioteki a jej użytkownikami, ale opiera się na zapewnieniu dostępu do oferty 

14  Cytowany fragment w oryginale: „Th e global service economy is characterized by an 
extensive interrelation between material goods and services”.
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komunikacyjnej oferowanej także poza biblioteką [Anderson online; Wojcie-
chowski 2010]. Mediacja nie ogranicza się również do zaspokajania już roz-
poznanych potrzeb użytkowników, ale polega także na rozbudzaniu nowych 
zainteresowań, nastawień i oczekiwań [Wojciechowski 2002]. 

Na pośredniczeniu opiera się – zdaniem J. Wojciechowskiego – istota pro-
wadzenia współczesnej działalności bibliotecznej. Według autora: „Aktywne 
pośrednictwo pomiędzy własnymi zasobami bibliotecznymi oraz tymi spo-
śród cudzych, które też można zaoferować – a publicznością i (szerzej) spo-
łeczeństwem, wyznacza sens funkcjonowania każdej biblioteki oraz jest i bę-
dzie główną powinnością bibliotekarskiego zawodu” [Wojciechowski 2002,
s. 109]. Mediacja jest przy tym realizowana w sposób bezpośredni poprzez 
prowadzenie działalności usługowej – choć wspierają jej przebieg także sta-
nowiska zaplecza, tworząc i organizując zasoby instytucji mediacyjnej – i jest 
szczególnie widoczna w  bibliotekach publicznych [Wojciechowski 2002]. 
Prowadzenie działalności usługowej można więc uznać za jeden z istotnych 
elementów procesu pośredniczenia i przejaw mediacyjnego charakteru dzia-
łalności bibliotecznej.

1.1.2.6. Działalność usługowa jako przejaw realizacji idei otwartości

Działalność usługowa współczesnej biblioteki opiera się – lub powinna się 
opierać – na idei otwartości. Świadczy o tym treść ważnych dla bibliotek pub-
licznych dokumentów, takich jak: Manifest bibliotek publicznych UNESCO, 
Wytyczne dla bibliotek publicznych IFLA, Raport Komisji Kultury, Młodzie-
ży, Edukacji i Środków Masowego Przekazu Parlamentu Europejskiego o roli 
bibliotek we współczesnym świecie, Studium Komisji Europejskiej: Biblioteki 
publiczne i społeczeństwo informacyjne, Raport Komisji Kultury Rady Euro-
py: Polityka wobec bibliotek i prawodawstwa bibliotecznego w Europie czy 
Deklaracja Kopenhaska.

W wymienionych dokumentach wskazano na konieczność dostosowania 
sposobu działania bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb spo-
łecznych. Podkreślona została rola bibliotek jako fi larów „wolności, dobro-
bytu i  rozwoju” oraz strażników demokracji [UNESCO online]. Biblioteka 
określona została jako „lokalne centrum informacji” i  „brama do wiedzy” 
[UNESCO online; IFLA online]. Zwrócono uwagę na rolę bibliotek w budo-
waniu społeczeństwa informacyjnego, wspieraniu procesu uczenia się przez 
całe życie oraz rozwoju kultury i edukacji. 

Co istotne, w większości dokumentów pojawiają się zapisy, w których za-
chęca się biblioteki do podjęcia starań, aby ich usługi były w sposób rzeczywi-
sty dostępne dla wszystkich członków społeczności [UNESCO online; IFLA 
online]. 
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Idea dostępności usług bibliotecznych może się przejawiać w różnych for-
mach działalności biblioteki. Jednym z najczęściej poruszanych w literaturze 
aspektów jest kwestia zapewnienia fi zycznego dostępu do biblioteki osobom 
niepełnosprawnym ruchowo oraz takie kierowanie procesem doboru zbio-
rów, aby uwzględniał on potrzeby specyfi cznych grup użytkowników, np. 
osób niewidomych, mniejszości etnicznych itp. [Berger 2002; Burke 2006; 
Czajka 2002; Woźniczka-Paruzel 2003]. Nie jest to jednak jedyny aspekt 
problemu otwartości biblioteki i dostępności jej usług. 

Coraz częściej poruszanym tematem – zarówno w dokumentach progra-
mowych, jak i w literaturze bibliotekoznawczej – jest kwestia otwartości bi-
blioteki rozumianej jako nowy sposób myślenia o sposobie działania biblio-
teki [Zybert 2004, s. 188–189]. Dostępność usług będzie w tym kontekście 
oznaczać nie tylko zapewnienie technicznej możliwości dotarcia do zasobów, 
lecz także takie zorganizowanie procesów usługowych, aby użytkownik nie 
tylko mógł, ale chciał z nich skorzystać [Konieczna 2009]. Otwarta bibliote-
ka bliska jest zatem idei „domu otwartego”, w którym „gospodarze chętnie 
przyjmują gości, zapewniając im przy tym rozliczne atrakcje, domu, w któ-
rym kwitnie życie intelektualne i towarzyskie” [Kycler, Pawelec 2008]. 

Zwiększeniu dostępności usług mogą służyć zmiany w charakterze samych 
usług – poszerzenie ich oferty oraz dostosowanie jej do potrzeb społeczności 
lokalnej. Zdaniem Elżbiety B. Zybert: „nie ulega wątpliwości, iż bogactwo 
i  różnorodność zbiorów dostosowanych do potrzeb i  preferencji użytkow-
ników, a  także szeroki asortyment usług świadczonych przez bibliotekę są 
czynnikami wpływającymi na jej obraz w oczach społeczeństwa, decydują-
cymi o jej przydatności i stopniu wykorzystania” [Zybert 2004, s. 187–188]. 
Biblioteka otwarta to biblioteka będąca częścią społeczności, w której działa, 
wchodząca w interakcję ze swoim otoczeniem i reagująca na jego potrzeby 
[Banacka 2000]. Otwarta biblioteka to również biblioteka użyteczna, zdolna 
zaspokoić „specjalne, jednostkowe potrzeby członków danej społeczności” 
[Banacka 2000, s. 44]. 

Przejawem współczesnego podejścia do idei otwartości może być też wy-
pracowanie nowych standardów budowy siedzib bibliotek. Zgodnie z wytycz-
nymi IFLA/UNESCO budynki biblioteczne „pełnią ważną rolę w działalności 
biblioteki publicznej. Powinny być tak zaprojektowane, aby odzwierciedlały 
funkcje biblioteki, były dostępne dla całej społeczności i wystarczająco «ela-
styczne» do świadczenia usług nowych i  zmieniających się” [Działalność... 
2002]. Budynki biblioteczne muszą jednak nie tylko służyć realizacji podsta-
wowych funkcji bibliotek, lecz także budować wrażenie otwartości i przyja-
zności. Pisali o tym już w latach 60. XX wieku Hoyt R. Galvin i Martin van 
Buren, komentując wytyczne UNESCO dla bibliotek publicznych. Autorzy 
zwracali między innymi uwagę, że wejście do biblioteki powinno „zawierać 
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coś, co obiecuje miłe przyjęcie”, zachęcać do wizyty i „przyciągać użytkowni-
ków jak życzliwy przewodnik” [Galvin, Buren 1962, s. 18]. Również w now-
szych opracowaniach organizacja przestrzeni bibliotecznej jest eksponowana 
m.in. jako ważny element kultury organizacyjnej biblioteki [Zybert 2004] 
oraz jeden z kierunków modernizacji usług bibliotecznych [Socik, Tonakie-
wicz 2000]. Podejmowanie starań zmierzających do otwarcia przestrzeni bi-
bliotecznej jest już nie tylko przejawem nowego paradygmatu stawiającego 
użytkownika w centrum działań biblioteki, ale, jak zwraca uwagę E.B. Zybert, 
także sposobem wyrażenia kultywowanych przez biblioteki wartości, takich 
jak: prawo powszechnego dostępu do wiedzy, poszanowanie praw człowieka 
oraz demokracji [Zybert 2004]. Co istotne, otwartość budynków bibliotecz-
nych nie jest wyłącznie teorią – zdaniem E.B. Zybert „dokonania ostatnich 
lat w dziedzinie architektury i budownictwa bibliotecznego odpowiadające 
misyjności bibliotek, otwartości na otoczenie, oraz przyjazności dla użytkow-
ników i bibliotekarzy można zilustrować licznymi przykładami bibliotek zbu-
dowanych zarówno na świecie, jak i w Polsce” [Zybert 2004, s. 180].

Idea otwartości bibliotek przejawia się współcześnie również poprzez 
prowadzenie przez biblioteki działań z zakresu PR, zmierzających do budo-
wania korzystnego wizerunku i promowania ich działalności. PR rozumiany 
jako proces komunikacji instytucji z jej otoczeniem zmierzający do budowy 
poczucia wspólnoty i zaufania jest dla otwartej instytucji publicznej nieod-
zownym elementem działania [Jaskowska 2007]. Jak pisze N. Marshall, od-
nosząc się do działań PR bibliotek akademickich: „bardziej kosztowne staje 
się nieposiadanie programu Public Relations niż zainwestowanie w niego”15 
[Marshall 2001, s. 117]. Dowartościowanie opinii otoczenia biblioteki, zwró-
cenie uwagi na sposób postrzegania jej działań w społeczeństwie oraz podej-
mowanie starań w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku jest bez 
wątpienia przejawem współczesnego, otwartego sposobu myślenia o biblio-
tece [Czyżewska 2007; Gould 2009; Matveev 2009]. Działania PR bibliotek 
przybierają różne formy. Mogą być organizowane nie tylko w odniesieniu do 
konkretnych placówek, lecz także na szczeblu ogólnym, w odniesieniu do wi-
zerunku wszystkich bibliotek [Żołędowska-Król 2006]. 

1.1.3. Internet w działalności usługowej bibliotek publicznych

A. Jacquesson pisał pod koniec lat 90. XX wieku: „Ponad 30 lat temu techniki 
komputerowe nieśmiało weszły do bibliotek. Dzisiaj są w nich wszechobecne, 
a nawet niezastąpione. W ciągu jednej generacji bibliotekarzy komputery we-

15  Cytowany fragment w oryginale: „It is costlier not to have a public relations 
program than it is to invest in one”.
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szły w całkowitą symbiozę z tradycyjnymi narzędziami pracy bibliotecznej” 
[Jacquesson 1999, s. 338]. Proces automatyzacji pracy bibliotek obejmuje sze-
roką i zróżnicowaną grupę działań – od komputeryzacji katalogów, poprzez 
digitalizację zbiorów, aż po kompleksowe świadczenie usług za pośredni-
ctwem sieci [Maj 2001].

Rola nowych technologii w działalności usługowej współczesnych biblio-
tek zostanie poddana analizie na podstawie wytypowanych, głównych obsza-
rów wykorzystania Internetu w bibliotekach, takich jak:

• informowanie o usługach;
• rezerwowanie realizacji usługi; 
• promocja działalności usługowej;
• świadczenie usług.
Analizie została również poddana koncepcja wykorzystania Internetu 

w działalności usługowej bibliotek traktowana jako przejaw nowoczesnego 
sposobu myślenia o bibliotece oraz jako znak upodabniania się bibliotek do 
instytucji komercyjnych. 

1.1.3.1. Obszary wykorzystania Internetu w działalności usługowej 
bibliotek

Z opracowanego przez K. Winogrodzką raportu o  stanie komputeryzacji 
polskich bibliotek publicznych wynika, że w  2008 roku 48% spośród 8429 
analizowanych jednostek znajdowało się w  trakcie komputeryzacji lub też 
zostało już całkowicie skomputeryzowanych, tzn. automatyzacji w  obrębie 
jednego systemu uległy wszystkie procesy biblioteczne. Jednocześnie dostęp 
do Internetu posiadało 55% wszystkich analizowanych bibliotek (wraz z ich 
fi liami). Dostęp do Internetu posiadały przy tym wszystkie polskie biblioteki 
wojewódzkie i 99,6% bibliotek powiatowych [Winogrodzka 2009]. Kompu-
ter z dostępem do Internetu stał się więc jednym z podstawowych narzędzi 
pracy bibliotekarza, służącym – jak pokazuje analiza literatury przedmiotu 
– zarówno usprawnieniu wewnętrznych procesów bibliotecznych, jak i dzia-
łalności usługowej, informacyjnej i promocyjnej (patrz tabela 1). 

Podstawowym elementem kreowania obecności biblioteki w sieci jest jej 
strona WWW, pełniąca zarówno funkcje informacyjne i  promocyjne, jak 
i będąca narzędziem realizacji wybranych usług. Witryny bibliotek zaczynają 
być postrzegane jako punkty dostępu do informacji – zarówno tej katalo-
gowej czy bibliografi cznej, jak i do zasobów pełnotekstowych [Rogozińska-
-Bień 2003; Szustka-Ostapowicz 2007]. O  roli dobrze prowadzonej strony 
WWW pisze m.in. R. Sapa w kontekście oceny jakości stron WWW bibliotek 
akademickich. Zdaniem autora: „Z punktu widzenia osób już przyzwycza-
jonych do zaspokajania swoich potrzeb informacyjnych i  komunikowania 
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się w  tym środowisku [środowisku Internetu – przyp. MW] biblioteka jest 
warta tyle, ile jej serwis WWW” [Sapa 2005, s. 9]. Podobne opinie można 
znaleźć także w pracach innych autorów [Wilson 2004; Poll 2007; Lehman, 
Nikkel 2008]. P. Wilson zwraca uwagę na rolę witryn bibliotecznych jako 
przestrzeni, za pośrednictwem których udostępniane są użytkownikom no-
woczesne usługi elektroniczne. Zdaniem autorki prawidłowo zaprojekto-
wana i  prowadzona strona internetowa jest obecnie istotnym narzędziem 
usprawniającym realizację celów biblioteki, w  tym szczególnie w  zakresie 
przyśpieszania obiegu informacji oraz zapewniania szerszego dostępu do za-
sobów i usług bibliotecznych [Wilson 2004]. Opinię tę podzielają T. Lehman
i T. Nikkel, którzy zwracają uwagę na wzrastającą potrzebę dbania o przy-
jazność i użyteczność bibliotecznych stron WWW. Autorzy podkreślają, że 
biblioteki straciły już monopol na udostępnianie informacji i jak każdy pod-
miot na rynku muszą zabiegać o uwagę klienta, zapewniając mu możliwość 
korzystania z wartościowych zasobów za pośrednictwem starannie przygoto-
wanych serwisów WWW [Lehman, Nikkel 2008].

Tabela 1. Przykłady wykorzystania Internetu w działalności bibliotek (w podziale na wytypowane
obszary) 

Obszar działalności Przykłady wykorzystania 
Internetu

Przykładowe narzędzia

1 informowanie o usługach informowanie o bibliotece
informowanie o usługach 
i ofercie biblioteki 

strona WWW, blog, mikro-
blog, poczta elektroniczna,
komunikator internetowy, 
czat, lista/grupa dyskusyjna

2 zamawianie/rezerwowanie 
realizacji usługi

rezerwowanie publikacji do 
udostępnienia katalog biblioteki online

składanie zamówienia na 
wypożyczenie międzybiblio-
teczne

poczta elektroniczna, moduł 
systemu bibliotecznego online

strona WWW, blog, mikro-
blog, serwisy społecznościowe

3 promowanie działalności 
usługowej 

promowanie usług
informacyjnych

promowanie udostępniania 
zasobów

4 świadczenie usług udostępnianie zasobów strona WWW
realizacja kwerend poczta elektroniczna

realizacja wypożyczeń
międzybibliotecznych

udostępnianie przestrzeni 
komunikacyjnej

serwisy społecznościowe, 
fora, listy/grupy dyskusyjne, 
serwisy społecznościowe, 
blogi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu, 2011.
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Pośród dostępnych za sprawą Internetu narzędzi jednym z najistotniej-
szych, z punktu widzenia potrzeb bibliotek, jest poczta elektroniczna, wyko-
rzystywana zarówno do komunikacji z użytkownikami, jak i umożliwiająca 
świadczenie wybranych usług. W obszarze działalności informacyjnej w bi-
bliotekach popularność zyskują również coraz częściej nowe formy komu-
nikacji synchronicznej bazujące na użytkowaniu komunikatorów interneto-
wych oraz czatów z bibliotekarzami w ramach usługi „zapytaj bibliotekarza”. 
Jung-ran Park, Guisu Li i Amy Burger – porównując cechy komunikacji mai-
lowej z  usługami informacyjnymi świadczonymi w  czasie rzeczywistym – 
wśród głównych zalet komunikacji asynchronicznej wymieniają możliwość 
dokładnego zapoznania się bibliotekarza z pytaniem użytkownika i dogodną 
formę przekazania informacji [Park, Li, Burger 2010]. Autorzy, opierając się 
na przeprowadzonych badaniach, podkreślają jednak, że komunikacja mai-
lowa może również sprzyjać powstawaniu barier i zwiększać dystans między 
użytkownikiem a bibliotekarzem, co może przemawiać na korzyść synchro-
nicznych form kontaktu. 

Popularność w bibliotekach zdobywają również stopniowo narzędzia Web 
2.0, takie jak: blogi, mikroblogi, listy i grupy dyskusyjne, platformy wiki czy 
serwisy społecznościowe [Jaskowska, Dudczak 2007; Koszowska 2009], co 
widać szczególnie wyraźnie na przykładzie działania bibliotek akademickich 
[Kim, Abbas 2010; Kim 2011]. Wyniki badań przeprowadzonych przez Zhi-
ping Hana i Yan Quan Liu w odniesieniu do czołowych bibliotek akademi-
ckich w Chinach pokazały, że 81% analizowanych bibliotek wykorzystywało 
w działalności usługowej przynajmniej jeden element Web 2.0, 71% biblio-
tek oferowało użytkownikom możliwość korzystania z katalogów OPAC 2.0, 
55% korzystało z technologii RSS, a 13% prowadziło własny blog [Han, Liu 
2010]. Podobne wnioski przyniosła analiza przeprowadzona przez Nguyen 
Cuong Linha w odniesieniu do bibliotek akademickich w Australii. Wyni-
ki badań pokazały, że 2/3 badanych bibliotek wykorzystywało przynajmniej 
jeden element Web 2.0 [Linh 2008]. Biblioteki działają przy tym dwukierun-
kowo – z jednej strony korzystają z mediów społecznościowych, zakładając 
konta w serwisach społecznościowych, czy prowadząc własne blogi, z drugiej 
informują o  podejmowanych działaniach za pośrednictwem swoich stron 
WWW, które coraz częściej wyposażane są w elementy Web 2.0, takie jak: 
systemy rekomendacji, możliwość oceniania i komentowania publikowanych 
zdjęć i artykułów czy możliwość tagowania udostępnianych zasobów. Nguy-
en Cuong Linha, analizując wpływ mediów społecznościowych na sposób 
funkcjonowania bibliotek, stwierdza: „Ostatnie dwie dekady były świadka-
mi gwałtownych przemian bibliotek w  zakresie stosowania technologii in-
formacyjnych. Biblioteki rozwinęły i  zróżnicowały swoje usługi w  oparciu 
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o  zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne”16 [Linh 2008,
s. 630]. Daje się przy tym zauważyć tendencja do rozszerzania zakresu wyko-
rzystania Internetu – także drugiej generacji sieci – od postrzegania wyłącz-
nie w kategoriach narzędzia informowania i promowania, poprzez wykorzy-
stanie go do rezerwowania/zamawiania określonych usług, aż do świadczenia 
działalności usługowej za jego pośrednictwem. Tezę tę potwierdzają wyniki 
badań przeprowadzonych w odniesieniu do bibliotek publicznych w Stanach 
Zjednoczonych przez J.C. Bertota, C.R. McClure’a i  P.T. Jaegera. Zdaniem 
autorów: „Wnioski z przeprowadzonego w 2007 roku badania pokazują, że 
biblioteki publiczne generalnie kontynuują poszerzanie publicznego dostę-
pu do komputerów i usług internetowych dostępnych dla użytkowników”17 
[Berot, McClure, Jaeger 2008, s. 175]. Wyniki przeprowadzonych badań po-
kazały, że 67% badanych bibliotek publicznych oferowało użytkownikom 
usługi dostępu online do zasobów edukacyjnych, 44% udostępniało serwisy 
związane z poszukiwaniem pracy, a 29,8% oferowało usługi doradcze i szko-
leniowe związane z użytkowaniem Internetu [Berot, McClure, Jaeger 2008]. 
Widać więc, że Internet może być postrzegany jako istotne narzędzie pracy 
bibliotekarza, wykorzystywane w obszarach działalności informacyjnej, pro-
mocyjnej i usługowej współczesnych bibliotek.

1.1.3.2. Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw no-
woczesnego sposobu myślenia o funkcjonowaniu biblioteki

Analiza literatury przedmiotu pozwala przypuszczać, że równoległe świad-
czenie usług w sposób tradycyjny i za pośrednictwem Internetu jest jednym 
z najważniejszych przejawów nowego sposobu myślenia o powinnościach bi-
bliotecznych [Miller online; Maness 2006; Jaskowska, Dudczak 2007; Kotuła 
2008; Holmberg 2009; Bertot, McClure, Jaeger 2010]. J. Wołosz, analizując 
sytuację bibliotek w Polsce, podkreśla, że „biblioteka, która dziś nie zapewnia 
dostępu do zewnętrznych źródeł informacji, nie ma własnej strony WWW, 
nie potrafi  jej prowadzić w atrakcyjny sposób i promować za jej pośrednic-
twem swego środowiska i swoich usług – przegrywa w konkurencji o mocną 
pozycję w  środowisku i o  środki fi nansowe” [Wołosz 2008, s. 62]. Oczeki-
wania użytkowników wobec bibliotek rosną. Korzystanie z możliwości, ja-
kie niesie z sobą wykorzystanie Internetu – w tym również mediów społecz-
nościowych – przestaje być więc opcją podnoszącą atrakcyjność biblioteki, 

16  Cytowany fragment w oryginale: „Th e last two decades have witnessed the rapid trans-
formation of the library in applying information technology. Libraries have developed and 
diversifi ed their services based on advanced information communication technologies”.

17  Cytowany fragment w oryginale: „Th e fi ndings from the 2007 survey demonstrate that 
public libraries generally continue to expand the public access computing and Internet ser-
vices available to patrons”.
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a  stopniowo staje się koniecznym warunkiem jej funkcjonowania. Tezę tę 
potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez A. Chua i D. Goha na 
grupie 120 bibliotek akademickich i  publicznych. Autorzy, podsumowując 
wnioski wynikające z analizy stopnia wdrożenia elementów Web 2.0 na stro-
nach WWW badanych bibliotek, piszą: „Era digitalizacji informacji zdaje się 
podwyższać oczekiwania użytkowników względem bibliotek. Nie wydaje się, 
by publikowanie statycznych postów na stronach WWW lub proste włącze-
nie elektronicznych możliwości przeprowadzania transakcji związanych z re-
alizacją usług za pośrednictwem stron WWW, było wystarczające. Zamiast 
tego, od bibliotek oczekuje się wspierania wielostronnych przepływów infor-
macji między użytkownikami i bibliotekarzami”18 [Chua, Goh 2010, s. 210]. 

K. Szustka-Ostapowicz, prowadząc rozważania na temat roli informa-
cji elektronicznej w  tradycyjnym warsztacie informacyjnym bibliotek pub-
licznych, zauważa, że „wraz z wprowadzeniem technologii informacyjnych, 
użytkownik stał się bardziej klientem bibliotek niż czytelnikiem”, zaś „relacja 
bibliotekarz – użytkownik nabrała cech handlowych” [Szustka-Ostapowicz 
2003, s. 97]. Zdanie to podziela T. Szymorowska, pisząc, że: „biblioteki pub-
liczne coraz bardziej starają się dostosować do wymagań rynku konsumen-
tów” [Szymorowska 2003, s. 176]. Użytkownicy formułują swoje oczekiwa-
nia względem bibliotek na podstawie doświadczenia z sektora komercyjnego, 
w obrębie którego świadczenie usług online staje się standardem. Współczes-
na biblioteka publiczna, chcąc uchodzić za nowoczesną, musi więc posiadać 
profesjonalnie wykonaną i prowadzoną witrynę WWW, katalog zbiorów do-
stępny online oraz oferować realizację – przynajmniej wybranych – usług za 
pośrednictwem Internetu. Zdaniem M. Wasik nowe technologie informacyj-
ne w pierwszej kolejności wywarły wpływ na pracę dużych bibliotek publicz-
nych, z czasem jednak „w szerszym zakresie dotrą do mniejszych placówek, 
czyniąc je nowoczesnymi” [Wasik 2008, s. 192]. 

1.1.3.3. Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw upo-
dabniania się bibliotek do fi rm komercyjnych

Realizacja coraz szerszej gamy usług bibliotecznych online jest przejawem 
świadomego wpisania się instytucji książki w warunki funkcjonowania no-
woczesnej fi rmy. Zdaniem T. Popławskiego „rośnie potrzeba zagospodaro-
wania przestrzeni pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi. Insty-

18  Cytowany fragment w oryginale: „The era of information digitalization seems to have 
heightened user’s expectations on libraries. It no longer seems suffi cient for libraries to post 
static Web pages or simply feature electronic transaction capabilities for their library services 
on their websites. Rather, libraries are expected to support multilateral fl ows of information 
amongst users and librarians”.
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tucje publiczne muszą stosować marketing, dbać o  kwalifi kacje personelu, 
walczyć z konkurencją o klientów, wdrażać, często wyrafi nowane, programy 
rynkowe, dbać o konkurencyjność usług (...)” [Popławski 2007, s. 5]. Choć 
działanie instytucji publicznych nie zawsze da się podporządkować tym sa-
mym prawom, co działanie przedsiębiorstw komercyjnych, to powody wyko-
rzystywania Internetu w działalności usługowej wydają się podobne. 

Badania zachowań konsumenckich pokazują, że intensywne wykorzysta-
nie Internetu w niemal wszystkich sferach życia wywarło znaczny wpływ na 
sposób funkcjonowania klientów na rynku towarów i  usług. Zmianie ule-
gły oczekiwania i przyzwyczajenia klientów związane ze sposobem realiza-
cji transakcji handlowych i usług, o czym pisze wielu autorów [Kieżel 2000; 
Stewart, Zhao 2000; Tardugno 2000; Peterson, Merino 2003; Mikołajczyk, 
Stolecka 2009; Udo, Bagchi, Kirs 2010]. Zwiększyły się oczekiwania związa-
ne z szybkością uzyskiwania dostępu do produktów i usług, jak również te 
związane ze stopniem indywidualizacji oferty. Wnioski wynikające z analizy 
literatury przedmiotu potwierdzają wyniki badań zachowań konsumentów. 
Analiza wpływu mediów na decyzje i zachowania konsumentów przeprowa-
dzona w 2010 roku przez grupę badawczą Fleishman-Hillard’s oraz Harris 
Interactive pokazała, że Internet jest medium mającym obecnie największy 
wpływ na decyzje i zachowania konsumentów, wyprzedzając telewizję, radio 
i czasopisma [Understanding... online]. Badania wykazały, że dla ponad po-
łowy badanych (użytkowników Internetu z ośmiu krajów na świecie) zdoby-
te za pośrednictwem Internetu informacje o produktach i usługach są istot-
niejsze niż opinia rodziny, przyjaciół czy współpracowników i w większym 
stopniu wpływają na ich decyzję o  zakupie produktów. W  rezultacie, zda-
niem D. Kaznowskiego: „szybki rozwój dostępu do Internetu nie pozostaje 
bez wpływu na postawy, zachowania i – co najważniejsze – przyzwyczajenia 
konsumentów” [Kaznowski 2008, s. 28]. Internet zmienił więc zasadniczo 
„rynkowe paradygmaty” [Dąbrowska, Janoś-Kresło, Wódkowski 2009, s. 7], 
a usługi świadczone za jego pośrednictwem uczynił symbolem nowoczesne-
go podejścia do biznesu [Dąbrowska, Janoś-Kresło, Wódkowski 2009]. 

Wniosek ten jest również zasadny w odniesieniu do użytkowników biblio-
tek. Zdaniem Woody’ego Evansa: „Jak zmieniły się technologie informacyj-
ne (…), tak zmieniła się natura potrzeb użytkowników. Oczekiwania użyt-
kowników odnośnie tego, co stanowi o istocie biblioteki są obecnie również 
w trakcie wielkich przeobrażeń. Wiele z tych zmian odzwierciedla naturę ich 
doświadczeń z Web 2.0”19 [Evans 2009, s. 17]. Według autora użytkownicy 

19  Cytowany fragment w oryginale: „As information technology has changed – (…) – so 
has the nature of the needs of our patrons. Patron expectations about what constitutes a library 
is in the process of great change as well. Many of these changing expectations refl ect the nature 
of their experiences with Web 2.0”.
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współczesnych bibliotek, przyzwyczajeni do korzystania z  wielu kanałów 
komunikacji, oczekują od bibliotek interaktywności przekazywanych treści, 
możliwości mobilnego dostępu do oferowanych usług oraz wzmocnienia 
czynnika interakcji społecznych (udostępnianie zasobów, dzielenie się nimi, 
rekomendowanie) [Evans 2009]. 

1.1.4. Web 2.0 w działalności usługowej bibliotek publicznych

Osiągnięciem ostatnich dziesięciu lat jest wykorzystanie narzędzi i  techno-
logii Web 2.0 dla usprawnienia pracy bibliotek, rozszerzenia obszaru ich 
działania oraz pozyskania nowych użytkowników [Casey, Savastinuk 2006; 
Koszowska 2009; Chua, Goh 2010; Anfi nnsen, Ghinea, Cesare 2011]. Zda-
niem A. Chua i D. Goha: „By nadążyć za szybko rozszerzającym się uniwer-
sum cyfrowych zasobów informacyjnych, biblioteki na całym świecie stara-
ją się oferować wysokiej jakości doświadczenia online na swoich stronach 
internetowych”20 [Chua, Goh 2010, s. 203]. Biblioteki włączają więc elementy 
Web 2.0 do architektury swoich stron internetowych, zaczynają prowadzić 
blogi i  kanały mikroblogowe, zakładają konta w  serwisach społecznościo-
wych, udostępniają swoim użytkownikom przestrzenie komunikacyjne, za-
kładając fora i  grupy dyskusyjne, wykorzystają komunikatory internetowe, 
aby efektywniej porozumiewać się z  czytelnikami. Możliwości Web 2.0 są 
wykorzystywane w różnych obszarach działalności bibliotek: służą lepszemu 
przekazywaniu informacji, nawiązywaniu dialogu z użytkownikami, budo-
waniu dobrego wizerunku i  promowaniu działalności bibliotek, ale także 
rezerwowaniu usług czy ich świadczeniu. Badania Chua i Goha przeprowa-
dzone na grupie 120 bibliotek publicznych i akademickich z Ameryki Pół-
nocnej, Europy i  Azji pokazały, że w  praktyce najczęściej wykorzystywaną 
przez biblioteki formą Web 2.0 są blogi, które prowadziło 56,6% badanych 
instytucji. Na kolejnych miejscach znalazły się kanały RSS (50%), komuni-
katory (46,6%), serwisy społecznościowe (20%), wiki (16,6%) oraz narzędzia 
służące społecznemu tagowaniu (16,6%) [Chua, Goh 2010, s. 206]. Również 
w Polsce, biblioteki zaczynają w coraz większym stopniu dostrzegać potrzebę 
wykorzystania mediów społecznościowych, nie tylko w działalności promo-
cyjnej i informacyjnej, ale także usługowej. O wzrastającej potrzebie zintegro-
wania działań w zakresie włączania elementów Web 2.0 w obszar działalności 
usługowej świadczy powstanie serwisu www.w.bibliotece.pl, opisywanego 
przez samych twórców jako „portal e-usług bibliotecznych” [W bibliote-

20  Cytowany fragment w oryginale: „To move in tandem with rapidly expanding universe 
of digital information resources, libraries all over the world are striving to off er high-quality 
online experiences on their websites”.
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ce... online]. Portal prowadzony przez fi rmę Sokrates IT w ramach projektu 
współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, został uruchomiony w wersji testowej na przełomie kwietnia i maja 
2012 roku. Celem inicjatywy jest połączenie funkcjonalności katalogu biblio-
tecznego z modelem serwisu społecznościowego. Portal umożliwia instytu-
cjom m.in. prowadzenie własnego profi lu, zintegrowanie własnego systemu 
bibliotecznego z wyszukiwarką serwisu oraz łatwe stworzenie własnej strony 
WWW i bloga. Czytelnikom – oferuje wszystkie możliwości charakterystycz-
ne dla serwisów społecznościowych związanych z literaturą (tj. Biblionetka.
pl, NaKanapie.pl, LubimyCzytac.pl), w tym: opcje komentowania i oceniania 
publikacji, tworzenia własnych „biblioteczek”, pisania recenzji, dyskutowania 
z innymi użytkownikami oraz dodatkowo możliwość wyszukiwania w zinte-
growanym katalogu wielu instytucji, elektronicznego zapisania się do wybra-
nej biblioteki i zarezerwowania publikacji. Portal skierowany jest do szerokiej 
publiczności: czytelników, bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, antykwariu-
szy, bibliofi lów i  wszystkich osób zainteresowanych książką hobbystycznie 
lub zawodowo [W bibliotece... online]. W maju 2012 roku (ok. 2–3 tygodni 
po uruchomieniu serwisu) w portalu utworzyło konto zaledwie 6 instytucji, 
jednak szeroko zakrojona kampania promocyjna pozwala przypuszczać, że 
portal może zyskać na popularności. 

Wprowadzenie do bibliotek mediów społecznościowych, opartych na ak-
tywności użytkowników, dialogu i wspólnym tworzeniu zasobów, może być 
postrzegane jako forma realizacji idei otwartości, dostępności i użyteczności, 
na których opiera się nowy paradygmat współczesnego bibliotekarstwa [Mil-
ler online; Maness 2006]. Zdaniem wielu autorów [Tredinnick 2006; Carter 
2007; Lytras, Damiani, Ordóñez de Pablos 2008; White, Pauxtis 2009; Wirtz, 
Schilke, Ullrich  2010; Bh attacharyya 2011], zastosowanie elementów Web 2.0 
w działalności bibliotek można również interpretować jako kolejny przejaw 
dostosowania się instytucji o charakterze non profi t do tendencji obecnych 
na rynku komercyjnych towarów i usług. 

1.1.4.1. Media społecznościowe w budowaniu przewagi
konkurencyjnej

W sektorze komercyjnym można zaobserwować zaostrzenie rywaliza-
cji o  klienta, co zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych metod 
zwiększania swojej przewagi konkurencyjnej [Rosa, Smalec 2010]. Zdaniem 
B. Mikołajczyk i  A. Stoleckiej we współczesnych warunkach rynkowych, 
jednym z najistotniejszych elementów strategii biznesowej staje się: „dbanie 
o utrzymanie długotrwałych kontaktów i rozwijanie relacji osobistych i part-
nerskich z klientami” [Mikołajczyk, Stolecka 2009]. Stworzenie wokół marki, 
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produktu czy fi rmy społeczności fanów jest więc coraz częściej postrzega-
ne jako niezbędny warunek powodzenia każdego przedsięwzięcia [Wein-
berg 2009; Sweeney, Craig 2010; Funk 2011; Qualman 2011]. T. Weinberg 
podkreśla konieczność wykorzystania społecznego charakteru Internetu dla 
celów promocji działalności biznesowej [Weinberg 2009]. Zdaniem autor-
ki stworzenie rozpoznawalnej marki i zgromadzenie wokół niej społeczno-
ści, powinno stanowić jeden z  kluczowych elementów strategii biznesowej 
przedsiębiorstwa. Opinię tę podziela E. Qualman, który analizując wpływ 
uspołecznienia Internetu na sposób prowadzenia działalności komercyjnej, 
podkreśla konieczność budowania trwałych relacji z klientami i wykorzysta-
nia biznesowego potencjału społeczności skupionej wokół marki [Qualman 
2011]. Podobne wypowiedzi pojawiają się również w pracach polskich auto-
rów. Zdaniem M. Michałowskiej: „Budowanie lojalności staje się szansą na 
zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwu. Jest kluczem do osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej” [Michałowska 2011, s. 238]. 

Koncepcja budowania społeczności wokół instytucji nie jest pomysłem 
nowym. Instytucje książki od lat zachęcają czytelników do uczestnictwa 
w klubach książki, klubach dyskusyjnych czy klubach przyjaciół biblioteki. 
Podkreślenia wymaga jednak fakt, że główny cel prowadzenia klubów sta-
nowi częściej popularyzacja samego czytelnictwa niż promocja konkretnej 
biblioteki, co do niedawna odróżniało ten typ działań od podobnych podej-
mowanych przez fi rmy komercyjne. Obecnie można jednak zaobserwować 
zacieranie granic między promowaniem produktu a popularyzacją idei. Fir-
my komercyjne coraz częściej zamiast bezpośredniej reklamy swojego towaru 
wybierają promocję idei czy stylu życia, którego on dotyczy, nierzadko anga-
żując się przy tym w akcje społeczne (na rzecz zdrowego trybu życia, walki ze 
stresem, rozwoju osobistego, promocji kultury itp.) [http://www.wolewode.
pl/dla-rodzicow; http://nestle-fi tness.com/promo/14days/pl/#/program-14-
dni/; http://niebiegam.pl/]. Biblioteki z  kolei, coraz bardziej świadomie 
promują nie tylko czytelnictwo, lecz także własne osiągnięcia i  działania 
(w tym udział w  projektach i  konkursach, osiągnięcia pracowników, dzia-
łania podejmowane na rzecz różnych grup użytkowników, np. seniorów,
dzieci, osób niepełnosprawnych) [http://www.rajska.info/projekt-qo-fi nan-
sach-w-biblioteceq/972-szkolenie-w-ramach-projektu-o-.html; http://www.
lubenia-biblioteka.pl/?nagrody-i-wyroznienia.html; http://biblioteka.bip.su-
lechow.pl/index.jsp?bipkod=/010]. 

Media społecznościowe stworzyły bibliotekom szansę realizacji spraw-
dzonego pomysłu w nowej formie, atrakcyjnej zwłaszcza dla młodych ludzi 
[Piaseczny, Antoszewski, Jędrzejczak 2009; Polski Internet 2009]. Badanie 
CBOS z 2010 roku pokazało, że „aktywność w serwisach społecznościowych 
przejawia zdecydowana większość badanych od 18 do 24 roku życia, a także 
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ponad połowa w wieku 25–34 lata” [CBOS 2010]. Co więcej, „niemal jedna 
trzecia ogółu dorosłych Polaków (32%, czyli blisko dwie trzecie internautów) 
zarejestrowała się w  jakimś portalu społecznościowym” [CBOS 2010]. Ba-
danie pokazało również, że „w ostatnich kilku latach poziom uczestnictwa 
w  społecznościach wirtualnych systematycznie rośnie” [CBOS 2010], choć 
uczestnictwo w serwisach Web 2.0 jest ciągle silnie powiązane przede wszyst-
kim z czynnikiem wieku badanych. 

Media społecznościowe stają się więc – tak dla instytucji komercyjnych, 
jak i dla bibliotek – ważnym narzędziem budowania przewagi konkurencyj-
nej. 

1.1.4.2. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 jako kolejny etap ewolucji 
bibliotek

A. Koszowska, analizując wpływ nowych technologii na sposób funkcjono-
wania bibliotek, zauważa, że „rośnie zainteresowanie praktycznym wyko-
rzystaniem narzędzi i technologii Web 2.0 w celu usprawnienia organizacji 
pracy, rozszerzenia działalności bibliotek i  pozyskania nowych użytkowni-
ków” [Koszowska 2009, s. 75]. Podobne wypowiedzi pojawiają się zarówno 
w polskiej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu [Casey, Savastinuk 2007; 
Jaskowska, Dudczak 2007; Peltier-Davis 2009; Partridge, Lee, Munro 2010; 
Gmiterek 2012], najczęściej w kontekście omawiania przemian w sposobie 
funkcjonowania bibliotek. W  latach 2005–2012 przedmiotem wielu opra-
cowań było w szczególności zjawisko przekształcania tradycyjnej struktury 
bibliotecznej w  tzw. Bibliotekę 2.0. Nowa generacja bibliotek, ukształtowa-
na pod wpływem technologii Web 2.0, miałaby się charakteryzować większą 
otwartością i  elastycznością w działaniu oraz włączeniem użytkowników – 
w większym niż dotychczas stopniu – w życie biblioteki. Wśród najważniej-
szych cech odróżniających Bibliotekę 2.0 od tradycyjnego modelu organiza-
cji biblioteki można wymienić:

• współpracę bibliotekarzy i  użytkowników przy tworzeniu zasobów 
i usług oferowanych przez bibliotekę;

• propagowanie postawy otwartości, zaufania, elastyczności i kreatyw-
ności;

• wykorzystanie nowoczesnych narzędzi umożliwiających wspólne 
tworzenie zasobów i wymianę opinii (wiki, blogi, listy/grupy dysku-
syjne, Second Life, serwisy społecznościowe).

Wielu autorów podkreśla, że Biblioteka 2.0 nie może być postrzegana wy-
łącznie w kategoriach zestawu interaktywnych narzędzi używanych w biblio-
tekach. Library 2.0 – podobnie jak cała idea Web 2.0 – jest fi lozofi ą działania 
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związaną z rozwojem nowych technologii, ale w gruncie rzeczy od nich unie-
zależnioną [Miller online; Craig 2007; Stephens, Collins 2007; Cisek online]. 

Biblioteka 2.0, zdaniem A. Koszowskiej, może być postrzegana jako natu-
ralne rozwinięcie modelu tradycyjnej biblioteki, uwzględniające zmiany za-
chodzące we współczesnym świecie i możliwości oferowane przez nowoczes-
ne technologie informacyjno-komunikacyjne [Koszowska 2009, s. 86]. Pogląd 
ten podziela Grzegorz Gmiterek, który analizując proces przekształcenia się 
tradycyjnych bibliotek w model 2.0, pisze: „Biblioteki powinny poszerzać za-
kres swoich usług, wychodzić poza tradycyjne funkcje udostępniania zbiorów, 
a  także w większym stopniu uwzględniać nowe typy dokumentów i nowo-
czesne formy ich udostępniania” [Gmiterek 2012, s. 74]. Autor zaznacza przy 
tym: „Zmiany towarzyszyły bibliotekom od zawsze. Pomimo że w większości 
przypadków placówki te utożsamiane są z  instytucjami konserwatywnymi, 
słabo podatnymi na innowacje, to potrzeby i oczekiwania klientów niejed-
nokrotnie stawały się najważniejszym czynnikiem ich ewolucji” [Gmiterek 
2012, s. 75]. Podobną opinię prezentują K. Curran, M. Murray i M. Christian, 
którzy analizując genezę zjawiska Library 2.0, postrzegają je w kategoriach 
naturalnej reakcji bibliotek na zmiany zachodzące zarówno w sferze techno-
logicznej, jak i w sposobie postrzegania roli użytkownika. Według autorów: 
„Biblioteka 2.0 jest po prostu kolejną metodą utrzymywania atrakcyjności 
bibliotek dla społeczności”21 [Curran, Murray, Christian 2007, s. 293]. Po-
dobnego zdania jest P. Miller, który rozważając, czy model Biblioteki 2.0 sta-
nowi w istocie nową jakość, stwierdza: „Web 2.0 może być postrzegane jako 
zawierające w  równych częściach cechy ewolucji i  rewolucji”22 [Miller on-
line]. J. Maness zwraca z kolei uwagę na zgodność fi lozofi i 2.0 z wartościami 
leżącymi u podstaw funkcjonowania bibliotek – ideą wolności, współpracy 
i równości w dostępie do dóbr kultury. Zdaniem autora: „Chociaż Biblioteka 
2.0 jest zmianą, to jednak z natury rzeczy bliską tradycji i misji bibliotek”23 
[Maness online]. 

1.1.5. Działalność usługowa bibliotek publicznych
– podsumowanie

Działalność usługowa bibliotek została omówiona w kontekście realizacji ich 
zobowiązań jako instytucji publicznych, pełniących funkcje kulturalne i edu-

21  Cytowany fragment w oryginale: „L2 is just another method of keeping libraries at-
tractable to the community”.

22  Cytowany fragment w oryginale: „Web 2.0 could be seen as comprising equal parts of 
evolution and revolution”.

23  Cytowany fragment w oryginale: „While Library 2.0 is a change, it is of nature close to 
the tradition and mission of libraries”.
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kacyjne. Zwrócono uwagę na cechy usług bibliotecznych jako usług publicz-
nych, akcentując wynikające z tego konsekwencje, związane z obowiązkiem 
dążenia bibliotek do zapewnienia wszystkim obywatelom równego do nich 
dostępu. Podkreślono mediacyjny charakter usług bibliotecznych i  ich rolę 
w realizacji społecznej funkcji książki. Rozwój działalności usługowej omó-
wiono również jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o  bibliotece 
oraz element propagowania jej wizerunku jako instytucji przyjaznej i otwar-
tej na potrzeby użytkowników. 

Zwrócono uwagę na rolę Internetu i mediów społecznościowych w dzia-
łalności współczesnej biblioteki, analizując stosowanie nowych narzędzi 
informacyjno-komunikacyjnych w kontekście upodabniania się bibliotek do 
instytucji komercyjnych oraz jako element budowania ich przewagi konku-
rencyjnej. Analiza literatury przedmiotu pozwoliła na wskazanie głównych 
obszarów zastosowania nowych mediów w działalności bibliotecznej, poka-
zując ich użyteczność zarówno jako narzędzi promocji i budowania wizerun-
ku, jak i ich zastosowanie w działalności usługowej.

W celu porównania sposobów realizacji działalności usługowej bibliotek 
publicznych z innymi instytucjami książki, w dalszej części pracy omówiono 
wybrane konteksty funkcjonowania księgarń i wydawnictw o profi lu ogól-
nym i literackim. Podobnie jak w przypadku bibliotek, zwrócono uwagę na 
społeczny i  kulturalny wymiar ich działalności oraz mediacyjny charakter 
świadczonych usług. Podkreślono konsekwencje wynikające z konieczności 
prowadzenia działalności komercyjnej w warunkach gospodarki wolnoryn-
kowej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę Internetu i mediów społecznoś-
ciowych w  działalności komercyjnych instytucji książki, skupiając się na 
wskazaniu podobieństw i różnic z sytuacją bibliotek publicznych. 

1.2. Działalność usługowa księgarń

Księgarnia jest przedsiębiorstwem handlowym zajmującym się detalicz-
ną (a niekiedy hurtową) sprzedażą książek i  innych wydawnictw [Cybulski 
1981, s. 111]. Oznacza to, że jako przedsiębiorstwo prywatne „gospodaruje 
na własne ryzyko” [Dowgiałło 2004, s. 303] i nie jest kontrolowane przez pań-
stwo, ale przez inne przedsiębiorstwa lub osoby [Witecka 2007]. Księgarnia, 
jak każde przedsiębiorstwo, stanowi „podstawową komórkę gospodarki na-
rodowej” [Dowgiałło 2004, s. 303], wyodrębnioną na podstawie czynników 
prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych [Dowgiałło 2004]. Na funkcjo-
nowanie księgarń będą więc miały wpływ mechanizmy rynkowe charaktery-
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styczne dla prowadzenia działalności komercyjnej oraz otoczenie społeczne, 
gospodarcze, polityczne i prawne, w którym działają. 

1.2.1. Księgarnia na rynku gospodarczym – wybrane konteksty 
funkcjonowania

Działalność usługową księgarń scharakteryzowano na podstawie schematu 
ilustrującego wybrane aspekty ich funkcjonowania w społeczeństwie. Księ-
garnię opisano jako komercyjną instytucję usługową pełniącą jednocześnie 
inne funkcje – instytucji kultury i instytucji książki. Podkreślono wagę me-
diacji księgarskiej w  komunikacji społecznej, rolę księgarń w  upowszech-
nianiu kultury książki oraz usługowy charakter działalności współczesnych 
księgarń. Zwrócono również uwagę na rolę Internetu i nowych mediów w or-
ganizacji nowoczesnej działalności księgarskiej. 

1.2.1.1. Księgarnia jako przedsiębiorstwo

Księgarnie jako przedsiębiorstwa funkcjonują na rynku, a więc w „sieci łą-
czącej potencjalnych sprzedawców i kupujących, która umożliwia zawiera-
nie transakcji handlowych” [Studnicki-Gizbert 2002, s. 9]. Działanie rynku,  
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Rys. 4. Wybrane konteksty funkcjonowania księgarń 

Źródło: opracowanie własne, 2011.
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zatem również funkcjonowanie przedsiębiorstw działających w  jego obrę-
bie, zależy, zdaniem K. Studnickiego-Gizberta, od wielu współzależnych 
czynników: ekonomicznych, prawnych, społecznych, które wzajemnie na 
siebie wpływają [Studnicki-Gizbert 2002, s. 5]. Otoczenie rynku, a więc sy-
stem prawny, system podatkowy, polityka społeczno-gospodarcza państwa 
oddziałuje na rynek w  sposób bezpośredni (interwencjonizm państwowy) 
lub pośredni (podatki, cła itp.) [Bronakowski 2005, s. 13]. Według H. Brona-
kowskiego w gospodarce rynkowej, to właśnie „rynek pełni funkcje stymu-
latora, regulatora procesów gospodarczych. Jest źródłem przedsiębiorczości, 
inicjatywy, konkurencyjności, ostrej walki między fi rmami o  nabywców” 
[Bronakowski 2005, s. 13]. Rynkiem rządzą mechanizmy oparte na prawie 
popytu i podaży, które kształtują ceny czynników produkcji, towarów i usług 
[Gierulski, Okniński, Radziszewski 2007]. Nieodłącznym elementem rynku 
jest również konkurencja, tj. „rywalizacja podmiotów rynku o korzyści eko-
nomiczne przy sprzedaży produktów/usług za pomocą korzystniejszej oferty 
cenowej, jakościowej, ekologicznej i innej” [Bronakowski 2005, s. 12]. 

Księgarnie funkcjonują w obrębie tzw. rynku książki, defi niowanego jako 
„ogół działań prowadzonych w ramach funkcjonowania tego fragmentu go-
spodarki, który obejmuje sprawy dotyczące bezpośrednio wydawania, dys-
trybucji, sprzedaży hurtowej i detalicznej książek, aktywności fi rm i innych 
instytucji (podmiotów) zaangażowanych w  tego typu przedsięwzięcia oraz 
kwestii wpływających na podaż i popyt w tej dziedzinie” [Tobera 2008, s. 42]. 
Rynek książki posiada własną specyfi kę, związaną z  kontekstami funkcjo-
nowania książki w społeczeństwie, jednakże – zdaniem J. Lalewicza – „przy 
całej specyfi ce książki jako towaru jej rozpowszechnianie ma cechy rynku 
i narzuca uczestnikom procesu komunikacyjnego role związane z wymianą 
towarową” [Lalewicz 1985 s. 169]. Księgarnia jako przedsiębiorstwo podlega 
więc tym samym prawom rynku co inne, podobne podmioty. Funkcjonu-
je w  ramach ustalonych przez państwo regulacji prawnych, w  określonym 
otoczeniu społecznym, politycznym i  gospodarczym, konkuruje z  innymi 
podmiotami i podlega mechanizmom rynkowym. S. Kondek podkreśla, że 
„jak każda działalność gospodarcza, także i publikowanie książek jest z zasa-
dy nastawione na osiągnięcie zysku (...)” [Kondek 2010, s. 13]. Komercyjny 
charakter funkcjonowania księgarń jest zatem istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na dalszą analizę ich działalności usługowej. 

1.2.1.2. Księgarnia jako przedsiębiorstwo usługowe

Na gruncie nauk ekonomicznych, przedsiębiorstwo usługowe jest defi nio-
wane jako „wyodrębniony pod względem ekonomicznym, prawnym, tech-
nicznym i  organizacyjnym podmiot działalności gospodarczej skierowanej 
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na świadczenie usług (czystych lub powiązanych z produktami materialny-
mi), zaspokajających określone potrzeby usługobiorców” [Filipiak, Panasiuk 
2008]. Istotą funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego jest prowadzenie 
działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb klientów w ramach określo-
nych profi lem fi rmy. Co istotne, przedsiębiorstwo usługowe, w odróżnieniu 
od instytucji usługowej, działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, go-
spodarując przy tym samodzielnie i ponosząc ryzyko [Dowgiałło 2004]. 

 Księgarnia jest przedsiębiorstwem o charakterze handlowo-usługowym, 
zajmującym się – zgodnie z  defi nicją przytaczaną w  Słowniku wydawcy 
– „sprzedażą detaliczną książek, innych wydawnictw (…) i  artykułów po-
krewnych” [Kalisz 1997, s. 101]. W  przytoczonej defi nicji główny nacisk 
został położony na handlowy wymiar działalności księgarń. W warunkach 
współczesnej gospodarki, takie ujęcie istoty działalności księgarskiej jest 
jednak niewystarczające. Księgarnia, jakkolwiek niewątpliwie jest instytucją 
handlową (zajmująca się sprzedażą książek i  innych artykułów), to jednak 
w coraz większym stopniu – wpisując się w tendencje przemian ogólnogo-
spodarczych – zyskuje cechy przedsiębiorstwa usługowego. Współczesne 
księgarnie wzbogacają swoją ofertę o elementy oferty usługowej kierowanej, 
tak do indywidualnych klientów, jak i do innych przedsiębiorstw. Dobrym 
przykładem jest tu działalność lidera branży – sieci Empik, świadczącej klien-
tom usługi związane z szeroko pojmowanym procesem pośredniczenia w do-
stępie do zasobów oraz oferującej pakiet usług promocyjnych i ekspozycyj-
nych innym księgarniom i wydawnictwom. Autorzy publikacji Rynek książki 
w Polsce 2011 piszą wprost: „Można uznać, że Empik to obecnie nie tylko sieć 
handlowa, ale i fi rma usługowa (...)” [Gołębiewski, Frołow, Waszczyk 2011,
s. 96]. Można przypuszczać, że w ślad za liderem podążają – lub będą podą-
żać – także mniejsze księgarnie.

 Ze względu na przyjęty przedmiot rozważań w dalszej części pracy, ana-
lizie zostaną poddane wyłącznie usługowe aspekty działalności księgarskiej. 

1.2.1.3. Księgarnia jako przedsiębiorstwo kultury

Na gruncie nauk o kulturze wyodrębniono pojęcie „przemysłów kultury” na 
określenie inicjatyw kulturalnych uwzględniających zasady rządzące ryn-
kiem gospodarczym. Zgodnie z defi nicją K. Krzysztofk a przemysły kultury 
obejmują podmioty prowadzące działalność w polu kultury, które: „łączą po-
trzebę działania ekonomicznego i osiągania zysku z wymogiem twórczości” 
[Krzysztofek 2002, s. 59]. Do grupy przedsięwzięć związanych z przemysłem 
kultury zalicza się, według M. Smoleń, „przemysł wydawniczy i poligrafi cz-
ny, fi lmowy, muzyczny oraz media, w tym także nowe media” [Smoleń 2003,
s. 8]. Księgarnie jako takie nie zostały przez autorkę wymienione wśród ini-
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cjatyw związanych z przemysłem kultury, jako że nie spełniają wymogu twór-
czej działalności, jak również działalność ta nie ma cech produkcji przemy-
słowej. Niemniej jednak analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że 
księgarnie stanowią specyfi czny typ przedsiębiorstwa – podobnie jak pod-
mioty przemysłu kultury – nastawionego na zysk, lecz jednocześnie związa-
nego z działalnością kulturalną. 

Aktywność księgarń na polu kultury przejawia się w różnorodnych for-
mach – często związanych z  promocją oferowanego asortymentu. Działal-
ność promująca książkę – będącą przecież elementem kultury – staje się w ten 
sposób działalnością promującą kulturę, a księgarnia nabiera cech instytucji 
kulturalnej. W  tym kontekście księgarnie mogą być zatem przez analogię 
do jednostek przemysłu kultury analizowane jako „przedsiębiorstwa kultu-
ry” – podmioty prowadzące działalność komercyjną i zorientowane przede 
wszystkim na osiągnięcie zysku, niemniej jednak prowadzące – w mniejszym 
lub większym stopniu – działalność kulturalną, których funkcjonowanie nie 
ma charakteru przemysłowego. 

1.2.1.4. Księgarnia jako instytucja książki

Instytucje książki są w niniejszej pracy defi niowane jako instytucje publiczne 
oraz przedsiębiorstwa, których działalność jest zorientowana na pośredni-
czenie – zarówno nieodpłatne, jak i komercyjne – w dostępie do książki, ze 
względu na przyjęty zakres pracy – książki literackiej. W tym ujęciu księgar-
nie – zajmujące się odpłatnym pośredniczeniem między twórcami a publicz-
nością literacką – mogą być analizowane jako instytucje książki. 

Rola księgarń – jako instytucji książki oraz w szerszym kontekście instytu-
cji/przedsiębiorstw kultury – opiera się na ich wkładzie w proces upowszech-
niania kultury książki. Księgarnie partycypują, lub powinny partycypować, 
w procesie pośredniczenia między dziełem literackim a  jego odbiorcą, wy-
bierając, prezentując i udostępniając zasoby oraz informując o nich. W takim 
ujęciu działalność księgarska nie miałaby zatem wyłącznie formy organizacji 
procesu kupna–sprzedaży, ale zyskiwałaby charakter handlowo-usługowy 
osadzony w kontekście zarówno gospodarczym, jak i społecznym. T. Hussak, 
analizując dorobek polskiego księgarstwa, zachęca współczesnych reprezen-
tantów tego zawodu do „społecznego traktowania pracy księgarskiej w kultu-
rze i dla kultury”, upatrując w takim podejściu drogi wyjścia „z tunelu, w ja-
kim on [zawód księgarza – przyp. MW] znalazł się obecnie” [Hussak 2004,
s. 15]. Podobnego zdania jest S. Kondek, który dokonując analizy książki jako 
przedmiotu badań towaroznawczych i handlowych, podkreśla równocześnie 
społeczne konteksty pracy wydawców i księgarzy. Zdaniem autora: „trakto-
wanie książki jako przede wszystkim produktu i towaru nie powinno prze-
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słaniać faktu, iż są wydawane i rozpowszechniane ze względu na teksty (treści 
piśmiennicze), którymi autorzy chcą przekazać czytelnikom jakąś wiedzę, in-
formację, doświadczanie, wrażenia, emocje, nastroje, umiejętności czy racje” 
[Kondek 2010, s. 14]. Właśnie społeczny i kulturalny charakter działalności 
księgarskiej, niewykluczający zresztą jej komercyjnego wymiaru, pozwala 
postrzegać i analizować księgarnie w kategoriach instytucji książki. 

1.2.2. Działalność usługowa księgarń – wybrane konteksty 

Problematyka działalności usługowej księgarń została przeanalizowana na 
podstawie schematu uwzględniającego konteksty ich gospodarczego i  spo-
łecznego funkcjonowania. Działalność usługowa została scharakteryzowana 
jako przejaw reakcji księgarzy na zmiany ogólnogospodarcze, w  tym jako 
sposób radzenia sobie z kryzysem gospodarczym. Zwrócono również uwagę 
na mediacyjny aspekt działalności usługowej księgarń oraz ich funkcję kul-
turotwórczą. 

1.2.2.1. Rozwój działalności usługowej jako przejaw zmian
gospodarczych

Zdaniem A. Tokarz: „usługi stanowią obecnie w wielu krajach dominujący 
obszar działalności społeczno-gospodarczej, a rozwój ich produkcji świadczy 
o poziomie i  jakości życia społeczeństw” [Tokarz 2003, s. 5]. Opinię tę po-
dzielają B. Filipiak i A. Panasiuk, pisząc: „dzisiejsze społeczeństwo bazuje na 
usługach, w krajach Unii Europejskiej dominują przedsiębiorstwa usługowe” 

Rys. 5. Wybrane konteksty analizy działalności usługowej księgarń

Źródło: opracowanie własne, 2011.
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[Filipiak, Panasiuk 2008b, s. 11]. Podobne wypowiedzi pojawiające się w wie-
lu opracowaniach z zakresu współczesnej ekonomii [Bryson, Daniels 2007; 
Karwowski 2007; Young 2008; Kłosiński 2009; Rudawska 2009] pozwalają 
sądzić, że rozwój działalności usługowej przedsiębiorstw może być postrze-
gany jako naturalne zjawisko, wpisujące się w obecną sytuację gospodarczą. 
W literaturze przedmiotu zachodzące przemiany są opisywane w kategoriach 
tworzenia „gospodarki usług”, „gospodarki opartej na usługach” lub jako 
„serwicyzacja gospodarki” [Rudawska, Soboń 2009; Lichniak 2010].

Istotą zachodzących przemian jest uwypuklenie roli sektora usług w two-
rzeniu produktu krajowego brutto. K. Kłosiński, analizując rolę usług w go-
spodarce pokazuje, że udział usług w  generowaniu PKB w  skali światowej 
sięga 60%, wykazując przy tym duże zróżnicowanie w obrębie poszczegól-
nych krajów [Kłosiński 2009]. Zdaniem I. Rudawskiej i M. Soboń, we współ-
czesnej gospodarce rynkowej, usługi – dotąd stanowiące przeważnie osobny 
typ działalności gospodarczej – stały się „elementem kompleksowej oferty” 
przedsiębiorstw [Rudawska, Soboń 2009, s. 9], a przez to sposobem skutecz-
nego dotarcia do potencjalnych klientów. 

Zmiany zachodzące w gospodarce nie ominęły rynku książki. Księgarnie, 
jako przedsiębiorstwa, w mniejszym lub większym stopniu dostosowują się 
do przemian zachodzących w  innych sektorach rynku. Zdaniem S. Webe-
ra współczesny księgarz, aby odnieść sukces w branży, musi skoncentrować 
swoje działania na usługach i  w  takich właśnie kategoriach – działalności 
usługowej – postrzegać księgarstwo [Weber 2006]. Podobnego zdania jest 
M. Świtała, który analizując zachowania konsumentów na rynku książki, 
zauważa, że decydujący wpływ na rynkowe zachowania nabywców książek 
ma kontakt z księgarzem. Pracownik księgarni udziela informacji na temat 
udostępnianych publikacji, doradza, odpowiada na pytania i pomaga w do-
borze lektury [Świtała 2003]. Księgarz nie sprzedaje więc książki, ale oferu-
je kompleksową usługę pośredniczenia w  dostępie do zasobów, zakończo-
ną – lub nie – aktem sprzedaży. Podobne wypowiedzi pojawiają się również 
w pracach innych autorów [Orwat, Riehm, Wingert 2001; Miller 2006; Laign 
2008; Chmielarz 2010]. L. Miller, analizując współczesne warunki prowadze-
nia działalności księgarskiej, podkreśla znaczenie rozpoznania potrzeb klien-
tów i budowania w oparciu o nie nowych strategii biznesowych. C. Orwat, 
U. Riehm i B. Wingert, opierając się na wynikach badań niemieckich księ-
garń, zwracają z kolei uwagę na problem przeciążenia informacyjnego i rolę 
księgarzy jako pośredników, oferujących klientom oprócz prostej możliwości 
dokonania transakcji, również kompleksowe usługi informacyjne i doradcze. 
Widać więc, że eksponowanie elementu usługowego działalności księgarskiej 
można postrzegać jako element strategii biznesowej dopasowanej do oczeki-
wań klientów i współczesnej sytuacji gospodarczej. 
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1.2.2.2. Rozwój działalności usługowej jako reakcja na kryzys

Zdaniem Ł. Gołębiewskiego, K. Frołowa i P. Waszczyka – autorów wydawa-
nych corocznie analiz polskiego rynku książki, księgarstwo detaliczne w Pol-
sce od początku przemian gospodarczych boryka się z kryzysem [Gołębiew-
ski, Frołow, Waszczyk 2010, s. 99]. Autorzy, kompleksowo analizując sytuację 
polskiego rynku książki, przyczyn kryzysu księgarstwa upatrują m.in. w roz-
woju alternatywnych kanałów dystrybucji książek, takich jak: hipermarkety, 
sprzedaż klubowa, sklepy internetowe czy kioski z prasą [Gołębiewski, Fro-
łow, Waszczyk 2010]. Księgarnie, szczególnie mniejsze, nie są w stanie sku-
tecznie konkurować na polu bogactwa oferty lub oferowanych rabatów. Roz-
wiązaniem może się więc okazać inwestycja w rozwój działalności usługowej, 
opartej na skutecznym pośredniczeniu w dostępie do zasobów. 

Współczesne księgarnie nie mogą zatem ograniczać swojej aktywności 
jedynie do organizacji procesu sprzedaży – muszą szukać nowych dróg zdo-
bywania przewagi konkurencyjnej, innych niż cena czy różnorodność ofer-
ty. Księgarnie, podobnie jak biblioteki, powinny oferować swoim klientom 
„wartość naddaną”, defi niowaną jako wytwór myśli i pracy ludzkiej, stano-
wiący według J. Wojciechowskiego „rzeczywisty wkład podmiotu w wartość 
– nieważne: mierzalną czy niemierzalną – przypisaną fi nalnym wytworom 
(także rezultatom usług) ludzkiego działania” [Wojciechowski 2006, s. 11]. 
W  przypadku działalności bibliotecznej wartość naddana jest wynikiem 
organizacji procesu pośredniczenia w taki sposób, aby w rezultacie spowo-
dować istotne zmiany w  świadomości społecznej, które w  innych okolicz-
nościach – bez udziału bibliotek – nie mogłyby zostać osiągnięte. Księgarska 
wartość naddana, podobnie jak w przypadku działalności bibliotecznej, bę-
dzie się opierać na efektywnej realizacji procesu mediacji. Prosta transakcja 
handlowa powinna więc zostać zastąpiona wieloetapowym pośredniczeniem 
rozgrywającym się nie tylko na etapie pracy z klientem. Analogicznie do me-
diacji bibliotecznej, pośredniczenie księgarskie mogłoby zatem obejmować 
czynności takie jak: wybór treści, selekcję, fi ltrację, adresowanie, zestawianie 
i tworzenie kolekcji oraz procesy doradcze i informacyjne. 

T. Hussak, analizując współczesne realia kształcenia księgarzy, stwierdza: 
„w wyniku przemian ekonomicznych, książka stała się przede wszystkim to-
warem, a księgarstwo raczej handlem” [Hussak 2010, s. 15]. Podejście to może 
się jednak zmienić. Analiza literatury przedmiotu pozwala przypuszczać, że 
w  niedalekiej przyszłości można będzie obserwować proces obustronnego 
upodabniania się do siebie bibliotek i  księgarń. Biblioteki będą więc coraz 
częściej działać w sposób charakterystyczny dla przedsiębiorstw komercyj-
nych (choćby w zakresie zwiększenia nacisku na działalność marketingową 
i promocyjną), księgarnie zaś będę musiały na powrót odkryć swoje poza-
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handlowe funkcje, by skutecznie konkurować z innymi podmiotami dystry-
bucji książek [Fister 2008]. 

Księgarnie, podobnie jak biblioteki, coraz częściej nawiązują do ogłoszo-
nej pod koniec lat 80. XX wieku przez R. Oldenburga koncepcji „trzeciego 
miejsca” – neutralnej przestrzeni, w której człowiek prowadzi życie towarzy-
skie, odpoczywa, chętnie spędza czas. „Trzecie miejsce” to również centrum 
życia społeczności, które umożliwia nawiązywanie lub utrwalanie więzi z oto-
czeniem, pomaga budować poczucie przynależności i wspólnoty [Oldenburg 
1989]. „Trzecim miejscem” może być zatem restauracja, kawiarnia, park, ale 
również otwarta, przyjazna otoczeniu biblioteka czy księgarnia. Zdaniem
A. Laing i J. Royle: „Ten potencjał księgarń do bycia „trzecim miejscem” jest 
postrzegany przez wiele jednostek jako przyszłość księgarstwa”24 [Laing, 
Royle 2006, s. 124]. Autorki oparły swój wniosek na przeprowadzonych me-
todą wywiadu badaniach oczekiwań użytkowników brytyjskich księgarń, jak 
również bazując na wcześniejszych badaniach z tego zakresu. Badania Laing 
i  Royle pokazały, że przynajmniej dla części respondentów, udostępnienie 
w księgarni dodatkowej przestrzeni na relaks (otwarcie kawiarni, zapewnie-
nie foteli, stolików do czytania) było istotnym elementem procesu zakupu: 
„Niektórzy uczestnicy grupy fokusowej byli zdecydowanymi zwolennikami 
kawiarni w  księgarniach, wyjaśniając, że dodaje to dodatkową «wartość» 
do doświadczenia związanego z kupowaniem książek”25 [Laing, Royle 2006,
s. 123]. Wydaje się zatem, że zarówno w przypadku bibliotek, jak i księgarń 
dokładanie starań, by stać się dla użytkowników „trzecim miejscem”, oferują-
cym oprócz standardowej obsługi jakąś wartość naddaną, jest szansą na bu-
dowanie przewagi konkurencyjnej w czasie kryzysu. 

1.2.2.3. Działalność usługowa jako element realizacji funkcji kulturo-
twórczej

Ł. Gołębiewski, K. Frołow i P. Waszczyk, analizując sytuację polskiego rynku 
książki, zwracają uwagę na kulturotwórczy wymiar działalności księgarskiej. 
Zdaniem autorów, księgarnia „zwłaszcza w mniejszych miastach – obok bi-
blioteki jest często jedynym źródłem informacji o nowościach wydawniczych 
i upowszechniania kultury w ogóle” [Gołębiewski, Frołow, Waszczyk 2010,
s. 101]. Autorzy w  najnowszej edycji Rynku książki w  Polsce, omawiając 
działania podejmowane przez lidera rynku – sieć Empik, podkreślają jego 

24  Cytowany fragment w  oryginale: „Th is potential form the bookshops to be a  ‘third 
place’ is seen by many chains as a future of bookselling”.

25  Cytowany fragment w oryginale: „Some of the focus group participants were strongly 
in favor of coff ee shops within bookshops, commenting that it added ‘value’ to the experience 
of book shopping”.
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kulturotwórczą rolę: „Pomimo wszystkich swoich wad Empik to znakomi-
ty promotor kultury, niekoniecznie tej wysokiej, wyręczający jednak wiele 
instytucji państwowych powołanych do tego m.in. celu i  opłacanych z  na-
szych podatków. Firma organizuje lub patronuje takim przedsięwzięciom 
jak program wychowania dzieci z książką zatytułowany «Przecinek i kropka», 
konkurs Bestsellery, spotkania z artystami itp. Empik kreuje dziś czytelnicze 
mody, jest dla wielu ludzi drogowskazem, co warto lub trzeba czytać” [Go-
łębiewski, Frołow, Waszczyk 2011, s. 96]. Działalność księgarska – zarówno 
dużych sieci, jak i małych detalistów, jakkolwiek nakierowana przede wszyst-
kim na osiągnięcie zysków ze sprzedaży, realizuje zatem również funkcje spo-
łeczne, związane z upowszechnianiem kultury. 

Na kulturotwórczy wymiar działalności księgarskiej zwracał uwagę – 
w latach 70. XX wieku – R. Cybulski, wyróżniając cztery podstawowe obszary 
księgarskiej działalności kulturalnej [Cybulski 1978]. Według autora księgar-
nie sprzyjają rozwojowi kulturalnemu społeczeństwa przez:

• „zaspokojenie potrzeb poprzez dostarczenie czytelnikom publikacji 
o określonym przeznaczeniu (…),

• współuczestniczenie w  różnych inicjatywach i  akcjach kulturalno-
-oświatowych (…),

• podejmowanie różnych inicjatyw pracy kulturalno-oświatowej, oży-
wiających zainteresowanie czytelnictwem,

• oddziaływanie na opinię publiczną i stwarzanie atmosfery ogólnego 
zainteresowania i podkreślania społecznej rangi spraw książki, dorob-
ku wydawniczego i pracy księgarstwa” [Cybulski 1978, s. 184–186]. 

Przytoczony rejestr, choć powstał w odmiennych warunkach politycznych 
i  społecznych, oddaje ogólny zarys kulturotwórczych działań księgarskich. 
Współczesne księgarnie realizują zadania kulturalne w różnorodny sposób 
– poprzez organizację spotkań autorskich, konkursów, akcji promujących 
czytanie – jednak jednym z kluczowych elementów upowszechniania kultury 
w księgarni wydaje się przede wszystkim skutecznie prowadzona działalność 
usługowa i informacyjna. Wybór repertuaru, jego uporządkowanie, prezen-
tacja oraz skuteczne pośredniczenie w dostępie do książki – także literackiej, 
czynią z księgarń istotne ogniwo upowszechniania kultury czytania. 

1.2.2.4. Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru 
działalności księgarskiej

Istotą świadczenia usług księgarskich jest odpłatne pośredniczenie w  do-
stępie do zasobów wydawniczych [Cybulski 1978, s. 68]. Pośredniczenie to, 
podobnie jak w  przypadku mediacji bibliotecznej, nie ogranicza się jedy-
nie do prostego aktu udostępnienia publikacji, ale obejmuje szereg innych 
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czynności, których celem jest zaspokojenie potrzeb użytkownika. Zdaniem
M. Świtały: „zachowania nabywcze czytelników książek można więc zdefi -
niować jako działania obejmujące poszukiwanie, zakup oraz użytkowanie 
i ocenę książki, która zaspokaja daną potrzebę” [Świtała 2003, s. 43]. W kon-
sekwencji zadaniem księgarza (przedsiębiorcy działającego w  warunkach 
gospodarki rynkowej) jest więc organizacja procesu pośredniczenia, w spo-
sób zgodny z oczekiwaniami klienta. Przeprowadzone w 2003 roku badania 
zachowań polskich konsumentów na rynku książki pokazały, że decydujący 
wpływ na decyzje nabywców ma kontakt ze sprzedawcą [Świtała 2003]. Po-
dobnego zdania jest B. Klukowski, który, omawiając specyfi kę działalności 
księgarskiej, podkreśla, że „do powstania księgarni w każdej epoce konieczne 
jest przede wszystkim podjęcie decyzji i posiadanie kapitału (…). Drugi pew-
nik, to księgarz, posiadający rozeznanie w potrzebach potencjalnych nabyw-
ców” [Klukowski 2008, s. 177]. Księgarz bierze więc udział w złożonym pro-
cesie pośredniczenia między klientem a zasobami piśmienniczymi, podobnie 
jak czyni to bibliotekarz w procesie mediacji. Na podobieństwa obu sytuacji 
zwracał już uwagę K. Głombiowski, pisząc w 1980 roku: „dystrybucja księ-
garska i udostępnianie biblioteczne to instytucjonalne formy upowszechnia-
nia treści duchowych, stworzonych i akceptowanych przez zbiorowość spo-
łeczną” [Głombiowski 1980, s. 161]. Pośredniczenie księgarskie i biblioteczne 
nie jest jednak tożsame – czynnik różnicujący stanowi komercyjny charakter 
działania księgarń. Celem prowadzenia mediacji bibliotecznej jest – w du-
żym uproszczeniu – zaspokojenie potrzeb użytkownika, celem działalności 
księgarskiej – wyjście naprzeciw potrzebom użytkownika oraz osiągnięcie 
korzyści materialnej. Udany proces mediacji jest więc w przypadku działal-
ności księgarskiej etapem pośrednim dla zawarcia transakcji handlowej, co 
nie neguje wkładu księgarzy w proces społecznego obiegu książki. 

1.2.3. Internet w działalności usługowej księgarń

Zastosowanie Internetu w działalności gospodarczej było w latach 2000–2010 
rozpatrywane w różnych kontekstach. Przedmiotem wielu opracowań zarów-
no teoretycznych, jak i poradnikowych były problemy e-commerce, a więc 
kontekst związany z przeniesieniem działalności gospodarczej w środowisko 
sieci. Analizowano specyfi kę funkcjonowania sklepów internetowych, szanse 
i  zagrożenia związane z prowadzeniem działalności handlowej lub usługo-
wej za pośrednictwem Internetu oraz zachowania konsumentów dokonują-
cych zakupów online [Bidgoli 2002; Gregor 2002; Reynolds 2004; Szpringer 
2005; Goel 2007; Schneider 2008; Laudon, Guercio Traver 2010]. Internet był 
również poddawany szczegółowej analizie jako narzędzie promocji, reklamy 
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i  PR. Zwracano uwagę na istotną rolę Internetu w  prowadzeniu kampanii 
promocyjnych – tak w odniesieniu do sklepów internetowych, jak i do trady-
cyjnej działalności gospodarczej. Omawiano narzędzia i strategie prowadze-
nia działań marketingowych w sieci, podkreślając zalety płynące z posiadania 
strony WWW oraz korzyści związane z używaniem nowych narzędzi infor-
macyjno-komunikacyjnych [Newell 2000; Clarke, Flaherty 2005; Gay, Char-
lesworth, Esen 2007; Hanson, Kalyanam 2007; Chaff ey 2008; Charlesworth 
2009; Miletsky 2010]. Problematyka wykorzystania Internetu w działalności 
usługowej fi rm funkcjonujących stacjonarnie – będąca przedmiotem analizy 
w tym opracowaniu – była tematem nieco rzadziej poruszanym. Wykorzysta-
nie środowiska Internetu omawiano przede wszystkim w kategoriach nowej 
strategii biznesowej, służącej dotarciu do nowej grupy klientów, utrwaleniu 
relacji z już pozyskanymi konsumentami oraz zwiększeniu zysków przedsię-
biorstwa [Rosenoer 2000; Siegel 2001; Maciejowski 2004; Aspray, Ceruzzi 
2008; Soto-Acosta, Meroño-Cerdan 2009]. 

W tym opracowaniu wykorzystanie Internetu w działalności księgarskiej 
zostało omówione jako sposób na podniesienie skuteczności działań bizne-
sowych oraz jako przejaw stopniowej wirtualizacji pracy księgarń. Zwróco-
no uwagę na – związane z upowszechnieniem Internetu – ogólnorynkowe 
zmiany w sposobach prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej, 
handlowej i usługowej oraz ich wpływ na sposób funkcjonowania księgarń. 

1.2.3.1. Internet jako narzędzie podnoszące skuteczność działań bi-
znesowych

Zwiększeniu skuteczności prowadzenia działalności handlowej i  usługowej 
sprzyja wykorzystanie Internetu w  informacyjnej, promocyjnej i  usługo-
wej aktywności przedsiębiorstwa. Zdaniem O. Dębickiej: „w erze informa-
cji poznawanie przedsiębiorstwa coraz częściej rozpoczyna się od jego stron 
WWW” [Dębicka 2006, s. 13]. Strona fi rmy staje się więc jej wizytówką, 
narzędziem promocji, a coraz częściej również miejscem świadczenia usług 
i  zawierania transakcji handlowych. Tezę tę potwierdzają wyniki badań 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące stopnia wykorzystania 
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w  przedsiębiorstwach 
i gospodarstwach domowych w krajach Unii Europejskiej. Według raportu 
GUS: „W 2011 r. w Polsce 96% przedsiębiorstw wykorzystywało komputery, 
dając 42% swoich pracowników możliwość pracy na nich. Dostęp do Interne-
tu miało 94% przedsiębiorstw, z czego 78% posiadało dostęp szerokopasmo-
wy” [Społeczeństwo informacyjne... online]. Badanie pokazało również, że 
w 2010 roku 67% przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej miało własną 
stronę internetową, a co dziesiąte badane przedsiębiorstwo otrzymywało za-
mówienia na swoje towary lub usługi za pośrednictwem Internetu [Społe-
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czeństwo informacyjne... online]. Widać więc, że Internet jest coraz częściej 
wykorzystywany w  działalności biznesowej. A. Kowalkowski i  J. Michalak, 
analizując wpływ nowych technologii na sposób funkcjonowania przedsię-
biorstw, podkreślają, że „Internet stał się szansą, którą przedsiębiorstwa po-
winny wykorzystać” [Kowalkowski, Michalak 2006, s. 57]. T. Hayes posuwa 
się nawet do stwierdzenia, że Internet „nie jest już «dodatkowym» rynkiem, 
alternatywnym kanałem dystrybucji lub nowym sposobem dystrybucji. Dziś 
sieć jest gospodarką” [Hayes 2010, s. 23]. 

Opisywane w literaturze przedmiotu zmiany w sposobie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, związane z wszechstronnym wykorzystaniem Interne-
tu w działalności handlowej, usługowej, informacyjnej i promocyjnej przed-
siębiorstw [Jakieła 2008; Miletsky 2010; Izquierdo-Yusta, Calderon-Monge 
2011; Nezamabad 2011; Scott 2012], nie ominęły rynku książ ki. Księgarnie, 
j ako przedsiębiorstwa, podlegają tym samym tendencjom, co inne podmioty 
na rynku gospodarczym. Wykorzystanie Internetu w  działalności księgar-
skiej wydaje się zatem naturalnym krokiem służącym podnoszeniu skutecz-
ności prowadzonych działań biznesowych, pozyskaniu nowych klientów, 
a tym samym zwiększeniu zysków. Badacze analizujący wpływ nowych tech-
nik informacyjno-komunikacyjnych na sposób funkcjonowania komercyj-
nych instytucji książki podkreślali rolę Internetu jako medium sprzyjającego 
poradzeniu działalności gospodarczej. Popularność księgarń internetowych 
coraz częściej skłania przedsiębiorców prowadzących tradycyjne księgarnie 
do włączania w swój model biznesowych możliwości zakupu książek online 
[Chen, Chan, Cheng 2011]. Według Chien-Wen Chena, Chien-Lung Chana 
i  Chiang-Yu Chenga: „Teraz detaliści zorientowali się, że potrzebują kom-
plementarnej drogi dystrybucji, by przetrwać, więc przekształcili swój mo-
del biznesowy w tak zwany «click-and-mortar»” [Chen, Chan, Cheng 2011]. 
Przeprowadzona przez autorów metodą case study analiza pokazała przy tym, 
że o sukcesie przedsięwzięć spod znaku „click-and-mortar”, a więc opartych 
na łączeniu fi zycznego zaplecza z działalnością online, decydują najczęściej 
trzy czynniki: dobrze działające logistyczne i techniczne wsparcie oraz pra-
widłowa obsługa klienta [Chen, Chan, Cheng 2011]. Przemyślane włączenie 
nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, dostępnych za po-
średnictwem Internetu, do procesów przedsiębiorstwa, może być zatem po-
strzegane jako dobra strategia podnosząca efektywność działań biznesowych. 

1.2.3.2. Wykorzystanie Internetu jako przejaw wirtualizacji
działalności księgarskiej

W. Grudzewski i I. Hejduk, analizując konteksty funkcjonowania współczes-
nych przedsiębiorstw, zauważają postępujący proces wirtualizacji działalno-
ści gospodarczej. Zdaniem autorów:
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Wprowadzenie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych powo-
duje zmiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw. Tworzone są nowe typy 
przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa wirtualne) i modyfi kowane istniejące. Rynki ule-
gają dynamicznym zmianom. Klienci nie są już zadowoleni z prostych standardów 
produkcji, żądają produktów dopasowanych do swoich potrzeb, o wysokiej jakości, 
ale rzadko są gotowi za nie więcej płacić [Grudzewski, Hejduk 2002, s. 72].

Opinię tę podziela C. Żurak-Owczarek, która analizując determinanty 
osiągnięcia przez przedsiębiorstwa komercyjnego sukcesu, stwierdza: „Kon-
cepcja organizacji wirtualnej w dużym stopniu odzwierciedla dokonujące się 
przemiany społeczno-technologiczne, a w szczególności rozwój technologii 
informacyjno-komunikacyjnej i związane z nim procesy globalizacji działal-
ności gospodarczej” [Żurak-Owczarek 2011, s. 28]. Przejście przedsiębiorstw 
do modelu wirtualnego może być zatem postrzegane jako reakcja na zmia-
ny w  sferze komunikacyjnej i  organizacyjnej wywołane przez nowoczesne 
technologie oraz odpowiedź na zmieniające się – i wzrastające – oczekiwania 
klientów związane z indywidualizacją oferowanych produktów i usług. 

Zdefi niowanie pojęcia przedsiębiorstwa wirtualnego nie jest proste i za-
leży od przyjętej perspektywy badawczej. Przedsiębiorstwa wirtualne sta-
nowią podgrupę szerszej kategorii e-przedsiębiorstw, defi niowanych przez
A. Małachowskiego jako: „współczesny typ przedsiębiorstwa, które swą struk-
turę i funkcjonowanie opiera na szerokim wykorzystaniu mediów i technolo-
gii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (w tym sieci komputerowych 
i  Internetu)” [Małachowski 2005, s. 28]. Przedsiębiorstwo wirtualne posia-
da wszystkie cechy e-przedsiębiorstwa, odznaczając się przy tym nakiero-
waniem na jak najszersze wykorzystanie Internetu w wielu obszarach dzia-
łalności przedsiębiorstwa, w  celu uzyskania nowej jakości proponowanych 
produktów i usług. Przedsiębiorstwa mogą przy tym ulegać procesowi wir-
tualizacji w różnym stopniu i na podstawie róznych modeli organizacyjnych, 
przechodząc stopniowo od tzw. modelu internetowego w kierunku bardziej 
rozbudowanych struktur [Żurak-Owczarek 2011]. Niezależnie od przyjętego 
rozwiązania i  stopnia wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, cechą wspólną 
wszystkich przedsiębiorstw wirtualnych jest wyraźne nastawienie na klienta, 
elastyczność w działaniu i wyczulenie na wykorzystywanie pojawiających się 
na rynku szans. Według W. Grudzewskiego i I. Hejduk: „Organizacja wirtu-
alna musi być skoncentrowana na kliencie, a podstawą jej działalności jest 
wykorzystanie szans rynkowych i uniknięcie zagrożeń, które niosą ze sobą 
ciągle zmieniające się warunki funkcjonowania rynku” [Grudzewski, Hejduk 
2002, s. 51]. 

Badania prowadzone w latach 2004–2005 przez L. Kozłowską wykazały, 
że na polskim rynku książki można zaobserwować stopniową wirtualizację 
procesu dystrybucji zasobów. Po początkowym okresie wykorzystywania In-
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ternetu głównie w  działalności marketingowej, nastał okres wykorzystania 
sieci do organizacji interakcji między fi rmą a jej obecnymi i potencjalnymi 
klientami. W 2004 roku książki znalazły się na czwartym miejscu listy towa-
rów najchętniej kupowanych za pośrednictwem Internetu [Kozłowska 2004; 
2005]. Zdaniem M. Świtały rozwój nowoczesnych technik informacyjno-
-komunikacyjnych dostępnych za pośrednictwem Internetu wywarł istotny 
wpływ na sposób funkcjonowania rynku książki, kierując je w coraz więk-
szym stopniu w stronę wirtualizacji swoich działań [Świtała 2003]. Podobne 
wypowiedzi – akcentujące coraz większy zakres wykorzystywania Internetu 
w działalności komercyjnych instytucji książki – pojawiają się również w pra-
cach innych autorów [Lubiana, Gammon 2004; Mould 2006; Baverstock 
2008; Laing 2008]. A. Baverstock zwraca uwagę na wzrastającą świadomość 
wydawców, co do możliwości zwiększania rozpoznawalności marki i zysków 
ze sprzedaży, wskutek korzystania z nowoczesnych rozwiązań oferowanych 
za pośrednictwem Internetu [Baverstock 2008]. Podobne wnioski w odnie-
sieniu do działalności księgarń wysnuwa M. Mould. Autor wylicza korzyści 
związane z przeniesieniem całości lub części aktywności księgarskiej w śro-
dowisko sieci, do najważniejszych zaliczając mniejsze ryzyko fi nansowe na 
starcie, zmniejszenie kosztów stałych i  nowe możliwości promocji [Mould 
2006].

1.2.4. Web 2.0 w działalności usługowej księgarń

W latach 70. XX wieku R. Cybulski podkreślał, że „rola księgarni nie może 
być bierna, polega przede wszystkim na utrzymaniu ścisłej łączności z od-
biorcami” [Cybulski 1978, s. 71]. Postulat ten wydaje się dziś szczególnie 
aktualny. W publikacjach, dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw na 
rynku, aspekt komunikacji z klientem jest coraz częściej eksponowany. Za-
równo badacze, jak i praktycy podkreślają wagę budowania i podtrzymywa-
nia opartych na zaufaniu relacji z klientem, upatrując w nich szansy zyskania 
przewagi konkurencyjnej [Brown 2003; Buttle 2008; Rudawska 2008; Davies, 
Ryals, Holt 2010; Bondarowska 2010; Pawłowska 2010]. Odpowiedzią na po-
trzebę stałego kontaktu z konsumentami są, zdaniem wielu badaczy, współ-
cześnie media społecznościowe, wykorzystywane wszechstronnie zarówno 
jako nowy kanał komunikacji, jak i miejsce świadczenia usług oraz skuteczne 
narzędzie promowania marki [Dann, Dann 2004; Funk 2009; Holzner 2009; 
Levy 2010; McAfee 2011]. 
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1.2.4.1. Media społecznościowe jako element marketingu relacji

Zastosowanie serwisów Web 2.0 w działalności biznesowej wpisuje się w ob-
szar jednej z najnowszych koncepcji marketingowych tzw. marketingu relacji 
(marketingu partnerskiego, marketingu więzi), defi niowanego przez M. Rydla 
i S. Ronkowskiego jako: „koncepcja zarządzania i działania na rynku, według 
której skuteczność rynkowa fi rm zależna jest od nawiązania partnerskich sto-
sunków z uczestnikami rynku” [Rydel, Ronkowski 1995, s. 5]. Istotą marke-
tingu relacji jest więc według R. Barcika i J. Łodziany-Grabowskiej nadanie: 
„wysokiej rangi procesowi tworzenia długofalowych relacji z  odbiorcami” 
[Barcik, Łodziana-Grabowska 2008, s. 7]. K. Fonfara dodaje to tej defi nicji: 
„stopniowe przesunięcie punktu ciężkości w funkcjonowaniu przedsiębior-
stwa z  transakcji jednostkowych na budowę długookresowych i  trwałych 
relacji z  nabywcami” [Fonfara 2001, s. 108]. Co istotne, budowanie relacji 
nie powinno odnosić się wyłącznie do klientów, ale obejmować wszystkie 
grupy z otoczenia przedsiębiorstwa: dostawców, pośredników i konkurentów 
[Widawska-Stanisz, Klisiński 2004]. Z marketingiem relacji łączona jest czę-
sto koncepcja Customer Relationship Management (CRM) defi niowana jako 
„strategia biznesu, w której centrum zainteresowania stoi klient” [Nieckuła, 
Wiktorowicz 2008, s. 86]. Podstawowym celem wdrażania strategii CRM jest, 
zdaniem A. Stachowicz-Stanusch i  M. Stanuscha, „zwiększenie lojalności 
klientów oraz zmniejszenie kosztów obsługi, promocji i sprzedaży” [Stacho-
wicz-Stanusch, Stanusch 2007, s. 13]. 

Zaletą prowadzenia działań marketingowych skoncentrowanych na two-
rzeniu więzi klienta z przedsiębiorstwem jest, zdaniem M. Klucznej, stwo-
rzenie: „stabilnej i korzystnej sieci powiązań” [Kluczna 2008, s. 44], umożli-
wiającej skuteczne zabezpieczenie się przed działaniami konkurencji, a tym 
samym zwiększenie zysków [Mazur, Jaworska, Mazur 2001]. M. Kluczna, 
analizując rolę budowania relacji z  klientami, podkreśla: „klienci kupują 
u  konkretnego producenta, dostawcy lub usługodawcy z  wielu powodów, 
większość z nich nie ma zbyt wiele wspólnego z jakością, czy ceną produktu 
bądź usługi” [Kluczna 2008, s. 45]. Klient oprócz towaru kupuje również ja-
kość obsługi, atmosferę sklepu, osobowość sprzedawcy czy reputację fi rmy. 
Podejmowanie starań zmierzających do budowania dobrej i  trwałej relacji 
z klientem jest więc w opinii M. Kubasiaka: „działaniem niezwykle korzyst-
nym i koniecznym do uzyskiwania nowoczesnej przewagi konkurencyjnej” 
[Kubasiak 2008, s. 57]. Zdanie to podziela D. Collart, podkreślając: „przodu-
jące fi rmy bez wytchnienia dążą do utrzymywania długofalowych związków 
z (…) klientami” [Collart 2003, s. 11]. 

Media społecznościowe – opierające swoje działanie na idei komunika-
cji i współpracy – są współcześnie ważnym narzędziem budowania zaufania 
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i  lojalności konsumentów, a  tym samym istotnym czynnikiem budującym 
zysk przedsiębiorstwa. Tezę tę potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych 
przez J. Colliandera i  M. Dahléna, które dowiodły, że ten sam komunikat 
przekazywany za pośrednictwem jednostronnego kanału komunikacji (ar-
tykuł w magazynie online) i za pośrednictwem mediów społecznościowych 
(blogi) wywiera inny wpływ na decyzje konsumentów. Badania pokazały, 
że komunikaty przekazywane za pośrednictwem blogów wywierały większy 
wpływ na postawy klientów i ich gotowość do zakupu produktów [Collian-
der, Dahlén 2011]. Podobne wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez
T. Durukana, I. Bozaci i A.B. Hamsioglu, które pokazały, że użytkownicy me-
diów społecznościowych podejmują wiele czynności związanych z procesem 
zakupu: szukają informacji na temat fi rm i produktów, jak również opinii in-
nych użytkowników na ich temat, komunikują się z przedstawicielami fi rm, 
śledzą ofi cjalne profi le marek oraz sami wpływają na zachowania innych użyt-
kowników – dzieląc się doświadczeniami, komentując i oceniając działania 
przedsiębiorstw [Durukan, Bozaci, Hamsioglu 2012]. A. Lipsman, G. Mudd, 
M. Rich i S. Bruich zwracają przy tym uwagę na specyfi kę funkcjonowania in-
formacji w mediach społecznościowych – akcje podejmowane przez jednego 
użytkownika portalu społecznościowego (dodanie komentarza czy „polubie-
nie” strony fi rmy) są widoczne dla innych użytkowników (osoby dodane do 
grupy znajomych). W ten sposób nawet stosunkowo mała społeczność fanów 
marki może wywierać duży wpływ na sposób jej postrzegania przez innych 
użytkowników serwisu [Lipsman i in. 2012]. O wzrastającej świadomości roli 
mediów społecznościowych w środowisku księgarzy świadczy funkcjonowa-
nie serwisu FajnaKsiegarnia.pl – portalu społecznościowego zrzeszającego 
księgarzy, wydawców i czytelników. W maju 2012 roku konto w serwisie po-
siadało już 2258 księgarń i 294 wydawców [Fajna księgarnia online]. 

1.2.4.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw 
nowego sposobu postrzegania roli klienta

Zarówno marketing relacji, jak i strategia CRM są wynikiem zmiany sposobu 
myślenia o procesach rynkowych, zapoczątkowanej w latach 80. XX wieku. 
Przejście od koncentracji na badaniu procesów produkcyjnych i  mechani-
zmów rynkowych do uczynienia klienta centralnym ośrodkiem analiz za-
owocowało daleko idącymi zmianami koncepcyjnymi w  polu marketingu, 
nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu [Pawłowska, Witkowska, Nieżu-
rawski 2010]. 

Zmiana sposobu postrzegania roli klienta w działaniach marketingowych 
przypomina ewolucję poglądów na temat roli użytkowników informacji, jaka 
dokonała się na gruncie informatologii i  bibliotekoznawstwa z  końcem lat 
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70. XX wieku. W obu przypadkach nastąpiło przejście od postrzegania klien-
ta/użytkownika jako jednego z  elementów procesu do umiejscowienia go 
w centrum podejmowanych działań i nadania jego potrzebom priorytetowe-
go znaczenia. Zmiana sposobu postrzegania roli klienta jest, według A. Wi-
dawskiej-Stanisz i J. Klisińskiego, wynikiem ewolucji zachowań i postaw sa-
mych konsumentów. Zdaniem autorów: „Współcześni konsumenci stają się 
coraz mniej stereotypowi, przejawiają postawy aktywne, są krytyczni wobec 
działań przedsiębiorców i oferowanych produktów lub usług, mają wyraźnie 
określone potrzeby i oczekiwania wymagające od przedsiębiorstwa indywi-
dualnego podejścia” [Widawska-Stanisz, Klisiński 2004, s. 193]. Klienci coraz 
częściej przenoszą swoje prywatne przyzwyczajenia związane z korzystaniem 
z mediów społecznościowych na relacje handlowe. Oczekują więc od dostaw-
ców dóbr i  usług szybkiej i  łatwej komunikacji, prowadzonej za pośredni-
ctwem wielu zróżnicowanych kanałów i form [Wright, Hinson 2008]. 

Wielu teoretyków podkreśla, że istotą obserwowanych współcześnie prze-
mian nie jest technologia, lecz zmiana postaw i  sposobów myślenia – tak 
klientów, jak i usługodawców [Hoegg 2006; Craig 2007; Cisek online]. Zda-
niem D. Parkesa i G. Walton to właśnie zachowawcze postawy i uprzedzenia, 
a nie brak technicznych możliwości są największą przeszkodą we włączaniu 
modelu 2.0 w działalność instytucji tak komercyjnych, jak i niekomercyjnych 
[Parkes, Walton 2010]. Realizacja koncepcji client centered i  user centered 
wymaga jednak zastosowania odpowiednich narzędzi. W takich właśnie ka-
tegoriach – jednego z użytecznych narzędzi umożliwiających realizację zało-
żonych celów społecznych lub biznesowych – są coraz częściej postrzegane 
nowe media. 

1.2.5. Działalność usługowa księgarń – podsumowanie

Scharakteryzowano działanie księgarń jako – funkcjonujących w przestrzeni 
społeczno-gospodarczej – komercyjnych instytucji handlowo-usługowych, 
pełniących jednocześnie zadania instytucji kultury i instytucji książki. Omó-
wiono ideę księgarskiej „wartości naddanej” w  kontekście koncepcji księ-
garni jako „trzeciego miejsca”, porównując działania księgarń z podobnymi, 
podejmowanymi przez biblioteki publiczne. Zwrócono przy tym uwagę na 
mediacyjny charakter współczesnej działalności księgarskiej oraz podobień-
stwa i różnice w stosunku do procesu mediacji bibliotecznej. 

Omówiono obszary wykorzystania Internetu w działalności księgarskiej, 
zwracając uwagę na jego zastosowanie w działalności informacyjnej, promo-
cyjnej, handlowej i usługowej. Przeprowadzona analiza literatury przedmio-
tu pozwala sądzić, że wszechstronne wykorzystanie środowiska Internetu 
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stanowi jeden z głównych elementów strategii biznesowych współczesnych 
przedsiębiorstw, w  tym także księgarń. Podkreślono rolę mediów społecz-
nościowych w działalności marketingowej, analizując ich zastosowanie jako 
przejaw realizacji koncepcji tzw. marketingu relacji, opartego na budowaniu 
trwałych więzi z  klientami oraz dowód na istnienie nowego paradygmatu 
stawiającego potrzeby konsumenta w centrum aktywności przedsiębiorstwa. 

W dalszej części pracy – celem porównania – analizie poddano konteksty 
funkcjonowania wydawnictw o profi lu ogólnym i literackim, charakteryzu-
jąc je – podobnie jak księgarnie – jako funkcjonujące w  przestrzeni spo-
łeczno-gospodarczej komercyjne instytucje książki, pełniące jednocześnie 
wybrane funkcje instytucji kultury i  instytucji książki. Analizie poddano 
konteksty wykorzystania Internetu w działalności informacyjnej, promocyj-
nej, handlowej i usługowej wydawnictw, zawracając uwagę na podobieństwa 
i różnice w stosunku do sytuacji bibliotek publicznych i księgarń. Podkreś-
lono przy tym, wzrastającą rolę mediów społecznościowych jako narzędzi 
promocji książki literackiej i  istotny element strategii marketingowej wy-
dawnictwa. 

1.3. Działalność usługowa wydawnictw

Analizie zostały poddane wybrane aspekty funkcjonowania wydawnictw 
w  przestrzeni społecznej i  gospodarczej. Wydawnictwo zostało scharakte-
ryzowane jako przedsiębiorstwo usługowe, pełniące jednocześnie funkcje 
związane z  upowszechnianiem kultury – w  tym szczególnie kultury książ-
ki. Analizie poddano również wytypowane konteksty realizacji działalności 
usługowej, wynikające ze specyfi ki prowadzenia działalności wydawniczej. 
Szczególną uwagę zwrócono przy tym na rolę Internetu i mediów społecz-
nościowych jako narzędzi wspomagających pracę wydawcy. 

1.3.1. Wydawnictwo na rynku gospodarczym – wybrane kon-
teksty funkcjonowania

Działalność usługowa wydawnictw została scharakteryzowana na podstawie 
schematu ilustrującego wybrane aspekty ich funkcjonowania w przestrze-
ni gospodarczej i  społecznej. Wydawnictwa poddano analizie, biorąc pod 
uwagę ich funkcjonowanie jako przedsiębiorstw usługowych, prowadzących 
działalność w  obrębie sektora kultury oraz pełniących funkcję instytucji 
książki.
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1.3.1.1. Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo

A. Piasecka, omawiając problematykę działań logistycznych w przedsiębior-
stwie wydawniczym, przytacza następującą defi nicję:

wydawnictwo jako organizator produkcji książki jest to instytucja lub przedsiębior-
stwo prowadzone w  dowolnej formie prawnej (…). Zajmuje się ono nabywaniem, 
a następnie przygotowaniem, opracowaniem tekstów autora lub autorów (opracowa-
nie redakcyjne i grafi czne), aby następnie w postaci materialnej, jaką jest książka, oraz 
powielonej w wyniku drukowania móc ją rozpowszechniać poprzez różne formy dys-
trybucji (…), aby ostatecznie została ona dostarczona klientowi fi nalnemu, którym 
jest czytelnik [Piasecka 2004, s. 128].

Autorka przytacza rejestr zadań wydawcy, zwracając jednocześnie uwa-
gę na możliwość funkcjonowania wydawnictwa w obrębie różnych form or-
ganizacyjnych i prawnych. Problem ten podnosi również S. Kondek, pisząc: 
„tylko część wydawców to przedsiębiorstwa” [Kondek 2010, s. 101]. Działal-
ność wydawniczą mogą również prowadzić instytucje naukowe, edukacyjne, 
kulturalne lub inne, fi nansowane ze środków publicznych lub sponsorowane 
przez mecenasów [Kondek 2010].

Forma organizacyjna jest – obok profi lu – jednym z podstawowych kry-
teriów klasyfi kacji wydawnictw. Biorąc pod uwagę prawne i  organizacyjne 
aspekty działalności wydawniczej, można wyróżnić:
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Rys. 6. Wybrane konteksty funkcjonowania wydawnictw

Źródło: opracowanie własne, 2012.
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– wydawców profesjonalnych – samodzielne wydawnictwa posiadające 
pełny zakres kompetencji (tzn. zdolne do samodzielnego podejmowa-
nia decyzji, np. o doborze repertuaru); 

– wydawców profesjonalnych o  ograniczonej samodzielności – przed-
siębiorstwa, które wydają publikacje na zlecenie innych instytucji;

– działy instytucji (np. naukowych), których zadaniem jest publikowa-
nie wyników prac organizacji macierzystej;

– wydawców nieprofesjonalnych – instytucje okazjonalnie podejmujące 
aktywność wydawniczą;

– wydawców prywatnych – osoby prywatne prowadzące działalność wy-
dawniczą we własnym zakresie [Kondek 2010].

Przedmiotem analizy w tej części pracy jest wyłącznie działalność wydaw-
ców profesjonalnych, działających jako przedsiębiorstwa komercyjne, o pro-
fi lu związanym z literaturą piękną. 

Wydawnictwo, jako przedsiębiorstwo, podlega tym samym, co inne pod-
mioty na rynku, wpływom otoczenia gospodarczego, społecznego i prawne-
go, posiada jednak przy tym własną specyfi kę. Na czynniki decydujące o spe-
cyfi cznym charakterze pracy wydawcy, zwraca uwagę S. Kondek. Zdaniem 
autora: „specyfi czność działalności wydawniczej wynika z dwu czynników: 
szczególnego usytuowania autorów i ich utworów w systemie prawnym oraz 
właściwości książek jako produktów” [Kondek 2010, s. 102]. Wydawca musi, 
w sposób szczególny, podporządkować swoją działalność normom prawnym 
związanym z  ochroną własności intelektualnej oraz brać pod uwagę cechy 
książki jako produktu. Zdaniem S. Kondka: „każdy «tytuł» stanowi odręb-
ny produkt, odrębny towar. Prawie wszystkie książki–tytuły są produktami 
oryginalnymi, jednorazowymi, niepowtarzalnymi. Każdy z  nich wymaga 
wszczęcia odrębnego procesu wydawniczego oraz – jak ma to miejsce w pro-
dukcji seryjnej czy masowej towarów konsumpcyjnych – nie może być po-
wielany na tej samej linii produkcyjnej w  długim okresie” [Kondek 2010,
s. 103]. Odmiennego zdania są M. du Vall i  I. Mika, którzy w  ekspertyzie 
prawnej przygotowanej dla Instytutu Książki w  Krakowie podkreślają, że 
mimo całej swojej specyfi ki, książka – jeśli chodzi o sposób jej funkcjonowa-
nia na rynku – nie stanowi szczególnego dobra. Zdaniem autorów:

Bez wątpienia, w odczuciu wielu osób, książka nie stanowi towaru takiego samego 
jak inne (np. spożywcze), lecz produkt o szczególnej wartości i znaczeniu. Jednakże 
bez względu na potrzeby, jakie ona zaspokaja, rolę, jaką odgrywa jako dobro kultu-
ry, w uregulowaniach prawnych normujących obrót książką oraz sposób ustalania jej 
ceny, jest ona traktowana tak jak inne towary. Stanowi więc jedną spośród wielu rze-
czy, jakie można zaoferować do wymiany na rynku. W konsekwencji zasady ustalania 
jej ceny, dystrybucji oraz jej sprzedaży są poddane tym samym regułom, jakie znaj-
dują zastosowanie do obrotu innymi towarami. Obowiązujące w tym zakresie regula-
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cje prawne nie dają podstaw, aby książkę traktować w sposób szczególny, odmiennie 
aniżeli inne towary [du Vall, Mika online].

Działalność wydawnicza z jednej strony podlega więc takim samym prze-
pisom prawnym i  mechanizmom rynkowym, jak każde przedsiębiorstwo, 
z drugiej zaś ze względu na szczególne cechy produkowanego towaru i jego 
społeczną rolę, może być rozpatrywana jako specyfi czna forma działalności 
gospodarczej. 

1.3.1.2. Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo usługowe

Wydawnictwo nie jest typowym przykładem przedsiębiorstwa usługowe-
go. Działanie większości wydawnictw opiera się bowiem w głównej mierze 
na produkcji książek – to właśnie produkcja i ewentualna dystrybucja dóbr 
jest podstawowym źródłem generowania zysków. Niemniej jednak usługi są 
obecne w działaniu wydawców, choć nie zawsze wprost akcentowane. Wy-
dawcy świadczą usługi na rzecz różnych grup użytkowników, w tym: 

– autorów,
– czytelników,
– księgarzy,
– instytucji,
– innych wydawców itp. 

Tabela 2. Przykłady usług świadczonych przez wydawców w podziale na kategorie odbiorców usług

Grupa od-
biorców

Typ usługi Przykłady

Autorzy Informacyjne Udostępnianie informacji o rynku wydawniczym
Czytelnicy Informacyjne Udostępnianie informacji o repertuarze wydawniczym

Udostępnianie przestrzeni 
komunikacyjnej

Tworzenie platform komunikacyjnych dla użytkowników 
(fora, grupy dyskusyjne, profi le w mediach społecznościo-
wych)

Organizacja dostępu do 
zasobów pełnotekstowych

Udostępnianie tekstów prac online

Księgarze Informacyjne Udostępnianie informacji o rynku wydawniczym
Udostępnianie informacji o repertuarze wydawniczym

Instytucje Informacyjne Udostępnianie informacji o rynku wydawniczym
Udostępnianie informacji o repertuarze wydawniczym

Poligrafi czne Usługi poligrafi czne na zlecenie

Projektowe Projekty grafi czne okładek, folderów, ulotek itp.

Introligatorskie Oprawa prac

Redakcyjne Wykonywanie korekt, skład tekstu
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Grupa od-
biorców

Typ usługi Przykłady

Inni wy-
dawcy

Informacyjne Udostępnianie informacji o rynku wydawniczym
Udostępnianie informacji o repertuarze wydawniczym

Magazynowe/wynajem Udostępnianie biur, przestrzeni magazynowych, sprzętu 
itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu, 2012.

Usługi te mogą przy tym stanowić integralną część strategii biznesowej 
przedsiębiorstwa lub być wyłącznie okazjonalnie realizowaną formą zwięk-
szania zysków. Część działalności usługowej wydawców jest realizowana wy-
łącznie w sposób tradycyjny (np. usługi magazynowe), część – coraz częściej 
– jest świadczona również za pośrednictwem Internetu (np. usługi informa-
cyjne). Wydawnictwa – choć nie są typowymi przedsiębiorstwami usługowy-
mi – mogą być zatem analizowane w takich kategoriach. 

1.3.1.3. Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo kultury

A. Piasecka podkreśla: „Książka to z jednej strony produkt materialny (fi zycz-
ny), z drugiej kulturalny” [Piasecka 2004, s. 129]. Co za tym idzie, również funk-
cjonowanie książki na rynku ma z jednej strony wymiar komercyjny, z drugiej 
społeczny i kulturotwórczy. Aktywność wydawnicza może być zatem rozpatry-
wana jako forma działania w obrębie tzw. przemysłów kultury, defi niowanych 
przez M. Smoleń jako: „wszelkie przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, sztuki 
i mediów działające w ramach reguł rynkowych” [Smoleń 2003, s. 25]. 

Wydawnictwa, podobnie jak inne podmioty objęte defi nicją przemysłów 
kultury, stają przez koniecznością dostosowania programu swoich działań 
do wymagań rynkowych. M. Smoleń wymienia za J. Lampelem, T. Lantem
i  J. Shamsie grupy przeciwstawnych, trudnych do pogodzenia czynników 
wpływających na działanie przedsiębiorstw w obrębie przemysłu kultury:

– wartości artystyczne a wartości komercyjne;
– różnicowanie produktu a innowacja;
– analiza i zaspokajanie istniejącego popytu a kształtowanie rynku;
– integracja pionowa a elastyczna specjalizacja;
– artysta a system twórczy [Smoleń 2003].
Pierwszy z wymienionych konfl iktów – wartości artystyczne a wartości 

komercyjne był wielokrotnie omawiany w pracach z zakresu ekonomii kul-
tury. M. Smoleń podkreśla jednak, że hołdowanie wartościom artystycznym 
niekoniecznie musi stać w sprzeczności z realizacją celów biznesowych. Zda-
niem autorki: „W rozważaniach nad związkiem kultury i rynku, najbardziej 
przeszkadza stereotyp, iż to, co tworzone jest na postawie sił rynkowych, jest 
komercyjne, a tym samym posiada niską wartość artystyczną (…). Nie należy 
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więc generalizować, że cele komercyjne – w pogoni za zyskiem – pozbawiają 
sztukę jej niepowtarzalności i jakości” [Smoleń 2003, s. 28]. 

Kolejna z wymienionych opozycji – różnicowanie produktu a innowacja, 
jest problemem dobrze widocznym w działalności wydawców. Konieczność 
znalezienia kompromisu między produkcja tego, co znane i dobrze się sprze-
dające (wydawanie literatury popularnej, serii, znanych autorów), a promo-
waniem nowych pomysłów artystycznych i  nowych twórców jest realnym 
problemem, przed którym staje większość wydawców. Podobne wątpliwości 
związane są z opozycją między analizą i zaspokajaniem dotychczasowego za-
potrzebowania a kształtowaniem nowych potrzeb odbiorców. Praca wydaw-
cy jest w tym punkcie podobna do pracy bibliotekarza, który z jednej strony 
musi przede wszystkim dążyć do zaspokajania zdiagnozowanych potrzeb 
użytkowników, z drugiej ich kształtować, aktywizować i zachęcać do posze-
rzania horyzontów. 

Wydawcy, defi niując swoją strategię biznesową, stają także przed dylema-
tem: integracja pionowa czy elastyczna specjalizacja. Muszą zatem zadecydo-
wać czy będą budować swoją przewagę konkurencyjną poprzez wertykalną 
integrację – połączenie odrębnych etapów i procesów produkcji zmierzają-
cych do zaspokojenia wspólnej potrzeby w obrębie jednej fi rmy czy też oprą 
swoją strategię na innowacyjnej produkcji wąskowyspecjalizowanych i zin-
dywidualizowanych dóbr dla poszczególnych grup odbiorców. W przypadku 
wydawców dylemat ten sprowadza się zwykle do określenia profi lu publiko-
wanych prac – ogólnego, dla szerokiej grupy czytelników lub niszowego dla 
specyfi cznych grup zainteresowanych odbiorców. 

Ostatnia z wymienionych przez M. Smoleń par opozycyjnych czynników, 
wydaje się być szczególnie istotna z punktu widzenia pracy wydawcy. Kon-
fl ikt artysta–system twórczy jest problemem widocznym w pracy wydawcy. 
Droga od wersji autorskiej dzieła do jego publikacji obejmuje szereg etapów 
związanych z  – nierzadko inwazyjną – korektą i  edycją tekstu, niezbędną 
z punktu widzenia celów wydawcy. Osiągnięcie kompromisu między zacho-
waniem twórczej wizji autora a wymogami rynku jest trudne i wymaga ot-
wartej postawy, tak autora, jak i wydawcy [Smoleń 2003]. 

Specyfi ka książki jako towaru będącego jednocześnie dobrem kultury czy-
ni z wydawnictw przedsiębiorstwa działające w obrębie przemysłów kultury, 
co – jak pokazują omówione przykłady – realnie wpływa na sposób ich funk-
cjonowania. Kulturotwórcza rola wydawnictw musi być zatem czynnikiem 
branym pod uwagę w dalszej analizie działalności usługowej wydawców.

1.3.1.4. Wydawnictwo jako instytucja książki

Wydawnictwo, zgodnie z  najnowszą defi nicją podawaną w  Podręcznym 
Słowniku Bibliotekarza, to: „Instytucja państwowa, spółdzielcza lub prywat-
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na, której zadaniem jest prowadzenie działalności wydawniczej” [Czapnik, 
Gruszka, Tadeusiewicz 2011, s. 364]. Na wspomnianą działalność wydawni-
czą składa się z kolei – oprócz ogłoszenia książki drukiem, także jej redago-
wanie i przygotowanie do upublicznienia oraz wszelkie czynności związane 
z jej wypromowaniem. 

Promocja konkretnego tytułu jest często powiązana z promocją książki 
i czytelnictwa w ogóle. Wydawnictwo jest zatem instytucją lub przedsiębior-
stwem, które oprócz prowadzenia działalności handlowo-usługowej, pro-
wadzi również działalność popularyzatorską, z jednej strony zmierzającą do 
upowszechniania dorobku kultury i nauki, z drugiej – promowania książki 
jako nośnika propagowanych treści i medium komunikacji społecznej. Dzia-
łalność popularyzatorska wydawnictw, choć często wywodząca się z komer-
cyjnych przesłanek, sprzyja jednak rozwojowi kultury czytania. Takie zdefi -
niowanie powinności wydawnictw, daje asumpt do ich analizy w kategoriach 
instytucji książki. 

Instytucje książki są, zgodnie z przyjętą na potrzeby pracy defi nicją, in-
stytucjami publicznymi lub przedsiębiorstwami zorientowanymi na pośred-
niczenie – tak odpłatne, jak i nieodpłatne – w dostępie do dóbr kulturalnych. 
Wydawnictwa są instytucjami pośredniczącymi – między autorem a dystry-
butorem i  między autorem a  odbiorcą – ze względu na specyfi kę swojego 
działania (produkcję książek, które same w sobie są zarówno dobrami kul-
tury, jak i medium komunikacyjnym), sprzyjającymi upowszechnianiu dóbr 
kultury i nauki. Działalność wydawnictw – jako instytucji książki – przybiera 
przy tym zróżnicowane formy. Obejmuje dobór repertuaru przeznaczonego 
do druku, nadzór przygotowania tak treści jak i formy grafi cznej książki, jej 
dystrybucję i promocję. Wydawca, doprowadzając do opublikowania książki, 
w największym uproszczeniu, umożliwia jej dotarcie do czytelnika. Choć rola 
wydawcy uległa – pod wpływem Internetu i oferowanych za jego pośredni-
ctwem opcji samopublikacji – wyraźnej zmianie, to jednak tradycyjny obieg 
wydawniczy wciąż pozostaje najważniejszy dla komunikacji literackiej. 

1.3.2. Działalność usługowa wydawnictw – wybrane konteksty

Działalność usługowa wydawnictw została omówiona na podstawie schema-
tu ilustrującego wybrane konteksty jej realizacji. Świadczenie usług zostało 
opisane jako element strategii biznesowej zmierzającej do uzyskania przewa-
gi konkurencyjnej nad innymi podmiotami oraz jako przejaw kulturotwór-
czej roli wydawnictw i mediacyjnego charakteru ich działalności. Omówiono 
również w zarysie specyfi kę usług będących wynikiem pobocznej działalno-
ści wydawców, których realizacja nie wpisuje się w strategię biznesową wy-
dawnictwa, a jedynie służy zwiększeniu zysków przedsiębiorstwa. 
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Rys. 7. Wybrane konteksty analizy działalności usługowej wydawnictw

Źródło: opracowanie własne, 2012.

1.3.2.1. Działalność usługowa jako element strategii biznesowej

Zdaniem L.A. Sabatier i E. Fitzelle rozwój nowych technologii obniżył ba-
riery rozpoczęcia działalności na rynku wydawniczym sprawiając, że niemal 
każdy może zostać wydawcą [Sabatier, Fitzelle 2011, s. 220]. Zdanie to po-
dziela D. Godine, który, omawiając zmieniającą się na przestrzeni lat sytua-
cję wydawców, pisze: „tradycyjna rola wydawców jako «strażników kultury», 
sędziów podejmujących decyzje związane z upublicznianiem książek, źródła 
dystrybucji, źródła z  którego tradycyjnie wywodziło się słowo drukowane, 
jest teraz poważnie kwestionowana”26 [Godine 2011, s. 335]. Wydawcy muszą 
zatem, podobnie jak bibliotekarze i  księgarze, zaoferować swoim klientom 
jakąś wartość naddaną. A. Philips, analizując wpływ Internetu na sposób 
funkcjonowania wydawców, zauważa, że w  tradycyjnym modelu procesu 
wydawniczego głównym czynnikiem tworzącym nową jakość były działania 
wydawców związane z dodawaniem wartości do surowego tekstu autorskie-
go, poprzez jego krytyczną analizę, ocenę i edycję. Zdaniem autora w trady-
cyjnym modelu: 

Celem aktywności wydawniczej jest generowanie zysku poprzez tworzenie war-
tości, która przewyższa koszt dostarczenia produktu klientowi. W procesie wydaw-
niczym tekst autora jest surowym materiałem, który przechodzi przez kolejne etapy 
zanim zostanie sprzedany klientowi. Przez dodanie do tekstu wartości, poprzez na 

26  Cytowany fragment w  oryginale: „publishers traditional role as the «gatekeepers of 
culture», the arbiter of many decisions that go into making a  book «public», the source of 
distribution, the fount from which the printed word has traditionally been issued, is now in 
serious doubt”.
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przykład krytyczną edycję i  dodanie atrakcyjnej okładki, wydawcy mają nadzieję 
sprzedać więcej kopii lub naliczyć wyższą cenę27 [Philips 2006, s. 48].

Internet, zdaniem Philipsa, zmusił wydawców do ponownego przemyśle-
nia swojej strategii i szukania nowych obszarów, w obrębie których mogą do-
dać swoją wartość. Jednym z takich obszarów jest budowanie relacji z klien-
tami. Według autora: „Internet umożliwia bezpośredni dialog z  klientami 
– dla wielu wydawców, po raz pierwszy”28 [Philips 2006, s. 51]. 

Dostrzeżona przez pracowników książki potrzeba oferowania klientom 
wartości wykraczających poza standardowe formy ich działania wpisuje się 
w  tendencje ogólnogospodarcze. Zdaniem M. Michałowskiej: „Oczekiwa-
nia klientów wobec przedsiębiorstwa rosną i stają się jeszcze większe, jeże-
li klienci nie potrafi ą ich sprecyzować. Współczesny klient szuka nie tylko 
możliwości zaspokajania konkretnych potrzeb, ale także doradcy, który pod-
sunie mu gotowe rozwiązania, stworzy ofertę dostosowaną do jego potrzeb” 
[Michałowska 2012, s. 237]. Opinię tę podziela J. Jakieła, który analizując 
współczesne modele działania małych i średnich przedsiębiorstw, stwierdza: 
„Pierwszorzędnym elementem oferty fi rmy, który mocno wpływa na jej kon-
kurencyjność jest wartość dodana (klasyczne ujęcie wartości dodanej) oraz 
tak zwana wartość dodana odczuwana przez klienta, która jest szczególnie 
istotna z perspektywy budowania przewagi konkurencyjnej na elektronicz-
nym rynku” [Jakieła 2008, s. 51]. 

A. Herman i A. Szablewski, omawiając specyfi kę gospodarki opartej na 
usługach, przywołują za K. Albrechtem i R. Zemke schemat podziału usług 
na trzy podstawowe kategorie:

– „pomóż mi”,
– „zrób to dla mnie”,
– „dodaj do tego wartość”29 [Herman, Szablewski 2008, s. 20]. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że w  przypadku usług świadczonych 

przez instytucje książki ostatnia z wymienionych kategorii usług szczególnie 
zyskuje na znaczeniu. 

M. Michałowska, analizując zachowania konsumentów w dobie globalnej 
gospodarki, zauważa również u  przedsiębiorców tendencję do stałego roz-
szerzania zakresu oferowanych produktów i usług [Michałowska 2011]. Ten-

27  Cytowany fragment w  oryginale: „Th e goal of a  publisher’s activities is to generate 
a profi t, by creating value that exceeds the cost of providing the product to the customer. Th e 
raw material in publishing is the author’s text, which is taken through a succession of stages 
before its sale to customers. By adding value to the text, through for example judicious editing 
and attractive cover, publishers hope to sell more copies or charge a higher price”. 

28  Cytowany fragment w oryginale: „Th e Internet enables a direct dialogue with custom-
ers – for many publishers, for the fi rst time”.

29  Cytowany fragment w oryginale: „a) «help me» b) «do it for me» c) «add value to it»”.
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dencja ta jest dobrze widoczna na przykładzie działania wydawnictw, któ-
re – choć w odróżnieniu od bibliotek nie są instytucjami typowo usługowymi 
– czynią ze świadczenia usług element swojej strategii biznesowej. 

1.3.2.2. Działalność usługowa jako poboczny aspekt działalności
wydawnictwa

Omawiając różne konteksty prowadzenia działalności usługowej wydawców, 
warto nadmienić, że nie dla wszystkich wydawnictw świadczenie usług jest 
istotną częścią ogółu prowadzonych działań i elementem świadomie wdra-
żanej strategii biznesowej. Ł. Gołębiewski, K. Frołow i  P. Waszczyk, anali-
zując uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w  Polsce, 
zaznaczają: „Wielu wydawców prowadzi działalność uboczną (publikuje 
czasopisma, kalendarze, świadczy usługi składu, druku, ect.)” [Gołębiewski, 
Frołow, Waszczyk 2010, s. 167]. Działalność usługowa może zatem nie być in-
tegralnym elementem oferty wydawnictwa, lecz dodatkową, poboczną formą 
zwiększania zysków przedsiębiorstwa. Do tej kategorii usług zaliczyć można 
przede wszystkim – wymienianą przez autorów – działalność poligrafi czną, 
jak również inne usługi świadczone na zlecenie, tak względem innych pod-
miotów gospodarczych, jak i dla potrzeb osób fi zycznych. Wśród przykładów 
pobocznej działalności usługowej można wymienić:

– usługi magazynowe i dystrybucyjne świadczone przez jedno wydawni-
ctwo na rzeczy innych;

– prowadzenie prac redakcyjnych – wykonywanie korekt, skład tekstu;
– usługi introligatorskie;
– usługi projektowe (okładki, wizytówki itp.).
Wymienione formy świadczenia usług – choć interesujące, nie będą jed-

nak głównym przedmiotem dalszych badań w tym opracowaniu. Szczegóło-
wym analizom poddane natomiast zostaną usługi wydawnictw świadczone 
na rzeczy użytkowników końcowych – odbiorców literatury. 

1.3.2.3. Działalność usługowa jako element realizacji funkcji
kulturotwórczej

Wielu autorów, omawiając specyfi kę prowadzenia działalności wydawniczej, 
zwraca uwagę na kwestię społecznej odpowiedzialności wydawców i ich rolę 
w  komunikacji tak naukowej, jak i  literackiej [Siekierski 2006; Dobrołęcki 
2010; Kondek 2010]. Zawód wydawcy – choć z natury ma wymiar komer-
cyjny – jest historycznie łączony z pojęciem misji, podobnie jak zawód bi-
bliotekarza. W wydawcach upatrywano – szczególnie w burzliwych okresach 
historycznych – strażników wolności słowa i demokracji oraz propagatorów 
kultury. S. Siekierski, analizując w perspektywie historycznej zmiany na ryn-
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ku książki, podkreśla: „Prawie wszyscy przedstawiciele wydawnictw «sta-
rych», czyli powstałych przed rokiem 1989, swoją pracę traktowali niemal 
jako powołanie. (…) Zasadniczym argumentem przemawiającym za pozo-
staniem w tym zawodzie była miłość do książek” [Siekierski 2006, s. 123]. 

Współcześnie, choć zawód wydawcy rozpatrywany jest częściej w kate-
goriach biznesowych niż misyjnych, nadal odgrywa istotną rolę jako ogni-
wo komunikacji społecznej. Wydawca, decydując się na publikację książki, 
wprowadza ją w obieg i umożliwia jej dalsze funkcjonowanie w społeczeń-
stwie. Dziś, choć tradycyjna rola wydawcy jako arbitra i  strażnika kultury 
jest kwestionowana [Watkinson online; Godine 2011], to wciąż działalność 
wydawnicza jest łączona z aktywnością kulturalną i zaliczana do sektora tzw. 
przemysłów kultury [Smoleń 2003]. Związki pracy wydawniczej z  kulturą 
odczuwają sami wydawcy. S. Siekierski, referując wyniki badań przeprowa-
dzonych wśród polskich wydawców metodą wywiadu, zaznacza, że dla wielu 
z nich motywacją wyboru zawodu była możliwość współtworzenia nowych 
treści kultury. Według autora: „Dominowało przekonanie, że książki stano-
wią bezdyskusyjną wartość w naszej kulturze i udział w  ich wydawaniu to 
powód do pozytywnego wyróżnienia zawodu” [Siekierski 2006, s. 124]. Au-
tor dodawał również, że przekonanie to nie było zarezerwowane wyłącznie 
dla wydawców literatury wysokiej czy publikacji naukowych, ale również dla 
wydawców beletrystyki i literatury poradnikowej. 

Kulturotwórcza rola wydawcy nie ogranicza się wyłącznie do zestawu 
czynności związanych z wyborem, opracowaniem i opublikowaniem książki. 
Obejmuje wiele działań, wśród których można wymienić na przykład:

– organizację spotkań autorskich, imprez promujących czytanie, targów 
książki;

– organizację i udostępnianie przestrzeni twórczych i komunikacyjnych 
(serwisy literackie, blogi, fora, listy i grupy dyskusyjne);

– zwiększanie zasięgu oddziaływania dóbr kultury i  usprawnienie ich 
obiegu poprzez umasowienie produkcji.

Komercyjny aspekt działalności wydawniczej nie wyklucza zatem ich 
roli kulturotwórczej. Podejmowane przez wydawców działania, nawet jeśli 
u ich podstaw leży częściowo lub wyłącznie chęć zwiększenia zysków, rzadko 
przynoszą jedynie komercyjne skutki. Promocja konkretnego tytułu – sprzy-
ja promocji książki w ogóle, udział wydawnictwa na targach – to nie tylko 
promocja konkretnego wydawnictwa, ale okazja sprzyjająca promocji czytel-
nictwa, spotkanie autorskie – okazja, aby sprzedać książkę, ale również moż-
liwość rozmowy z  pisarzem. Działalność wydawnictw na polu kultury jest 
więc, niezależnie od motywów jej prowadzenia, zauważalna i warta bliższej 
analizy. 
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1.3.2.4. Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru 
działalności wydawniczej

Zdaniem A. Piaseckiej: „wydawca jest pewnego rodzaju pośrednikiem mię-
dzy producentem tekstu (autorem) i konsumentem (kupującym lub czytelni-
kiem)” [Piasecka 2004, s. 129]. Podobne opinie pojawiają się również w pra-
cach innych autorów w  kontekście analizy istoty działalności wydawniczej 
[Woll 1998; Womack 2002; Jovanovich 2009]. Działalność wydawnicza zatem 
opiera się – lub może się opierać – na organizacji skutecznej mediacji między 
twórcą dzieła a jego czytelnikiem. 

Proces pośredniczenia wydawniczego, tak jak mediacja biblioteczna 
i księgarska, obejmuje wiele czynności, wśród których można wymienić: wy-
bór tekstów, ich opracowanie, selekcjonowanie, adresowanie i udostępnianie. 
Istotnym – jeśli nie najważniejszym – elementem pośredniczenia wydawni-
czego jest również świadczenie usług doradczych i informacyjnych. Zdaniem 
T. Wolla proces wydawniczy to właśnie: „wytwarzanie zysku poprzez upo-
wszechnianie informacji” [Woll 1998, s. 24]. Upowszechnianie informacji 
jest tu przez autora rozumiane, jako sprawne organizowanie procesu prze-
pływu informacji (utrwalonej na fi zycznym nośniku) od autora do czytelni-
ka. Pośrednictwo wydawnicze może przy tym funkcjonować na dwu pozio-
mach: między autorem a dystrybutorem (takim jak: hurtownia, księgarnia, 
biblioteka, klub wysyłkowy itp.) i pośrednio czytelnikiem lub bezpośrednio 
na linii autor–odbiorca. Pośredniczenie wydawnicze może być rozpatrywane 
w dwóch kontekstach: 

• szerokim – jako organizacja procesu wydawniczego w taki sposób, by 
wytworzona przez autora treść mogła dotrzeć do zainteresowanych 
nią czytelników;

• węższym – jako organizacja procesu mediacji w odniesieniu do kon-
kretnego czytelnika (np. poprzez udzielenie mu informacji, porady, 
rekomendacji itp.).

P. Jovanovich, analizując zmiany roli i sytuacji wydawców w czasach kry-
zysu gospodarczego, podkreśla wagę mediacji, pisząc: „Rola wydawców po-
magających czytelnikom i pisarzom wzajemnie się odnaleźć, będzie trwać”30 
[Jovanovich 2009, s. 72]. Zdaniem autora w  trudnych czasach kryzysu go-
spodarczego, niezależnie od sytuacji ekonomicznej, rola wydawcy jako po-
średnika między autorem a czytelnikiem pozostanie niezachwiana. Podobną 
opinię przedstawia R. Womack – analizując rolę różnych grup pośredników 
w  dostępie do informacji, akcentuje rolę wydawców jako pośredników za-
pewniających efektywny przepływ informacji [Womack 2002]. 

30  Cytowany fragment w oryginale: „Th e role of publishers, helping readers and writers 
fi nd each other, will persist”.
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1.3.3. Internet w działalności usługowej wydawnictw

W latach 2000–2010 zastosowanie Internetu w  działalności wydawniczej 
było rozpatrywane w kilku kontekstach. W opracowaniach – zarówno teo-
retycznych, jak i praktycznych – podkreślano znaczny wpływ nowych tech-
nik informacyjno-komunikacyjnych na sposób prowadzenia działalności 
wydawniczej, tak w  obszarze promocji, jak i  w  zakresie realizacji działań 
handlowych i usługowych [Chaff ey i in. 2008; Charlesworth 2009; Miletsky 
2010; Nezamabad 2011; Scott 2012]. Podobnie jak w przypadku działalności 
księgarskiej zwracano uwagę na zmiany w przyzwyczajeniach konsumentów, 
związane np. z potrzebą korzystania z elektronicznych wersji tekstów i uzy-
skiwania do nich natychmiastowego dostępu online oraz wykształconą pod 
wpływem nowych mediów potrzebą korzystania z wielu kanałów komunika-
cyjnych. 

Wykorzystanie Internetu w działalności usługowej wydawnictwa zostało 
w tym opracowaniu omówione w dwóch kontekstach – jako element strategii 
promocyjnej wydawnictwa oraz jako nowy sposób dystrybucji dóbr i usług. 
Zwrócono uwagę na zastosowanie Internetu w różnych obszarach działalno-
ści przedsiębiorstw oraz na jego rolę w  podnoszeniu efektywności działań 
biznesowych. 

1.3.3.1. Internet jako główny element strategii promocyjnej wydaw-
nictwa

T. Szopiński, analizując tendencje rozwoju e-usług, zwraca uwagę na szcze-
gólną rolę Internetu w działaniach marketingowych. Według autora:

Dzięki rewolucji cyfrowej mogła zaistnieć koncepcja marketingu holistycznego 
(…). Jej punktem wyjścia są indywidualne wymagania klienta. Dzięki łączności elek-
tronicznej i interaktywności możliwe zostało ustanowienie bezpośrednich relacji po-
między przedsiębiorstwem a klientami i partnerami. Pozwoliło to na tworzenie kon-
tekstowych ofert produktów i usług dostarczających wartości dla klientów w bardzo 
zmiennym środowisku [Szopiński 2008, s. 513].

Upowszechnienie Internetu zapoczątkowało – zdaniem wielu badaczy 
i praktyków [Chaff ey i in. 2008; Charlesworth 2009; Miletsky 2010; Nezama-
bad 2011; Scott 2012] – nowy etap w rozwoju działalności marketingowej, 
dając możliwość szybszej, atrakcyjniejszej i bardziej spersonalizowanej ko-
munikacji z klientem. Internet wywarł przy tym szczególny wpływ na sposób 
prowadzenia działań promocyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, dając 
im szansę skutecznego konkurowania o uwagę klienta z większymi fi rmami 
[Chaff ey i in. 2008]. 
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Internet jest współcześnie istotnym – jeśli nie najważniejszym – narzę-
dziem prowadzenia działań promocyjnych wydawnictwa. O  roli Internetu 
w  prowadzeniu działalności wydawniczej pisze między innymi P. Pollak, 
który analizując specyfi kę pracy wydawcy podkreśla, że prowadzanie włas-
nej księgarni internetowej stało się obowiązkowym elementem działalności 
tak handlowej, jak i  promocyjnej wydawnictwa [Pollak 2007]. Jego zdanie 
podziela P. Clift on, który rozważając wpływ nowych technologii na sposób 
prowadzenia działalności wydawniczej, stwierdza: „Jedno jest pewne odnoś-
nie nowej ery cyfrowej: wydawcy wiedzą, że marketing internetowy jest teraz 
najważniejszym sposobem działania, wymaganym, by skutecznie promować 
autorów i sprzedawać książki”31 [Clift on 2010, s. 106]. A. Baverstock, analizu-
jąc konteksty prowadzenia przez wydawców działalności promocyjnej, idzie 
w swoich wnioskach o krok dalej. Zdaniem autorki: „Dziś, wydawcy muszą 
postrzegać marketing online jako część swoich całościowych działań mar-
ketingowych, wzmacniający i wspierający przekaz, nie coś o czym się myśli 
później. Nieposiadanie strony internetowej jest niedopuszczalne: to koniecz-
ność, nie luksus”32 [Baverstock 2008, s. 154]. 

Polscy wydawcy i księgarze doceniają rolę Internetu. Wyniki badań an-
kietowych przeprowadzonych przez L. Kozłowską w 2004 roku na grupie 134 
losowo wybranych wydawnictw i księgarń działających w Polsce, pozwoliły 
autorce sformułować następujący wniosek: „Większość badanych przedsię-
biorstw sektora wydawniczego posiada infrastrukturę pozwalająca na dostęp 
do Internetu, którą stale rozbudowuje. Przedsiębiorstwa te coraz częściej 
świadome są tego, iż szybki dostęp do informacji pozwala odpowiednio re-
agować na zmiany na rynku” [Kozłowska 2005, s. 111]. Wart odnotowania 
jest fakt, że w 2004 roku wszystkie badane przez L. Kozłowską wydawnictwa 
posiadały komputer z dostępem do Internetu, co dowodzi dużej świadomości 
wydawców odnośnie do roli Internetu w działaniu współczesnych przedsię-
biorstw. 

1.3.3.2. Internet jako nowy kanał dystrybucji dóbr i usług

Internet jest współcześnie jednym z podstawowych narzędzi służących pro-
mocji przedsiębiorstwa i budowaniu jego dobrego wizerunku [Newell 2000; 
Hanson, Kalyanam 2007; Chaff ey 2008; Clinton 2010]. Globalna sieć umożli-
wia jednak nie tylko informowanie potencjalnych klientów o istnieniu fi rmy 

31  Cytowany fragment w oryginale: „One thing is certain about the new digital age: the 
publishers know that onlinemarketing is now the most important technique required to suc-
cessfully promote an author and sell books”. 

32  Cytowany fragment w oryginale: „Today publishers need to see onlinemarketing as part 
of their overall eff ort, reinforcing and providing a supporting message, not something that is 
though of aft erwards. Not having a website is not an option: it’s an essential, not a luxury”.
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i jej ofercie, ale pozwala również na efektywną organizację procesu wymiany 
dóbr i  usług [Izquierdo-Yusta, Calderon-Monge 2011]. Zdaniem W. Gru-
dz ewskiego i I. Hej duk:

Postępująca komercjalizacja sieci Internet spowodowała, że wiele fi rm zaczęło 
postrzegać Internet nie tylko jako środek reklamy i  marketingu, ale i  medium, za 
pośrednictwem którego można prowadzić działalność gospodarczą, sprzedając m.in. 
towary i usługi (ang. e-commerce i tzw. sklepy online) lub oferując serwisy informa-
cyjne (tzw. serwisy online)” [Grudzewski, Hejduk 2002, s. 76–77]. 

Sposób wykorzystania środowiska Internetu w  działalności biznesowej 
ewoluował w czasie i nadal podlega zmianom. J. Jakieła, omawiając specyfi kę 
prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci – wyróżnił 
sześć stopni w ramach tzw. drabiny e-biznesowej. Opracowany przez autora 
schemat pokazuje przejście przedsiębiorstwa od „fazy broszurowej” – opartej 
na informowaniu klientów o  istnieniu fi rmy za pomocą strony wizytówki, 
w kierunku coraz większej interaktywności przekazu i rozszerzeniu zastoso-
wania nowych mediów dla realizacji transakcji handlowych [Jakieła 2008]. 
Przedsiębiorstwa mogą zatem nie tylko promować się w Internecie, ale efek-
tywnie prowadzić działalność biznesową za pośrednictwem sieci, w ramach 
tzw. modelu e-biznesu.

Pojęcie e-biznesu obejmuje wiele form prowadzenia działalności gospo-
darczej za pośrednictwem sieci. Do najbardziej rozpowszechnionych form 
należy e-commerce (e-handel). W obrębie modelu e-commerce mogą dzia-
łać nie tylko tzw. dot.comy – sklepy internetowe, działające wyłącznie za po-
średnictwem Internetu, jak i  tzw. bricks and clicks – sklepy, które zgodnie 
z defi nicją J. Jakieły: „posiadają zaplecze fi zyczne, ale chcąc zwiększyć swoją 
konkurencyjność, zaoferowały swoim klientom również alternatywne for-
my kontaktu i nowe, bazujące na Internecie kanały sprzedaży” [Jakieła 2008,
s. 19]. E-biznes może się jednak opierać nie tylko na sprzedaży towarów za 
pośrednictwem sieci, lecz także obejmować świadczenie tą drogą działalno-
ści usługowej. Wśród przykładów można tu wymienić usługi: translatorskie, 
infobrokerskie, poradnictwo itp. 

Sieć staje się więc dla wielu fi rm głównym bądź alternatywnym kanałem 
dystrybucji dóbr i usług. Wśród zalet takiego modelu biznesowego wymienia 
się wiele korzyści, w tym:

– zwiększenie konkurencyjności, a co za tym idzie – zysków; 
– usprawnienie realizacji procesów biznesowych;
– usprawnienie komunikacji z klientami;
– poprawa wizerunku fi rmy, zwiększenie rozpoznawalności marki [Ja-

kieła 2008; Lewicki 2011].
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Ł. Gołębiewski, K. Frołow i P. Waszczyk, analizując – na podstawie prze-
prowadzonych badań – aktualne trendy na rynku wydawniczym, wymienia-
ją rosnącą popularność transakcji internetowych jako jeden z  kluczowych 
czynników kształtujących obraz współczesnego rynku książki w  Polsce. 
Autorzy, przeprowadzając analizę SWOT polskiego rynku książki, wymie-
niają, w kategorii „szanse”, coraz większą możliwość zamawiania książek za 
pośrednictwem Internetu [Gołębiewski, Frołow, Waszczyk 2010]. Autorzy 
podkreślają również, że Internet stanowi obecnie największą konkurencję 
dla tradycyjnych kanałów sprzedaży książek. Podejmowane przez część księ-
garzy próby łączenia pracy tradycyjnej księgarni z modelem sprzedaży on-
line mogą się zatem okazać dobrą strategią biznesową [Gołębiewski, Frołow, 
Waszczyk 2011]. 

1.3.4. Web 2.0 w działalności usługowej wydawnictw

Problematyka mediów społecznościowych była w latach 2000–2010 omawia-
na przede wszystkim w szerszym kontekście prowadzenia przez wydawców 
działań promocyjnych i PR w Internecie [Pollak 2007; Clift on 2010; Esposito 
2011; Lichtenberg 2011]. Zanalizowano zastosowanie poszczególnych form 
marketingu internetowego w  działalności wydawniczej, podkreślając rolę 
nowych narzędzi komunikacji w  tworzeniu relacji fi rma–konsument oraz 
budowaniu lojalności klientów. 

W tym opracowaniu wykorzystanie nowych mediów w działalności usłu-
gowej wydawnictw zostało omówione w dwóch kontekstach: jako odpowiedź 
na oczekiwania ze strony klientów oraz jako przejaw innowacyjności działa-
nia wydawnictw. Zwrócono uwagę na konieczność stałego dostosowywania 
się wydawców do zmieniających się potrzeb i przyzwyczajeń konsumentów 
oraz wymóg ciągłego włączania w proces wydawniczy innowacyjnych roz-
wiązań. 

1.3.4.1. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności 
wydawniczej jako odpowiedź na oczekiwania klientów

J. Lichtenberg, analizując perspektywy zmian w  sektorze wydawniczym, 
zwraca uwagę na konieczność dostosowania się wydawców do przyzwycza-
jeń klientów związanych z potrzebą stałej interakcji z różnymi typami prze-
kazów za pośrednictwem technologii mobilnego Internetu i mediów społecz-
nościowych [Lichtenberg 2011]. O popularności mediów społecznościowych 
w Polsce i potrzebie ich stosowania w działalności biznesowej świadczą wy-
niki badań. Według autorów raportu Internet Standard Social Media 2010 
z mediów społecznościowych korzysta w Polsce już 11,6 mln użytkowników, 



84

co stanowi 58% wszystkich polskich internautów [Internet Standard... on-
line]. Przykładem wdrożenia nowego sposobu myślenia o mediach społecz-
nościowych jest działalność wydawnictw kartografi cznych, które podążając 
za oczekiwaniami użytkowników, zapewniają im usługę dostępu do tej samej 
informacji za pośrednictwem wielu różnych kanałów przekazu: druku, multi-
mediów, technologii mobilnych czy mediów społecznościowych [Flink i in. 
2011]. O  konieczności stałego śledzenia potrzeb klientów i  podążania za 
nowymi technologiami pisze również J. Esposito w  artykule poświęconym 
procesom globalizacji rynku wydawniczego. Zdaniem autora: „wyzwaniem 
dla wydawców jest rozpoznawanie nadchodzących trendów wcześnie i roz-
poczynanie inwestowania w  nowe możliwości nawet zanim wykształci się 
dobrze zdefi niowany rynek”33 [Esposito 2011, 18]. 

Według badań World Internet Project: Poland 2011 2/3 dorosłych Polaków 
korzysta z Internetu i posiada do niego dostęp w domu. Badanie, przepro-
wadzone metodą wywiadu na grupie 2000 losowo wytypowanych Polaków 
powyżej 15. roku życia, ujawniło stosunek badanych do mediów społecznoś-
ciowych. 43% respondentów zadeklarowało, że korzysta regularnie z przynaj-
mniej jednego serwisu społecznościowego, ponad 1/3 badanych (39%) dekla-
rowała przy tym, że możliwość korzystania z mediów społecznościowych jest 
dla nich ważna lub bardzo ważna [World Internet Project online]. B. Jung, 
analizując wpływ mediów społecznościowych na sposób prowadzenia dzia-
łalności komercyjnej, na podstawie badań How business are using Webb 2.0: 
A McKinsey Global Survey, zaznacza, że nie mogą one być dłużej rozpatry-
wane wyłącznie w kategoriach obiecującej nowości. Zdaniem autora: „Web 
2.0 przestał więc już być nowinką i stał się obowiązkowym polem ekspansji 
dla biznesu” [Jung 2010, s. 24]. Wykorzystanie nowych mediów w celu or-
ganizacji działalności usługowej, informacyjnej i promocyjnej wydawnictwa 
może być zatem rozpatrywane jako przejaw elastyczności w działaniu i próba 
dostosowania sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa do potrzeb i przy-
zwyczajeń potencjalnych klientów. 

Proces wydawniczy jest długotrwały i wieloetapowy – według T. Wolla od 
momentu złożenia przez autora w wydawnictwie gotowego tekstu do chwi-
li jego ukazania się na rynku mija średnio rok [Woll 1998, s. 30], dlatego 
też jednym z kluczowych warunków osiągnięcia sukcesu w branży wydaw-
niczej jest umiejętność trafnego diagnozowania nie tylko aktualnych, ale 
i przyszłych potrzeb klientów. Prognozowanie musi przy tym objąć nie tylko 
dobór repertuaru wydawniczego, ale również sposób jego promocji i dystry-

33  Cytowany fragment w oryginale: „Th e challenge for publishers is to identify emerging 
trends early and begin to invest in new capabilities even before a well-defi ned market has come 
into view”.
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bucji. Zdaniem wielu autorów media społecznościowe są zjawiskiem wartym 
uwzględnienia w planowaniu działań biznesowych [Evans 2010; Jung 2010; 
Kaplan, Haenlein 2010; Qualman 2011] – w tym również w podatnej na nowe 
trendy działalności wydawniczej [Lichtenberg 2011]. 

1.3.4.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw 
innowacyjności

Defi nicja innowacji zależy od przyjętej perspektywy badawczej. Według sze-
rokiej defi nicji przytaczanej przez autorów Programu Operacyjnego: Innowa-
cja Gospodarcza, innowacja polega na wprowadzeniu do praktyki działania 
przedsiębiorstwa nowych, lub w znacznym stopniu ulepszonych, rozwiązań 
związanych z rozwojem produktów, usług, metod marketingowych, organi-
zacyjnych lub procesów [Program... 2007, s. 10–11]. Generalnym wyznacz-
nikiem prowadzenia innowacyjnej działalności komercyjnej jest zatem stałe 
wprowadzanie do praktyki działania przedsiębiorstwa – w różnych jego ob-
szarach – nowych lub ulepszonych rozwiązań.

W wymiarze ekonomicznym, innowacją, zdaniem A. Parteki i P. Kasprza-
ka, jest z kolei „każda działalność podejmowana w celu obniżenia kosztów 
lub zwiększenia sprzedaży (...)”, sprzyjająca lepszemu rozpoznaniu potrzeb 
klientów i uzyskaniu przewagi konkurencyjnej [Parteka, Kasprzak 2006, s. 8]. 
Autorzy podkreślają równocześnie, że wyznaczniki innowacyjności zmienia-
ją się w zależności od obszaru działalności przedsiębiorstwa, którego doty-
czą. W odniesieniu do działalności usługowej, innowacja nie musi wiązać się 
z wytworzeniem nowego typu usługi – może polegać na podniesieniu jakości 
dotychczas świadczonych usług lub udoskonaleniu sposobu ich świadczenia 
[Parteka, Kasprzak 2006, s. 8]. 

P. Płoszajski, pisząc z perspektywy badacza innowacyjnych modeli bizne-
sowych, stwierdza:

Już od pewnego czasu widoczne są objawy tego, że organizacje wyczerpały moż-
liwości zawarte w podstawowej zasadzie rewolucji przemysłowej – specjalizacji ludzi 
i komórek organizacyjnych. Nowa rewolucja wywołana została tym razem nie przez 
technologie produkcji i  transportu, ale przez technologie przetwarzania informacji 
i komunikowania [Płoszajski 2004, s. 5].

Zdaniem autora, innowacja we współczesnej działalności biznesowej, 
opiera się przede wszystkim na kreatywnym wykorzystaniu informacyjnych 
i komunikacyjnych możliwości oferowanych za pośrednictwem Internetu. 

Internet, a szczególnie jego nowa generacja (Web 2.0), stwarza środowi-
sko dla rozwoju innowacyjnych sposobów komunikacji. M. Megier, anali-
zując wpływ nowych mediów na procesy gospodarcze, podkreśla ich udział 
w podnoszeniu efektywności komunikacji między przedsiębiorstwem a jego 
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otoczeniem. Zdaniem autorki: „Powstanie i tworzenie sieci umożliwiło two-
rzenie powiązań pomiędzy różnymi rodzajami gospodarczych aktywności, 
zredukowało czas i  koszty operacji oraz wykreowało warunki i  narzędzia 
niezwykle efektywnej współpracy dystrybutorów, klientów i dostawców na 
rynku globalnym” [Megier 2011, s. 30]. Media społecznościowe nie są je-
dynie nowym kanałem komunikacji z klientami, ale dały również przedsię-
biorstwom możliwość innowacyjnego prowadzenia działalności handlowej 
i usługowej. Według M. Grzechowiaka, jednego z autorów raportu Internet 
Standard Social Media 2010:

Modnym obecnie trendem na polskim rynku internetowego handlu jest prowa-
dzenie sprzedaży za pośrednictwem serwisów społecznościowych, przede wszystkim 
na Facebooku. Wiodący dostawcy oprogramowania sklepowego oferują już specjalne 
moduły do obsługi nowego kanału, powstają też specjalne aplikacje przeznaczone tyl-
ko i wyłącznie do handlowania w wirtualnych społecznościach [Internet Standard... 
online].

Autor diagnozy zaznacza wprawdzie, że obecnie zjawisko tzw. f-commer-
ce (facebook commerce) jest marginalne, niemniej jednak nie wyklucza, że 
w przyszłości może się okazać istotą strategią prowadzenia handlu interne-
towego. 

Wydawnictwa, adaptując nowe technologie dla celów realizacji działal-
ności usługowej, informacyjnej czy promocyjnej, wprowadzają do swojej 
praktyki nowe, potencjalnie korzystne elementy. Działają zatem – lub pró-
bują działać – w sposób zgodny z defi nicją innowacyjności. Wykorzystanie 
mediów społecznościowych w  procesie budowania relacji z  klientami oraz 
użycie ich w celu świadczenia usług można zatem postrzegać jako przejaw 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań biznesowych do praktyki działalności 
wydawniczej. 

1.3.5. Działalność usługowa wydawnictw – podsumowanie

Wydawnictwa scharakteryzowano – podobnie jak księgarnie – jako komer-
cyjne instytucje książki, funkcjonujące w  obrębie sektora kultury, pełniące 
funkcje instytucji książki oraz prowadzące – w  mniejszym lub większym 
stopniu – działalność usługową. Analizie poddano wybrane aspekty dzia-
łalności wydawnictw, zwracając uwagę na konteksty prowadzenia przez nie 
działalności usługowej. Podkreślono, że wydawnictwa – choć w odróżnieniu 
od bibliotek nie są instytucjami typowo usługowymi – to, podobnie jak księ-
garnie, włączają usługi w obręb swojej oferty, czynią z ich świadczenia ele-
ment strategii biznesowej. Zwrócono również uwagę na kwestię społecznej 
odpowiedzialności wydawców i ich rolę w komunikacji literackiej oraz kul-
turotwórczy i mediacyjny charakter ich działalności.
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Scharakteryzowano wybrane aspekty związane z  wykorzystaniem śro-
dowiska Internetu w  działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej 
i  usługowej wydawców. Analiza literatury przedmiotu pozwoliła wysnuć 
wniosek, że nowe narzędzia informacyjno-komunikacyjne mogą być obec-
nie postrzegane jako główny element strategii promocyjnej wydawnictwa 
oraz nowy kanał dystrybucji dóbr i usług. Zwrócono uwagę na rolę mediów 
społecznościowych w  działalności współczesnych wydawnictw, analizując 
ich wykorzystanie w kontekście odpowiedzi przedsiębiorstw na oczekiwania 
ze strony klientów oraz jako przejaw innowacyjności działania wydawnictw. 
Podkreślono przy tym potrzebę stałego dostosowywania się wydawców do 
zmieniających się przyzwyczajeń konsumentów oraz konieczność ciągłego 
włączania w proces wydawniczy innowacyjnych rozwiązań. 

W dalszej części pracy omówiono wyniki badań własnych przeprowadzo-
nych w celu zweryfi kowania wniosków płynących z analizy literatury przed-
miotu. Badaniu poddawano zagadnienia związane z działalnością usługową 
bibliotek publicznych oraz księgarń i wydawnictw o profi lu ogólnym lub lite-
rackim. Przeprowadzone badanie ankietowe, wsparte wywiadem, pozwoliło 
na sformułowanie wniosków dotyczących głównych obszarów wykorzystania 
Internetu w działalności instytucji książki w Polsce oraz określenie zakresu 
i form użytkowania przez nie mediów społecznościowych. 





2. NOWE MEDIA W DZIAŁALNOŚCI 
USŁUGOWEJ INSTYTUCJI KSIĄŻKI

Analiza kontekstów realizacji działalności usługowej bibliotek, księgarń i wy-
dawnictw pozwoliła określić tak punkty styczne, jak i źródła potencjalnych 
różnic w sposobie wykorzystania środowiska Internetu – i funkcjonujących 
w jego obrębie mediów społecznościowych – między komercyjnymi i nieko-
mercyjnymi instytucjami książki. 

Wszystkie analizowane typy instytucji funkcjonują w otoczeniu społecz-
nym i/lub gospodarczym, działając – w mniejszym lub większym stopniu – 
jako instytucje usługowe, pełniące jednocześnie zadania instytucji kultury 
i  instytucji książki, wszystkie opierają przy tym swoje działanie na idei po-
średniczenia między zasobami kultury a jej odbiorcami. 

Między komercyjnymi i  niekomercyjnymi instytucjami książki dały się 
w toku analizy literatury przedmiotu zauważyć podobieństwa w sposobie wy-
korzystania nowych mediów, które mogą być związane z realizacją przez nie 
zbieżnych zadań. Zarówno biblioteki, jak księgarnie i wydawnictwa wyko-
rzystują środowisko Internetu, przede wszystkim w celu prowadzenia działań 
promocyjnych i budowania dobrego wizerunku instytucji/przedsiębiorstwa. 
Internet jest zatem coraz częściej postrzegany jako podstawowy – lub przy-
najmniej istotny – element strategii marketingowej. Analiza literatury przed-
miotu pozwoliła jednak wysnuć przypuszczenie, że instytucje komercyjne – 
częściej niż biblioteki – wykorzystują Internet jako nowy kanał dystrybucji 
dóbr i usług, choć i w przypadku bibliotek oferowanie usług online wydaje 
się być coraz bardziej popularne. Wirtualizacji ulegają zarówno procesy bi-
blioteczne, jak i wydawnicze oraz księgarskie – popularne wśród instytucji 
komercyjnych stają się modele prowadzenia działalności gospodarczej typu 
bricks and clicks, pozwalające na łączenie fi zycznego zaplecza z nowymi moż-
liwościami dystrybucji dostępnymi za pośrednictwem sieci. Podobną ten-
dencję widać również na przykładzie bibliotek, w których działaniu można 
zaobserwować stopniową automatyzację większości typowych procesów oraz 
zwiększenie dostępności zasobów i usług poprzez udostępnianie ich online. 

Wykorzystanie Internetu może być – w przypadku wszystkich analizowa-
nych typów instytucji – postrzegane jako element przyjętej strategii bizne-
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sowej i sposób budowania przewagi konkurencyjnej. Realizacja działalności 
usługowej za pośrednictwem Internetu – w tym szczególnie poprzez media 
społecznościowe – może być także postrzegana jako naturalny etap rozwoju 
instytucji/przedsiębiorstw będący odpowiedzią na potrzeby klientów, przy-
zwyczajonych do korzystania z  nowych narzędzi informacyjno-komunika-
cyjnych i oczekujących natychmiastowego, wielokanałowego dostępu do in-
formacji, produktów i usług. 

Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu pozwoliła na sformułowa-
nie hipotez badawczych:

• zarówno komercyjne, jak i  niekomercyjne instytucje książki wyko-
rzystują Internet i media społecznościowe przede wszystkim w celu 
realizacji działalności informacyjnej i promocyjnej, rzadziej w dzia-
łalności usługowej i handlowej;

• strony internetowe, poczta elektroniczna oraz serwisy społecznościo-
we są istotnym elementem budowania obecności instytucji w sieci;

• komercyjne i niekomercyjne instytucji książki mogą dążyć do osiąg-
nięcia podobnych celów, stosując odmienne strategie i narzędzia.

2.1. Założenia metodologiczne

W tej części pracy omówiono metodologię badań empirycznych, przeprowa-
dzonych w celu sprawdzenia postawionych hipotez i rozwiązania zdefi niowa-
nych problemów badawczych. Przedstawiono koncepcję badania, omówiono 
zastosowaną metodę i kryteria doboru próby oraz opisano sposób organizacji 
i przebieg badania, zwracając uwagę na praktyczne aspekty jego realizacji. 

2.1.1. Cel i przedmiot badań

Przedmiot badań stanowiła działalność usługowa instytucji książki prowa-
dzona za pośrednictwem Internetu. 

Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie zakresu i form 
wykorzystania Internetu – w tym mediów społecznościowych – w działalno-
ści usługowej komercyjnych i niekomercyjnych instytucji książki w Polsce. 
Analizie poddawano przy tym jedynie zagadnienia związane z działalnością 
usługową tych instytucji książki, które opierają swoje działanie na pośredni-
czeniu w dostępie do książki literackiej – bibliotek publicznych oraz księgarń 
i wydawnictw o profi lu ogólnym lub literackim.

W obrębie zdefi niowanego celu głównego wyróżniono cele szczegółowe, 
takie jak:
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• identyfi kacja usług realizowanych latach 2000–2012 przez instytucje 
książki za pośrednictwem Internetu (ze szczególnym uwzględnieniem 
usług realizowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych);

• opracowanie diagnozy obejmującej zakres i formy korzystania z me-
diów społecznościowych przez instytucje książki w Polsce;

• zidentyfi kowanie różnic w  wykorzystaniu mediów społecznościo-
wych przez komercyjne i niekomercyjne instytucje książki w Polsce 
oraz wyjaśnienie ich przyczyn.

Celem nie było przy tym przeprowadzenie badań reprezentatywnych, po-
zwalających w sposób precyzyjny na określenie skali wykorzystania Internetu 
(w tym mediów społecznościowych) i pokazanie ilościowego obrazu zjawisk 
związanych z  wykorzystaniem nowych narzędzi komunikacyjnych w  dzia-
łalności usługowej instytucji książki, ale raczej jakościowe omówienie spo-
sobów korzystania z nowych mediów. Główny nacisk w badaniu położony 
został zatem na zdefi niowanie obszarów wykorzystania Internetu i mediów 
społecznościowych, pokazanie rozmaitości ich zastosowań, wskazanie naj-
częściej wykorzystywanych narzędzi, ustalenie częstotliwości wykorzystania 
nowych mediów oraz wskazanie generalnych tendencji związanych z ich za-
stosowaniem w instytucjach książki. 

2.1.2. Metoda

W celu rozwiązania sformułowanych problemów badawczych przeprowa-
dzono badanie ankietowe wsparte wywiadem na grupie wytypowanych in-
stytucji książki. Teoretyczną podstawę przeprowadzonych badań stanowiły 
założenia metodologii mieszanej (mixed methods research – MMR), defi nio-
wanej jako sposób postępowania, w  ramach którego badacz zbiera, anali-
zuje i integruje dane o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym 
w ramach jednego przedsięwzięcia badawczego [Tashakkori, Creswell 2007]. 
Istotę metodologii mieszanej stanowi zatem jednoczesne i – co istotne – spój-
ne wykorzystanie metod ilościowych i jakościowych dla rozwiązania określo-
nego problemu badawczego. Jak podkreśla S. Cisek, by można było mówić 
o metodologii mieszanej konieczna jest nie tylko obecność w projekcie ba-
dawczym elementów analizy ilościowej i  jakościowej, ale również ich ścisła 
integracja, prowadząca do osiągnięcia wspólnego celu (rozwiązania proble-
mu badawczego) [Cisek online (d)]. 

Metodologia mieszana jest we współczesnej humanistyce trzecim – po ba-
daniach ilościowych i jakościowych – podstawowym paradygmatem badaw-
czym. Wśród korzyści poznawczych potencjalnie płynących ze stosowania 
metodologii mieszanej S. Cisek wymienia:
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• „(…) sposobność uchwycenia badanych ludzi, obiektów, procesów i  zjawisk 
w ich naturalnej wielowymiarowości, z różnych punktów widzenia;

• możliwość przekroczenia ograniczeń narzucanych przez poszczególne procedu-
ry badawcze;

• wyższy poziom kontroli zgromadzonych danych empirycznych, ich selekcji oraz 
interpretacji, dzięki triangulacji, czyli wzajemnemu „sprawdzaniu się” metod ba-
dawczych o odmiennej proweniencji” [Cisek online (d)].

Na gruncie bibliologii i  informatologii metodologia mieszana jest wciąż 
stosowana w ograniczonym zakresie. Badania przeprowadzone w 2008 roku 
przez R. Fidel, oparte na  analizie treści 465 artykułów opublikowanych 
w czołowych czasopismach z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej, pokazały, że w zaledwie 5% z nich wykorzystano w jakimkolwiek za-
kresie założenia metodologii mieszanej [Fidel 2008]. Analogiczne badanie 
przeprowadzone przez P. Ngulube w  odniesieniu do artykułów opubliko-
wanych w  latach 2004–2008 w bibliotekoznawczych czasopismach regionu 
Afryki Subsaharyjskiej dało podobne rezultaty. Spośród 685 analizowanych 
artykułów jedynie 7% zawierało  odniesienia teoretyczne lub praktyczne do 
metody mieszanej [Ngulube 2010]. Podobne konkluzje przedstawia również 
S. Cisek, referując wyniki badania przeprowadzonego w 2010 roku. Autor-
ka przeszukała międzynarodowe bazy danych LISTA, SSCI, repozytorium 
E-LIS oraz Polską Bibliografi ę Bibliologiczną, poszukując publikacji nawią-
zujących w dowolny sposób do metodologii mieszanej, a więc zawierających 
zarówno refl eksje teoretyczną, jak i opisy konkretnych badań przeprowadzo-
nych w oparciu o tę metodologię. Autorka odnalazła zaledwie 49 artykułów 
spełniających zdefi niowane kryteria. Badania S. Cisek pokazały przy tym, że 
metodologia mieszana jest w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej stosowana przede wszystkim w badaniach użytkowników informacji, 
ich zachowań, potrzeb oraz kompetencji informacyjnych, rzadziej – do ana-
lizy wykorzystania elektronicznych źródeł informacji, zagadnień z  zakresu 
bibliotekarstwa publicznego i  szkolnego, problematyki kształcenia bibliote-
karzy oraz profesjonalistów informacji. Co istotne, z punktu widzenia celu 
książki, metodologia mieszana była również z powodzeniem, choć rzadko, 
wykorzystywana w badaniach społeczności wirtualnych, procesów dzielenia 
się wiedzą w Internecie oraz analizy usług bibliotecznych i  informacyjnych 
[Cisek online (d)]. 

Przykład zastosowania metodologii mieszanej do analizy wpływu nowych 
technologii na sposób funkcjonowania bibliotek stanowią badania przepro-
wadzone przez S. Becker, M. Crandalla oraz K. Fisher. Celem badań było 
określenie wyników wprowadzenia do bibliotek publicznych w Stanach Zjed-
noczonych stanowisk komputerowych dostępnych dla użytkowników. Zasto-
sowano metodę mieszaną opartą na zintegrowaniu rezultatów badań ankie-
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towych użytkowników 636 badanych bibliotek, wywiadów telefonicznych od 
ponad 1000 respondentów oraz elementów analizy case study w odniesieniu 
do 4 bibliotek. Zastosowanie metody mieszanej umożliwiło autorom uzy-
skanie zarówno obszernych danych ilościowych pozwalających na zdiagno-
zowanie zakresu wykorzystania stanowisk komputerowych w  bibliotekach, 
jak i materiału do przeprowadzenia jakościowej analizy potrzeb i oczekiwań 
użytkowników [Becker, Crandall, Fisher 2009].

Metoda mieszana była również stosowana w badaniach doświadczeń bi-
bliotekarzy związanych z wprowadzaniem do bibliotek nowych technologii. 
Przykładem może być badanie przeprowadzone przez S. Hoff mana, którego 
celem było scharakteryzowanie działań podejmowanych przez bibliotekarzy 
akademickich zaangażowanych w prowadzenie kursów online. Autor posłu-
żył się metodą wywiadu oraz przeprowadził badanie ankietowe wśród biblio-
tekarzy pracujących w  sześciu amerykańskich bibliotekach. Zastosowanie 
metody mieszanej pozwoliło S. Hoff manowi w sposób kompleksowy opisać 
działania podejmowane przez bibliotekarzy prowadzących kursy online, po-
kazać ich indywidualne doświadczenia i problemy oraz wskazać dobre prak-
tyki [Hoff man 2011]. Metodę mieszaną zastosowano również w podobnym 
badaniu przeprowadzonym przez T. Dalston i P. Turnera, którego celem było 
określenie wpływu prowadzonych w bibliotekach publicznych kursów onli-
ne na zdolność efektywnego przetwarzania wiedzy przez ich użytkowników 
[Dalston, Turner 2011]. 

Przykładem stosowania zintegrowanych badań ilościowych i  jakościo-
wych jest również badanie przeprowadzone przez T. Zająca, Ł. Krzyżanowską 
i K. Olesińską w ramach ewaluacji rezultatów Programu Rozwoju Bibliotek. 
Celem badań było określenie skali zmian, jakie zaszły w sposobie działania 
bibliotek pod wpływem ich uczestnictwa w programie, tak z punktu widzenia 
dyrektorów i pracowników bibliotek, jak i z perspektywy ich użytkowników. 
Autorzy badania, aby uzyskać dane zarówno o charakterze ilościowym, jak 
i jakościowym pozwalające na kompleksową ocenę rezultatów projektu, zin-
tegrowali trzy sposoby postępowania badawczego: badanie ankietowe skiero-
wane do dyrektorów ponad 382 bibliotek, badanie ankietowe 1300 użytkow-
ników oraz analizę case study 6 instytucji. Zastosowanie metody mieszanej 
pozwoliło w  tym przypadku na wielostronne scharakteryzowanie zakresu 
i  dynamiki rozwoju informatyzacji bibliotek biorących udział w  projekcie, 
w tym: wskazanie liczby bibliotek posiadających sprzęt komputerowy i do-
stęp do Internetu, liczby bibliotek posiadających własne strony internetowe 
oraz liczby użytkowników korzystających z usług online, określenie rodzajów 
usług świadczonych przez biblioteki, tak tradycyjnie, jak i za pośrednictwem 
nowych technologii, zdiagnozowanie zmian w kompetencjach bibliotekarzy 
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oraz poznanie szans i zagrożeń związanych z realizacją założeń projektu [Za-
jąc, Krzyżanowska, Olesińska online]. 

Przydatność metody mieszanej w badaniach bibliotekoznawczych wyka-
zała również A. Haynes, która analizując dotychczasowe sposoby badania 
jakości usług bibliotecznych, postuluje odrzucenie podziału na metody iloś-
ciowe i jakościowe na rzecz szerszego wykorzystania metodologii mieszanej. 
Zdaniem autorki łączenie metod kwalitatywnych z  kwantytatywnymi jest 
przejawem nowoczesnego sposobu prowadzenia badań naukowych, pozwa-
lającym w  badaniach jakości usług bibliotecznych na skonfrontowanie da-
nych ilościowych z opiniami użytkowników, a  tym samym zapewniającym 
możliwość pełniejszej, wielostronnej analizy omawianych zjawisk [Haynes 
online].

W badaniach własnych oparcie działań badawczych na założeniach me-
todologii mieszanej umożliwiło przeprowadzenie, w  sposób kompleksowy, 
analizy złożonego zespołu zagadnień związanych z  wykorzystaniem Inter-
netu i mediów społecznościowych w działalności instytucji książki. Przyjęta 
metoda, podporządkowana celom badania, pozwoliła sformułować wnioski 
zarówno w kwestii zakresu i sposobów wykorzystania nowych mediów, jak 
i podjąć próbę wyjaśnienia przyczyn zdiagnozowanych zjawisk i prognozo-
wania tendencji związanych z przyszłym wykorzystaniem środowiska Inter-
netu w działalności instytucji książki (zob. rys. 8).

METODA MIESZANA

ANKIETA WYWIAD

ZAKRES
wykorzystania

SPOSÓB
wykorzystania

Cel Cel

PRZYCZYNY
wykorzystania

PERSPEKTYWY
wykorzystania

– jaki odsetek? – jakie narzędzia?
– jak często?
– w jakich obszarach?
–  do realizacji jakich 

celów?

– dlaczego?
– dlaczego nie?
– jakie są korzyści?
–  jakie są bariery?

– jakie są plany?
–  kiedy zostaną 

zrealizowane?

Realizacja celów badania
Rozwiązanie problemów badawczych

Rys. 8. Zastosowanie metodologii mieszanej do realizacji celów badań własnych

Źródło: opracowanie własne, 2012.
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Zgodnie z przyjętymi założeniami metodologii mieszanej badania własne 
przeprowadzono, wykorzystując dwa komplementarne sposoby postępowa-
nia badawczego. 

Celem badań ankietowych było określenie zakresu i sposobów wykorzy-
stania nowych mediów w różnych obszarach działalności instytucji książki 
poprzez uzyskanie odpowiedzi na pytania:

– jaki odsetek instytucji w badanej próbie korzysta z nowych mediów?
– jakie narzędzia Web 2.0 są najczęściej wykorzystywane?
– w jakim celu i w jakich obszarach działalności instytucji książki naj-

częściej korzysta się z nowych mediów?
Celem wykorzystania metody wywiadu było z kolei uzupełnienie badań 

ilościowych o  elementy głębszej analizy jakościowej, szczególnie w  obsza-
rze diagnozowania przyczyn zaobserwowanych zjawisk oraz formułowa-
nia wniosków, co do perspektyw dalszego wykorzystania nowych mediów 
w działalności instytucji książki. Przeprowadzenie wywiadów z przedstawi-
cielami badanych instytucji umożliwiło zatem uzyskanie odpowiedzi na py-
tania o:

– główne przyczyny korzystania lub niekorzystania przez instytucje 
książki z nowych mediów;

– korzyści płynące ze stosowania nowych technologii;
– bariery w użytkowaniu narzędzi Web 2.0;
– plany dotyczące dalszego wykorzystania Internetu i mediów społecz-

nościowych w instytucjach książki.
Zestawienie wyników badania ankietowego i  wywiadów pozwoliło 

w  kompleksowy sposób przeanalizować problematykę wykorzystania no-
wych mediów w działalności instytucji książki oraz rozwiązać zdefi niowane 
problemy badawcze. 

Wybrane aspekty problemów będących przedmiotem przeprowadzonych 
badań własnych były wcześniej poddawane analizom z wykorzystaniem in-
nych metod i technik badawczych, tak o charakterze ilościowym, jak i jakoś-
ciowym. 

Chien-Wen Chena, Chien-Lung Chana i  Chiang-Yu Chenga przepro-
wadzili w 2011 roku badania mające na celu ustalenie wpływu Internetu na 
sposób prowadzenia działalności księgarskiej, posługując się metodą case 
study. Przyjęty sposób działania pozwolił autorom dogłębnie przeanalizować 
czynniki decydujące o sukcesie przedsięwzięć typu click-and-mortar, a więc 
inicjatyw biznesowych łączących fi zyczne zaplecze z zaletami dystrybucji on-
line, metoda ta nie pozwoliła jednak na określanie skali wykorzystania inter-
netowych kanałów sprzedaży w pracy księgarń [Chen, Chan, Cheng 2011]. 

W badaniach stopnia wykorzystania narzędzi Web 2.0 w działalności bi-
bliotek, często stosowanym sposobem postępowania badawczego była w la-
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tach 2000–2010 analiza stron WWW. Przykład takiego podejścia stanowią 
badania przeprowadzone przez Zhiping Hana i Yan Quan Liu w odniesieniu 
do czołowych bibliotek akademickich w Chinach. Autorzy poddali analizie 
serwisy WWW wytypowanych bibliotek, poszukując na nich elementów 
o charakterze społecznościowym. Badanie pozwoliło ustalić ilościowy obraz 
zjawiska wykorzystania narzędzi Web 2.0 w pracy bibliotek akademickich, 
nie dostarczyło jednak danych o charakterze jakościowym, które umożliwi-
łyby pogłębienie przeprowadzonych analiz i wyjaśnienie przyczyn zaobser-
wowanych zjawisk [Han, Liu 2010]. Analogiczne badania za pomocą metody 
analizy stron WWW przeprowadził również Nguyen Cuong Linha – w od-
niesieniu do australijskich bibliotek akademickich [Linh 2008] oraz Alton 
Chua i Dion Goh – w odniesieniu do bibliotek publicznych i akademickich 
Ameryki Północnej, Europy i Azji [Chua, Goh 2010]. Zaletą wszystkich wy-
mienionych badań było dostarczenie obszernych zestawów danych o charak-
terze ilościowym, mankamentem – niemożność przeprowadzenia głębszych 
analiz przyczyn badanych zjawisk. 

J.C. Bertot, C.R. McClure i P.T. Jaeger, badając w 2007 roku zakres wyko-
rzystania Internetu w pracy bibliotek publicznych w Stanach Zjednoczonych, 
wykorzystali technikę badań ankietowych. Autorzy skierowali kwestiona-
riusz drogą mailową do wytypowanych bibliotek, celem ustalenia ilościo-
wego obrazu zjawisk związanych z  ich komputeryzacją. Badanie pozwoliło 
ustalić stopień automatyzacji badanych bibliotek, skalę i główne obszary wy-
korzystania Internetu w ich działalności oraz zakres usług oferowanych on-
line. Przyjęty przez autorów sposób postępowania badawczego pozwolił na 
zebranie zestawu danych o charakterze ilościowym, nie umożliwił jednak – 
podobnie jak w przypadku stosowania analizy stron WWW – przeprowadze-
nia pogłębionej analizy przyczyn zaobserwowanych zjawisk [Berot, McClure, 
Jaeger 2008]. 

W Polsce L. Kozłowska, badając w 2004 roku proces wykorzystania tech-
nologii informatycznych w pracy polskich księgarń i wydawnictw, posłużyła 
się techniką ankiety w celu określenia skali informatyzacji polskich przed-
siębiorstw działających w  obrębie rynku książki. Autorka zadeklarowała 
również wykorzystanie metody wywiadu w celu uzupełniania wyników iloś-
ciowych uzyskanych za pośrednictwem kwestionariuszy ankiety, co mogło-
by sugerować wykorzystanie metodologii mieszanej. Sposób postępowania 
badawczego autorki nie spełnia jednak kryteriów MMR – L. Kozłowska nie 
przedstawiła wyraźnie założeń dotyczących wzajemnej komplementarności 
ankiety i wywiadu. W raporcie z badań autorka powołuje się wyłącznie na 
dane ilościowe, nie wskazując nigdzie na wykorzystanie informacji uzyska-
nych w toku wywiadów, stąd też badanie L. Kozłowskiej nie może być trakto-
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wane jako przykład zastosowania metodologii mieszanej, a raczej jako przy-
kład podejścia ilościowego w badaniach instytucji książki [Kozłowska 2005]. 

Metodę ilościową zastosowała również K. Winogrodzka, prowadząc ba-
dania podobne do tych, przyprowadzonych przez L. Kozłowską. Autorka 
począwszy od 2000 roku, wykorzystuje badania ankietowe w celu systema-
tycznego określenia stopnia informatyzacji bibliotek publicznych w Polsce. 
Przeprowadzone badania ilościowe pozwoliły K. Winogrodzkiej na opraco-
wanie serii szczegółowych raportów pokazujących skalę wykorzystania no-
wych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w działalności bibliotecznej, 
z uwzględnieniem czynników takich jak: typ biblioteki, jej wielkość czy wo-
jewództwo, w którym działa. Skupienie się na parametrach ilościowych wy-
kluczyło jednak możliwość pogłębionej analizy barier opóźniających proces 
komputeryzacji polskich bibliotek [Winogrodzka 2009 online]. 

Przytoczone przykłady badań pokazują, że problematyka wykorzystania 
nowych mediów może być analizowana za pomocą rozmaitych metod i tech-
nik badawczych, takich jak: ankieta, wywiad, analiza stron WWW czy case 
study. Omówione metody nie pozwalają jednak na przeprowadzenie analiz 
w sposób tak kompleksowy, jak metoda mieszana, spójnie łącząca elementy 
kwantytatywne z  kwalitatywnymi. Realizacja zdefi niowanych celów badań 
własnych – wymagających dostarczenia odpowiedzi o charakterze tak iloś-
ciowym, jak i jakościowym – wymagała odrzucenia wcześniejszych podejść, 
dających fragmentaryczny obraz zjawisk, na rzecz metody mieszanej, pozwa-
lającej całościowo objąć badaną problematykę i rozwiązać postawione prob-
lemy badawcze.

2.1.3. Dobór próby

Do próby włączono ogółem 351 instytucji: 260 bibliotek publicznych, 50 
księgarń i 41 wydawnictw. W trakcie doboru instytucji do próby zastosowano 
metodę mieszaną, opartą na doborze losowym spośród instytucji spełniają-
cych dodatkowe, wcześniej zdefi niowane kryteria lub dobór celowy. 

Doboru bibliotek dokonano na podstawie podziału administracyjnego 
Polski, starając się odwzorować strukturę krajowej sieci bibliotek publicz-
nych. Ze względu na przyjęte założenia pracy istotne okazało się włączenie 
do próby największych, potencjalnie najbardziej innowacyjnych instytucji, 
stąd też strukturę próby zmodyfi kowano poprzez włączenie do niej wszyst-
kich bibliotek wojewódzkich. Pozostałe instytucje wylosowano z bazy biblio-
tek udostępnianej na stronie WWW Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
(http://www.sbp.pl/o_bibliotekach/baza_bibliotek), proporcjonalnie do licz-
by powiatów oraz gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich w obrębie 
danego województwa. Łącznie do próby wytypowano 260 bibliotek.
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Podstawą doboru księgarń był ich profi l – ogólny, ogólny z  przewagą 
książki literackiej lub wyłącznie literacki. Odrzucono tym samym wszystkie 
księgarnie naukowe i specjalistyczne (w tym: księgarnie językowe, specjalizu-
jące się w sprzedaży podręczników, związane z konkretną dziedziną wiedzy 
lub działalności praktycznej, nakierowane na książkę religijną itp.). Dodatko-
wym kryterium doboru był dochód ze sprzedaży uzyskany przez księgarnie 
w roku 2009 i 2010 ustalony na podstawie corocznie publikowanej analizy 
z cyklu Rynek książki w Polsce [Gołębiewski, Frołow, Waszczyk 2010, 2011]. 
Do próby włączano zarówno duże sieci księgarskie takie jak Empik czy Ma-
tras, jak i księgarnie indywidualne, które w roku 2009 i/lub 2010 uzyskały 
dochód powyżej 1 mln zł. Podobnie jak w przypadku bibliotek – do próby 
celowo włączano największe instytucje, które potencjalnie mogą najczęściej 
wykorzystywać środowisko Internetu w swojej działalności. 

Dobór wydawnictw do próby oparty był na podobnych założeniach, jak 
w przypadku doboru księgarń. Podstawowym kryterium był profi l wydaw-
nictwa – ogólny, ogólny z przewagą książki literackiej lub wyłącznie litera-
cki oraz wysokość dochodu ze sprzedaży uzyskanego w  roku 2009 i  2010. 
Do próby włączano tylko te wydawnictwa, które spełniały kryterium profi lu 
i uzyskały w roku 2009 i/lub 2010 dochód powyżej 2 mln zł (co ustalono na 
podstawie publikacji: Rynek książki w Polsce 2010 i Rynek książki w Polsce 
2011) [Gołębiewski, Frołow, Waszczyk 2010, 2011]. W  związku ze stosun-
kowo małą liczbą wydawców spełniających podane kryteria, zastosowano 
– celem uzupełnienia próby – dodatkowy sposób doboru. Opierając się na 
publikacji Ruch wydawniczy w liczbach 2010 r., do próby włączono również te 
wydawnictwa, które wydały w 2010 roku przynajmniej 50 książek literackich 
(licząc łącznie książki dla dorosłych i dla dzieci) [Ruch... online]. W ten spo-
sób do próby włączono w sumie 41 wydawnictw. 

2.1.4. Organizacja i przebieg badania

W kwietniu 2012 roku przeprowadzono badanie pilotażowe mające na celu 
sprawdzenie przygotowanego narzędzia badawczego (kwestionariusza ankie-
ty). Wyniki badania pilotażowego pokazały duże zainteresowanie badaniem 
po stronie bibliotek, mniejsze po stronie wydawnictw i zdecydowanie małe 
w  odniesieniu do księgarń. Analiza wypełnionych ankiet ujawniła niechęć 
respondentów do odpowiedzi na część pytań – głównie tych wymagających 
udzielania bardziej szczegółowych informacji. Uczestnicy badania często byli 
gotowi wziąć udział w ankiecie (otwierali link z kwestionariuszem, wybierali 
opcję „dalej” po przeczytaniu ekranu powitalnego), porzucali jednak wypeł-
nianie ankiety już w trakcie pierwszych pytań. Wnioski z badania pilotażowe-



99

go pozwoliły przeformułować kwestionariusz, tak by był bardziej przystępny 
dla respondentów, poprzez: 

• zmianę kolejności wyświetlania pytań w kwestionariuszu – rozpoczę-
cie ankiety od prostych zadań, wymagających wyboru jednej z trzech 
odpowiedzi i przesunięcie pytań wymagających większej aktywności 
respondentów na dalsze miejsca w kwestionariuszu;

• dopracowanie powiązań między pytaniami, tak by respondenci odpo-
wiadali wyłącznie na pytania dotyczące ich sytuacji;

• zmianę sposobu formułowania niektórych pytań (dodanie komenta-
rzy, wyjaśnień i przykładów ułatwiających zrozumienie pytania).

W maju 2012 roku do wytypowanych instytucji książki rozesłano za po-
średnictwem poczty elektronicznej prośbę o udział w badaniu, podając link 
do kwestionariusza ankiety dostępnego online. Respondentów informowano 
o celu badania, podkreślano jego pełną anonimowość oraz zwracano uwa-
gę na korzyści płynące z udziału w badaniu (udostępnienie wyników badań, 
możliwość oceny sytuacji instytucji na tle innych, podobnych). W ciągu ko-
lejnych czterech tygodni, kilkukrotnie przypominano respondentom o moż-
liwości wzięcia udziału w badaniu. 

Kwestionariusz składał się – w przypadku bibliotek – z 26 pytań, w przy-
padku księgarń i wydawnictw – z 27 (dla instytucji komercyjnych dodano 
pytanie o aspekty wykorzystania nowych mediów w działalności handlowej). 
Wszystkie pytania miały charakter zamknięty lub półotwarty, dysjunktywny 
lub koniunktywny. Część pytań przyporządkowano do grupy pytań fakul-
tatywnych – o odpowiedź na nie proszono wyłącznie respondentów, którzy 
spełnili zdefi niowane warunki (np. o  elementy strony internetowej pytano 
tylko respondentów, którzy zadeklarowali w poprzednim pytaniu posiadanie 
własnego serwisu WWW). Ankietowanych pytano o: 

• używane narzędzia informacyjno-komunikacyjne (takie jak: strona 
WWW, poczta elektroniczna, blogi, komunikatory internetowe itp.) 
i sposoby ich wykorzystywania w działalności informacyjnej, promo-
cyjnej, handlowej i usługowej;

• obszary zastosowania Internetu i poszczególnych form mediów spo-
łecznościowych;

• ocenę roli Internetu i mediów społecznościowych w działalności in-
stytucji książki (wzór kwestionariusza ankiety dla bibliotek, księgarń 
i wydawnictw – zob. aneks 1, 2 i 3).

Pytania w kwestionariuszu podzielono na kilka kategorii, dobranych tak, 
aby korespondowały z celami szczegółowymi badania:

I. Pytania mające na celu dostarczanie ilościowego obrazu skali wykorzy-
stania poszczególnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych – przykład: 
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Czy biblioteka posiada własną stronę WWW? Czy biblioteka posiada włas-
nego bloga?

II. Pytania mające na celu określenie zakresu wykorzystania Internetu 
w  działalności instytucji książki – przykłady: Czy biblioteka wykorzystuje 
Internet w celu świadczenia usług drogą elektroniczną? Czy użytkownicy bi-
blioteki mogą za pośrednictwem Internetu składać zamówienia na wypoży-
czenia międzybiblioteczne?

III. Pytania mające na celu określenie zakresu wykorzystania mediów 
społecznościowych w działalności instytucji książki – przykłady: Jakie usługi 
są realizowane za pośrednictwem mediów społecznościowych? Czy bibliote-
ka wykorzystuje wymienione typy mediów społecznościowych w celu pro-
mowania swojej działalności?

IV. Pytania mające na celu określenie sposobów wykorzystania mediów 
społecznościowych w działalności instytucji książki – przykłady: Jakiego ro-
dzaju treści są publikowane za pośrednictwem serwisów społecznościowych? 
Jak często są publikowane za pośrednictwem serwisów społecznościowych 
nowe wpisy?

V. Pytania mające na celu poznanie wstępnej opinii respondentów na 
temat roli Internetu i mediów społecznościowych w działalności instytucji 
książki – przykłady: Jak ocenia Pan/Pani użyteczność Internetu w bibliotece? 
Kto w bibliotece jest odpowiedzialny za obsługę mediów społecznościowych? 

Ankietę zdecydowanie najchętniej wypełniali pracownicy bibliotek, któ-
rzy często drogą mailową informowali o fakcie wypełnienia ankiety, uzupeł-
niali informacje zawarte w kwestionariuszu, dzielili się przemyśleniami i po-
zytywnie komentowali ideę badania. Ostatecznie kwestionariusz wypełniło 
175 bibliotek, co stanowi 67% spośród bibliotek wytypowanych do próby. 
Wśród instytucji komercyjnych zainteresowanie badaniem nie było duże, co 
potwierdziło wnioski z badania pilotażowego. W związku z niewielkim zain-
teresowaniem ankietą – mimo kilkukrotnych przypomnień o możliwości jej 
wypełniania – podjęto próbę wyjaśnienia sytuacji drogą telefoniczną. Przed-
stawicieli fi rm, do których skierowana była ankieta, pytano:

• Czy fi rma otrzymała wiadomość mailową z prośbą o udział w bada-
niu?

• Czy fi rma wzięła udział w  badaniu? Jeśli tak – kto/jaki dział fi rmy 
zajął się wypełnieniem ankiety? Jeśli nie – jakie były powody?

W kilku przypadkach okazało się, że wiadomość nie dotarła (np. z po-
wodu zmiany adresu mailowego fi rmy, przebywania na urlopie pracownika 
odpowiedzialnego za obsługę poczty elektronicznej) lub zaginęła w trakcie 
przesyłania między działami fi rmy. W takich przypadkach ankietę przesyła-
no ponownie na adres wskazany przez rozmówcę. W większości przypadków 
powodem niewypełnienia ankiety były jednak:
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• brak czasu na wypełnienie ankiety;
• brak motywacji do jej wypełnienia;
• polityka fi rmy (zakładająca niebranie udziału w żadnych badaniach – 

komercyjnych czy niekomercyjnych).
Rozmówcy w  większości przychylnie odnosili się do idei badania, nie 

widzieli jednak osobistych korzyści płynących z  udziału. Podkreślano – 
szczególnie w  księgarniach – problem braku czasu, zbyt małej liczby za-
trudnionych pracowników, przeciążenia obowiązkami, a także konieczność 
rozliczania się z wyników pracy przed kierownictwem. Ostatecznie ankietę 
wypełniły 32 księgarnie (64% spośród instytucji wytypowanych do próby) 
i 25 wydawnictw (61% spośród instytucji wytypowanych do próby), łącznie 
57 instytucji komercyjnych. 

Celem uzupełnienia i  doprecyzowania wyników badania ankietowego 
przeprowadzono pogłębione wywiady z przedstawicielami badanych instytu-
cji. Spośród instytucji biorących udział w badaniu ankietowym wylosowano 
8 bibliotek, 7 księgarń i 7 wydawnictw, do których przedstawicieli skierowano 
prośbę o udzielenie wywiadu. W trakcie losowania bibliotek zadbano, by wśród 
wytypowanych instytucji znalazły się – z  zachowaniem proporcji – bibliote-
ki publiczne różnego typu, w  tym: jedna biblioteka wojewódzka, 2 miejskie, 
1 miejsko-wiejska i 4 gminne. W trakcie losowania instytucji komercyjnych 
zwrócono uwagę, aby wybrane instytucje reprezentowały różne regiony Polski. 

Wywiady odbywały się w trakcie osobistych spotkań z przedstawicielami 
instytucji (32% wszystkich rozmów) lub w formie wywiadów telefonicznych 
(68%). Respondentów, wśród których znaleźli się: dyrektorzy i pracownicy 
bibliotek, kierownicy oraz pracownicy księgarń i wydawnictw, pytano o:

• obszary wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych;
• powody korzystania lub niekorzystania z mediów społecznościowych;
• korzyści płynące z wykorzystania Internetu w działalności informa-

cyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej;
• przeszkody związane z realizacją działalności informacyjnej, promo-

cyjnej, handlowej i usługowej za pośrednictwem Internetu;
• rolę Internetu – w  tym szczególnie mediów społecznościowych – 

w  realizacji podstawowych zadań instytucji/fi rmy i  plany związane 
z dalszym wykorzystaniem nowych narzędzi informacyjno-komuni-
kacyjnych.

Kwestionariusz wywiadu (wzór kwestionariusza wywiadu – zob. aneks 4). 
stanowił podstawę rozmów z respondentami. Przyjęty schemat ulegał jednak 
nieznacznym modyfi kacjom w zależności od typu instytucji (biblioteka/wy-
dawnictwo/księgarnia), typu wywiadu (osobisty/telefoniczny), respondenta 
(pracownik/dyrektor instytucji itp.) oraz indywidualnego przebiegu rozmo-
wy. Czas rozmowy, wahający się w granicach od ok. 15 minut do 60 minut, 
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zależał przede wszystkim od postawy respondenta i czasu jaki był gotów prze-
znaczyć na udzielenie wywiadu. Rozmowy telefoniczne trwały przeważnie 
nieco krócej niż wywiady prowadzone w trakcie osobistych spotkań, okazały 
się jednak być dobrym narzędziem, pozwalającym na sprawne pozyskanie 
konkretnych i szczegółowych odpowiedzi na pytania. Zaznaczenia wymaga 
również fakt, że respondenci – szczególnie pracownicy instytucji komercyj-
nych – zdecydowanie chętniej wyrażali zgodę na przeprowadzenie wywiadu 
telefonicznego niż na spotkanie, stąd przewaga tej formy wywiadu. 

W trakcie wywiadów telefonicznych kwestionariusze wywiadu były na 
bieżąco uzupełniane przez prowadzącego badanie na podstawie odpowiedzi 
udzielanych przez respondentów. Wszystkie rozmowy prowadzone w trakcie 
osobistych spotkań zostały udokumentowane w  formie pisemnych notatek 
lub zostały – za zgodą respondenta – zarejestrowane w postaci nagrania au-
dio. 

Przeprowadzone rozmowy pomogły w  interpretacji wyników badania 
ankietowego oraz pozwoliły pogłębić i  uzupełnić przeprowadzoną analizę 
ilościową. Zgodnie z  przyjętymi założeniami metodologii mieszanej (zob. 
rys. 8) wywiady dopełniały badanie ankietowe w obszarze wyjaśniania przy-
czyn zdiagnozowanych zjawisk. Przeprowadzone wywiady pozwoliły lepiej 
zrozumieć motywacje respondentów, zdiagnozować bariery utrudniające ko-
rzystanie z  nowych mediów, poznać opinie rozmówców na temat korzyści 
i problemów związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz 
ich plany związane z dalszym prowadzeniem działań w środowisku Internetu. 

W dalszej części pracy zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzo-
nych badań w podziale na wyodrębnione obszary analizy, takie jak:

• formy i sposoby wykorzystania narzędzi informacyjno-komunikacyj-
nych;

• obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki;
• obszary wykorzystania mediów społecznościowych w działalności in-

stytucji książki;
• rola i perspektywy dalszego wykorzystania nowych mediów w dzia-

łalności instytucji książki.

2.2. Narzędzia informacyjno-komunikacyjne
– formy i sposoby wykorzystania

W tej części pracy analizie poddano wyniki przeprowadzonych badań włas-
nych. Scharakteryzowano zakres i sposoby wykorzystania nowych narzędzi 
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informacyjno-komunikacyjnych w działalności bibliotek publicznych, księ-
garń i  wydawnictw, zwracając przy tym uwagę na podobieństwa i  różnice 
w  sposobie ich użytkowania przez komercyjne i  niekomercyjne instytucje 
książki. Analizie poddano narzędzia takie jak: strona internetowa, poczta 
elektroniczna, komunikatory internetowe, blogi, mikroblogi oraz serwisy 
społecznościowe, biorąc pod uwagę następujące parametry:

– zakres wykorzystania narzędzia, a więc ogólny, ilościowy obraz skali 
jego wykorzystania przez poszczególne typy badanych instytucji oraz 
obszary i cele jego użytkowania;

– sposoby wykorzystania narzędzia, a więc zakres i częstotliwość publi-
kowania za jego pośrednictwem treści.

W dalszej części pracy przedstawiono główne obszary wykorzystania In-
ternetu i mediów społecznościowych w pracy instytucji książki, charaktery-
zując ich zastosowanie w realizacji działalności informacyjnej, promocyjnej, 
handlowej i usługowej. Omówiono rolę mediów społecznościowych w insty-
tucjach książki, perspektywy związane z ich zastosowaniem oraz sformuło-
wano wnioski dotyczące intensywności ich obecnego wykorzystania i obsza-
rów potencjalnego zastosowania w przyszłości.

2.2.1. Zakres i sposoby wykorzystania stron internetowych

Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że 84% bibliotek publicznych, 
które wzięły udział w badaniu, posiada własną stronę WWW. Zaznaczenia 
wymaga jednak fakt, że analizie poddano wyłącznie biblioteki główne, nie 
biorąc pod uwagę fi lii i oddziałów. 

Posiadanie strony internetowej zadeklarowały wszystkie, biorące udział 
w  badaniu, biblioteki wojewódzkie i  miejskie, 93% bibliotek powiatowych, 
83% miejsko-wiejskich i 68% bibliotek gminnych. 

Posiadanie, przez stosunkowo duży odsetek badanych bibliotek, własnych 
stron WWW może być przejawem szerszego zjawiska informatyzacji biblio-
tek publicznych w Polsce. Badania prowadzone systematycznie w odstępach 
dwuletnich przez Katarzynę Winogrodzką pokazały, że w latach 2000–2010 
znacząco zwiększyła się liczba bibliotek skomputeryzowanych i  będących 
w trakcie komputeryzacji. W 2010 roku 62% bibliotek publicznych w Polsce 
było – przynajmniej częściowo – zautomatyzowanych, a 13% zostało zakla-
syfi kowane jako całkowicie skomputeryzowane, co znaczy, że automatyzacji 
w  obrębie jednego systemu uległy wszystkie procesy biblioteczne [Wino-
grodzka online]. Raport K. Winogrodzkiej pokazuje również wzrost liczby 
bibliotek posiadających dostęp do Internetu i oferujących możliwość korzy-
stania z sieci swoim użytkownikom. W 2010 roku 75% bibliotek publicznych 
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posiadało dostęp do Internetu, a 69% udostępniało go publiczności [Wino-
grodzka online]. Wyniki badań K. Winogrodzkiej potwierdzają też analizy 
przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
(FRSI), w ramach ewaluacji trwającego od 2009 roku Programu Rozwoju Bi-
bliotek. Sondaż, przeprowadzony na grupie 382 dyrektorów bibliotek biorą-
cych udział w programie FRSI, miał na celu ocenę stanu informatyzacji ma-
łych bibliotek publicznych w Polsce. Badanie pokazało, że w o ile w 2009 roku 
własną stronę WWW deklarowało zaledwie 31% małych bibliotek gminnych, 
o tyle w 2012 roku już blisko połowa z nich prowadziła własny serwis WWW. 
Odsetek bibliotek prowadzących strony WWW był przy tym znacznie wyż-
szy w  grupie tzw. bibliotek wiodących – głównych uczestników projektu 
FRSI, koordynujących uczestnictwo w projekcie tzw. bibliotek partnerskich 
– i wynosił 80% [Zając, Krzyżanowska, Olesińska online]. 

Przedstawione wyniki badań pokazują postępujący proces automatyzacji 
bibliotek publicznych w Polsce oraz dowodzą ich coraz większej aktywności 
w środowisku Internetu, czego jednym z przejawów może być prowadzenie 
przez nie własnych stron internetowych.

 Spośród bibliotek biorących udział w  badaniach własnych największy 
odsetek bibliotek posiadających własne strony WWW zanotowano w woje-
wództwie dolnośląskim (91%), lubelskim (91%) i małopolskim (88%), naj-
mniejszy zaś – w kujawsko-pomorskim (44%). W trakcie analizy pod uwagę 
wzięto wyłącznie biblioteki działające w województwach, z których otrzyma-
no przynajmniej 50% wypełnionych ankiet w  stosunku do liczby bibliotek 
włączonych do próby. 
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Wykres 2. Odsetek badanych bibliotek publicznych posiadających własne strony internetowe – analiza 
według województw

Źródło: badania własne, 2012.

Przeprowadzona analiza pokazała, że własne strony internetowe posia-
da 70% badanych bibliotek publicznych działających na terenach wiejskich 
i średnio 93% bibliotek w miastach. Posiadanie własnej strony internetowej 
zadeklarowały przy tym wszystkie ankietowane biblioteki, działające w mia-
stach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 
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Analizę zakresu wykorzystania stron WWW przeprowadzono również 
w odniesieniu do instytucji komercyjnych. Przeprowadzone badanie poka-
zało, że własną stronę internetową posiada 77% księgarń spośród tych, które 
wzięły udział w badaniu, a więc o 7% mniej niż w przypadku ankietowanych 
bibliotek. 

Posiadanie strony WWW częściej deklarowały księgarnie o profi lu ogól-
nym z przewagą książki literackiej lub zajmujące się sprzedażą wyłącznie lite-
ratury pięknej (83%), niż księgarnie, które określiły swój profi l jako ogólno-
asortymentowy (66%). 
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Podobnie jak w przypadku bibliotek, zaobserwowano zależność między 
wielkością miasta, w którym działa księgarnia a odsetkiem instytucji posia-
dających własne strony internetowe. W mniejszych miastach – do 50 tysięcy 
mieszkańców własne serwisy WWW posiada ¼ badanych księgarń. W mia-
stach średniej wielkości – 50 do 100 tysięcy mieszkańców proporcje ulegają 
odwróceniu – ¼ instytucji nie posiada własnej strony WWW, 75% posiada. 
W miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców posiadanie strony interneto-
wej zadeklarowało 85% badanych księgarń. W  badaniu nie wzięła udziału 
żadna księgarnia działająca na wsi. 

Wydawnictwa okazały się grupą instytucji książki, które – niezależnie od 
profi lu publikowanych książek – najczęściej deklarowały posiadanie własnej 
strony WWW. Stronę internetową posiada 95% spośród badanych wydaw-
nictw, a więc o 11% więcej niż bibliotek i 18% więcej niż księgarń. 

Wysoki odsetek wydawnictw posiadających własne strony WWW może 
być związany z szerszym zjawiskiem szybkiej informatyzacji pracy wydaw-
ców. Wyniki badań przeprowadzonych przez L. Kozłowską na grupie 134 
polskich wydawnictw, księgarń i hurtowni książek pokazały, że już w 2004 
roku wszystkie badane przez autorkę wydawnictwa posiadały stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu. Badane w  tym samym czasie inne 
instytucje komercyjne nie były zautomatyzowane w takim stopniu – dostę-
pu do komputera nie posiadało 6% badanych hurtowni i 14% księgarń; 21% 
hurtowni i 25% księgarń nie posiadało również dostępu do sieci [Kozłowska 
2005]. 

Wyniki badań własnych pokazały, że strony WWW posiada ogółem 85% 
badanych instytucji książki. Dało się zauważyć – zarówno w przypadku in-
stytucji komercyjnych, jak i niekomercyjnych – zależność między wielkością 
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Źródło: badania własne, 2012.
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miasta a posiadaniem strony internetowej. Własne strony internetowe naj-
częściej deklarowały instytucje działające w dużych ośrodkach miejskich – 
powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

Zestawienie odsetka bibliotek posiadających strony internetowe z odset-
kiem instytucji komercyjnych (księgarnie i wydawnictwa – łącznie) dekla-
rujących posiadanie własnej witryny internetowej nie ujawniło znaczących 
różnic w tym zakresie. 

Badanie ankietowe pokazało, że strony internetowe analizowanych insty-
tucji są przez nie wykorzystywane przede wszystkim jako narzędzie infor-
mowania użytkowników/klientów o ofercie i bieżącej działalności instytucji 
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– nie zawierają one zatem wielu elementów o charakterze interaktywnym czy 
społecznościowym, sprzyjających nawiązaniu dialogu.

W trakcie wywiadów przedstawiciele badanych instytucji – zarówno 
komercyjnych, jak i  niekomercyjnych – podkreślali potrzebę modernizacji 
stron WWW, tworzonych często w  latach 90. XX wieku lub w  pierwszych 
latach XXI wieku – tak w odniesieniu do ich warstwy wizualnej, jak i ofero-
wanych możliwości. Respondenci byli w większości świadomi konieczności 
stałego dostosowywania wyglądu i sposobu działania stron internetowych do 
potrzeb i przyzwyczajeń ich użytkowników. W wielu wypowiedziach poja-
wiała się deklaracja stopniowego zwiększania interaktywności stron WWW 
oraz wprowadzenia do nich większej liczby elementów multimedialnych 
i społecznościowych. 

Obecnie do najczęściej pojawiających się elementów Web 2.0 należą linki 
odsyłające do profi li instytucji w  serwisach społecznościowych (51%) oraz 
usługa „Zapytaj...” bibliotekarza/księgarza/wydawcę (37%). Rzadziej udo-
stępnia się użytkownikom opcję komentowania treści zamieszczanych infor-
macji i zdjęć (28%) oraz możliwość rozmowy z przedstawicielami instytucji/
fi rmy za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak GG czy 
Skype (19%). Na stronach badanych instytucji najrzadziej można odnaleźć 
fora, listy lub grupy dyskusyjne (11%). 

Analiza stopnia interaktywności stron w  zależności od typu instytucji 
książki ujawniła różnice w częstości występowania poszczególnych opcji. 

Biblioteki i wydawnictwa najchętniej korzystają z możliwości umieszcze-
nia na swoich stronach WWW linków do profi li w serwisach społecznościo-
wych, takich jak Facebook, Nk czy YouTube, najrzadziej udostępniają z kolei 
swoim klientom możliwość rozmowy na forach, listach i grupach dyskusyj-
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nych. Księgarnie, podobnie jak biblioteki i wydawnictwa najrzadziej korzy-
stają z możliwości związanych z komunikacją na forum, jednak zdecydowana 
większość spośród badanych instytucji oferuje swoim klientom opcję „Za-
pytaj księgarza” z poziomu strony WWW. Komunikatory internetowe typu 
GG i Skype cieszyły się podobną, małą popularnością na stronach wszystkich 
badanych typów instytucji.

Porównanie wyników badań własnych z badaniami częstości występowa-
nia elementów Web 2.0 na stronach polskich bibliotek akademickich poka-
zało zarówno podobieństwa, jak różnice w  sposobie korzystania z nowych 
mediów między bibliotekami publicznymi i uczelnianymi. Badanie przepro-
wadzono w 2012 roku na grupie 88 bibliotek związanych z najlepszymi pol-
skimi uczelniami wyższymi, wytypowanymi na podstawie corocznie opra-
cowywanego rankingu magazynu „Perspektywy”. Analizie poddano strony 
internetowe wytypowanych bibliotek, poszukując na nich elementów o cha-
rakterze społecznościowym. Badanie pokazało, że – podobnie jak w przypad-
ku bibliotek publicznych – najczęściej pojawiającymi się elementem Web 2.0 
były odniesienia do profi li bibliotek w serwisach społecznościowych (42%). 
Biblioteki akademickie udostępniały przy tym zdecydowanie częściej niż bi-
blioteki publiczne usługę „Zapytaj bibliotekarza” (42%), rzadziej natomiast 
dawały użytkownikom możliwość dyskutowania na forum (3%) oraz opcję 
komentowania i  oceniania publikowanych treści (1%) [Długosz, Wójcik 
2012]. 

W trakcie wywiadów prowadzonych w ramach badań własnych, respon-
denci wielokrotnie podkreślali znaczenie strony internetowej jako podstawo-
wego elementu kształtującego ich obecność w sieci. Strony WWW były przez 
respondentów postrzegane jako narzędzia przekazywania informacji, istotny 
element promocji instytucji oraz medium służące prowadzeniu działalności 
handlowej i usługowej. 

2.2.2. Zakres i sposoby wykorzystania poczty elektronicznej

Przeprowadzona analiza pokazała, że poczta elektroniczna jest narzędziem 
wykorzystywanym przez instytucje książki przede wszystkim dla celów ko-
munikacji z użytkownikami/klientami. W tym celu korzysta z e-maila ogó-
łem 85% ankietowanych instytucji.

E-maila jako narzędzia komunikacji używa przy tym 81% bibliotek, 96% 
księgarń i wszystkie badane wydawnictwa. Wywiady z przedstawicielami ba-
danych instytucji pokazały również, że poczta elektroniczna – obok strony 
WWW – jest dla wielu instytucji podstawowym narzędziem komunikacji in-
ternetowej tak z użytkownikami/klientami, jak i z kontrahentami oraz współ-
pracownikami. 



111

Wykres 11. Obszary wykorzystania poczty elektronicznej

Źródło: badania własne, 2012.

Wśród badanych bibliotek z możliwości komunikacji za pośrednictwem 
poczty elektronicznej korzystają najczęściej biblioteki wojewódzkie (100%), 
najrzadziej zaś wiejskie (57%). W odniesieniu do księgarń – częściej te o pro-
fi lu nakierowanym na sprzedaż książki literackiej (100%), niż o profi lu ogól-
nym (93%).

Poczta elektroniczna jest również wykorzystywana przez instytucje 
książki w działalności usługowej (takiej jak: udostępnianie zeskanowanych 
dokumentów, realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępnianie 
informacji itp.). Co ciekawe, świadczenie usług za pośrednictwem e-maila 
zadeklarowało 49% badanych bibliotek, 65% księgarń i aż 77% wydawnictw. 
Usługi są więc mailowo świadczone częściej przez instytucje komercyjne – 
nastawione na produkcję (wydawnictwa) i handel (księgarnie) niż przez ty-
powo usługowe instytucje, jakimi są biblioteki. 
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Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej świadczą najczęściej bi-
blioteki wojewódzkie (89%), najrzadziej wiejskie (27%). 

W odniesieniu do instytucji komercyjnych e-maila w działalności usłu-
gowej częściej używają księgarnie i wydawnictwa o profi lu nakierowanym na 
książkę literacką niż te o profi lu ogólnym. 
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Wykres 13. Wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji – analiza według profi li księgarń

Źródło: badania własne, 2012.
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Wykres 16. Wykorzystanie poczty elektronicznej w działalności usługowej komercyjnych instytucji 
książki – analiza według profi lu instytucji

Źródło: badania własne, 2012.
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Wykres 15. Wykorzystanie poczty elektronicznej w działalności usługowej bibliotek – analiza według 
typu biblioteki

Źródło: badania własne, 2012.
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Instytucje komercyjne – wydawnictwa i księgarnie – często wykorzystują 
pocztę elektroniczną w realizacji transakcji handlowych. W tym celu z maila 
korzysta 69% badanych księgarń i 67% wydawnictw. 

Księgarnie wykorzystują e-maila w działalności handlowej z równą czę-
stotliwością niezależnie od profi lu, wśród wydawnictw – z  poczty elektro-
nicznej korzystają częściej przedstawiciele wydawnictw o  profi lu ogólnym 
(86%) niż o profi lu literackim (54%). 

Zarówno instytucje komercyjne, jak i niekomercyjne wykorzystują rów-
nież pocztę elektroniczną w działalności promocyjnej. Wywiady z przedsta-
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Wykres 17. Wykorzystanie poczty elektronicznej w działalności handlowej instytucji książki – analiza 
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Źródło: badania własne, 2012.

Wykres 18. Wykorzystanie poczty elektronicznej w działalności handlowej komercyjnych instytucji 
książki – analiza według profi lu instytucji

Źródło: badania własne, 2012.
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wicielami badanych instytucji ujawniły dużą popularność newslettera, jako 
narzędzia informowania o  podejmowanych działaniach i  ich promowania 
wśród użytkowników/klientów.

2.2.3. Zakres i sposoby wykorzystania komunikatorów
internetowych

Komunikatory internetowe typu GG czy Skype cieszą się wśród badanych 
instytucji książki umiarkowaną popularnością. Z  takiej formy kontaktu 
z  użytkownikami/klientami korzysta 32% ankietowanych bibliotek i  26% 
księgarń. Z komunikatorów korzysta przy tym jednak zaledwie 5% wydaw-
ców. 

Wykres 19. Komunikatory internetowe – częstość wykorzystania w zależności od typu instytucji

Źródło: badania własne, 2012.

Porównanie wyników badań własnych z  badaniami przeprowadzonymi 
przez A. Chua i  D. Goha na grupie bibliotek publicznych i  akademickich 
z Europy, Azji i Ameryki Północnej pokazuje, że komunikatory internetowe 
są w polskich bibliotekach używane rzadziej niż w innych, badanych przez 
autorów krajach. Z komunikatorów internetowych korzystało w 2010 roku 
46% spośród analizowanych przez Chua i Goha bibliotek, a więc o 14% wię-
cej niż w 2012 roku Polsce [Chua, Goh 2010]. Komunikatory internetowe są 
jednak używane w polskich bibliotekach publicznych częściej niż w australij-
skich bibliotekach akademickich. Badanie przeprowadzone przez Nguyena 
Cuong Linha metodą analizy stron WWW pokazało, że komunikatory in-
ternetowe są w bibliotekach australijskich rzadko używanym narzędziem – 
w 2008 roku korzystało z nich tylko 11% badanych bibliotek [Linh 2008]. Do 
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podobnych wniosków prowadzi porównanie wyników badań własnych z wy-
nikami badań dotyczącymi częstości używania komunikatorów interneto-
wych w bibliotekach akademickich. Badania przeprowadzone przez Zhiping 
Hana i Yan Quan Liu w odniesieniu do czołowych bibliotek akademickich 
w Chinach pokazały, że z komunikatorów internetowych korzysta zaledwie 
10% tamtejszych bibliotek uczelnianych [Han, Liu 2010]. Zestawianie wyni-
ków badań własnych z badaniami stopnia wykorzystania elementów Web 2.0 
w polskich bibliotekach akademickich pokazało, że komunikatory interneto-
we są w bibliotekach uczelnianych wykorzystywane zdecydowanie rzadziej 
(19%) niż w bibliotekach publicznych (32%) [Długosz, Wójcik 2012].

Wyniki badań własnych pokazały, że wśród analizowanych bibliotek – ko-
munikatorów używają obecnie najczęściej pracownicy bibliotek wojewódz-
kich oraz wiejskich (32%) i  miejsko-wiejskich (33%), wyraźnie najrzadziej 
– pracownicy bibliotek miejskich (13%).

W porównaniu z wynikami badań K. Winogrodzkiej z 2010 roku odsetek 
bibliotek wojewódzkich posługujących się komunikatorami internetowymi 
zwiększył się w sposób istotny z 22% do 44%, podczas gdy odsetek bibliotek 
powiatowych korzystających z tej formy komunikacji wzrósł o zaledwie 1% 
[Winogrodzka online]. W 2010 roku komunikatorów internetowych używa-
ło przy tym ogółem 18% miejskich i wiejskich bibliotek publicznych, w 2012 
roku średnio 26%. 

W odniesieniu do księgarń wyniki badań własnych ujawniły, że komuni-
katory internetowe były wykorzystywane wyłącznie w księgarniach o profi lu 
ogólnoasortymentowym. Z powodu małej liczby wydawnictw korzystających 
z komunikatorów internetowych nie przeprowadzono w odniesieniu do nich 
analizy ze względu na profi l.
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W trakcie wywiadów respondenci nie zawsze potrafi li wyjaśnić przyczyny 
niekorzystania z komunikatorów internetowych. Najczęściej argumentowa-
no, że używanie komunikatorów wymaga stałej obecności pracownika przy 
komputerze, co w przypadku, gdy musi on łączyć różne role i wykonywać 
symultanicznie szereg zadań, jest trudne do osiągnięcia. Powodem rzadkiego 
używania komunikatorów może być również częściowe przejęcie ich funkcji 
przez zyskujące popularność serwisy społecznościowe. 

2.2.4. Zakres i sposoby wykorzystania blogów

Przeprowadzona analiza pokazała, że blog nie jest narzędziem często wy-
korzystywanym w działalności instytucji książki. Własnego bloga prowadzi 
zaledwie 11% ankietowanych bibliotek publicznych oraz 4% księgarń. Posia-
dania bloga nie zadeklarowało żadne z badanych wydawnictw. 

Wykres 21. Odsetek instytucji prowadzących własnego bloga – analiza według typów instytucji

Źródło: badania własne, 2012.

Zestawienie wyników badań własnych z  badaniami przeprowadzonymi 
w 2010 roku przez A. Chua i D. Goha na grupie 120 bibliotek publicznych 
i  akademickich z  Europy, Azji i  Ameryki Północnej ujawniło, że w  Polsce 
blogi biblioteczne są formą wyjątkowo rzadko stosowaną, biorąc pod uwa-
gę ich popularność w innych krajach. Badanie A. Chua i D. Goha pokazało, 
że wśród analizowanych bibliotek, blogi stanowiły najpopularniejszą formę 
Web 2.0 i  były wykorzystywane przez ponad połowę badanych instytucji 
(56%) [Chua, Goh 2010]. Porównanie wyników badań własnych z wynikami 
badań bibliotek akademickich pokazało z kolei, że polskie biblioteki publicz-
ne wykorzystują blogi nieznacznie częściej niż polskie biblioteki akademickie 
(8%) [Długosz, Wójcik 2012], nieco rzadziej niż biblioteki uczelniane w Chi-
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nach (13%) [Han, Liu 2010] i zdecydowanie rzadziej niż biblioteki w Austra-
lii (36%) [Linh 2008]. 

W odniesieniu do polskich blogów bibliotecznych nie zaobserwowano 
związku między wielkością biblioteki a częstością prowadzenia bloga – taką 
formę komunikacji internetowej wybrało 22% dużych bibliotek wojewódz-
kich, 14% małych bibliotek gminnych, 13% bibliotek miejskich i  zaledwie 
6% bibliotek powiatowych. Najrzadziej bloga prowadziły biblioteki miejsko-
-wiejskie. 

Biblioteki wykorzystują blogi przede wszystkim w  celu informowania 
użytkowników o  organizowanych imprezach, konkursach i  innych wyda-
rzeniach (92%). Za pośrednictwem bloga często przekazywane są również 
bieżące informacje związane z funkcjonowaniem biblioteki (86%) oraz udo-
stępniane są zdjęcia i materiały multimedialne. 64% spośród bibliotek pro-
wadzących własnego bloga, wykorzystuje go w celu informowania o nowych 
nabytkach lub publikowania recenzji udostępnianych książek (64%). Zdecy-
dowanie najrzadziej biblioteczne blogi są wykorzystywane do przekazywania 
informacji niezwiązanych bezpośrednio z  ich działaniem, ale dotyczących 
np. rynku książki i czytelnictwa (29%). Wyniki sugerują zatem, że blogi są 
używane przede wszystkim w celu promowania samych instytucji i ich osiąg-
nięć, bardziej niż celu propagowania idei czytania w ogóle. 

Wyniki badań ankietowych zostały potwierdzone przez respondentów 
w trakcie pogłębionych wywiadów – podkreślano rolę blogów w dokumen-
tacji i  promocji działań instytucji, traktując je niekiedy jako rodzaj kroni-
ki życia biblioteki. Niewielka grupa bibliotek (14%) zadeklarowała również 
udostępnianie za pośrednictwem blogów innych, niewymienionych w kwe-
stionariuszu typów treści, takich jak np. twórczość literacka i plastyczna czy-
telników czy materiały metodyczne dla pracowników bibliotek. 
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Wykres 23. Rodzaje treści publikowanych za pośrednictwem blogów bibliotecznych 

Źródło: badania własne, 2012.

Biblioteki publikują wpisy na swoich blogach stosunkowo często – 33% 
bibliotek prowadzących bloga aktualizuje go raz w tygodniu, taki sam odse-
tek – kilka razy w miesiącu. 
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Znikomy odsetek zadeklarowanych w ankiecie blogów księgarskich i brak 
blogów prowadzonych przez badane wydawnictwa nie pozwolił na przepro-
wadzenie analogicznych analiz w odniesieniu do instytucji komercyjnych. 

W trakcie pogłębionych wywiadów respondenci pytani o  przyczyny 
nieprowadzenia bloga, podkreślali skuteczność innych form komunikacji 
z klientami – takich jak: strona internetowa czy profi le w serwisach społecz-
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nościowych. Przedstawiciele badanych instytucji, szczególnie księgarze, nie 
widzieli potrzeby prowadzenia bloga, uważając go w większości przypadków 
za czasochłonną i mało efektywną formę informowania o swojej działalności. 
Wydawcy podkreślali z kolei, że choć nie prowadzą własnych blogów, to istot-
nym elementem ich działalności informacyjnej i promocyjnej jest współpraca 
z blogerami, którzy opracowują dla nich recenzje książek. Badanie ujawniło 
zatem, że choć wydawcy nie prowadzą własnych blogów, to działają w blogo-
sferze, wykorzystując popularność innych, dobrze wypromowanych blogów 
o tematyce literackiej i okołoliterackiej. 

2.2.5. Zakres i sposoby wykorzystania mikroblogów

Przeprowadzona analiza pokazała, że mikroblogi są wśród instytucji książ-
ki postrzegane jako mało atrakcyjne narzędzie informacyjno-komunika-
cyjne. Własny kanał w  serwisie mikroblogowym prowadzi zaledwie 2% 
ankietowanych bibliotek i 4% księgarń. Mikroblogi okazały się najchętniej 
używane przez wydawnictwa – korzystało z nich 17% badanych wydaw-
ców. 

Wykres 25. Odsetek instytucji książki prowadzących kanały mikroblogowe – analiza według typów
instytucji

Źródło: badania własne, 2012.

Interesujące rezultaty dało porównanie częstości wykorzystania pokrew-
nych narzędzi komunikacji – blogów i mikroblogów – biorąc pod uwagę typ 
instytucji książki.
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Wykres 26. Odsetek instytucji prowadzących własne blogi i mikroblogi – porównanie według typów 
instytucji

Źródło: badania własne, 2012.

Biblioteki, które najczęściej spośród badanych typów instytucji prowadzi-
ły blogi (11%), najrzadziej korzystały z mikroblogów (2%). Wydawcy z kolei, 
którzy nie prowadzili własnych blogów – choć współpracowali z blogerami 
– stosunkowo często sięgali w swoich działaniach informacyjnych i promo-
cyjnych po mikroblogi (17%). Może to dowodzić przyjęcia przez biblioteki 
i  wydawnictwa odmiennych strategii, opartych na dążeniu do osiągnięcia 
różnych celów. Pogłębione wywiady z przedstawicielami badanych instytu-
cji pokazały, że biblioteki są ogólnie nastawione na przekazywanie, w dłuż-
szych odstępach czasu, obszernych, bogatych w treść komunikatów, wydawcy 
z kolei – preferują komunikację szybką i  lapidarną, ale prowadzoną często 
i regularnie. Księgarnie – ostatni spośród badanych typów instytucji – prze-
jawiały dokładnie tak samo małe zainteresowanie blogami (4%), jak i mikro-
blogami (4%). 

Wydawcy wykorzystywali kanały mikroblogowe bardzo wszechstronnie 
– wszystkie wydawnictwa, które zadeklarowały posiadanie kanału mikroblo-
gowego zaznaczyły w kwestionariuszu ankiety wszystkie wymienione przez 
autorkę badania opcje zastosowania mikroblogów. 

Wydawcy publikowali swoje komunikaty w  serwisach mikroblogowych 
bardzo często: 2/3 instytucji – kilka razy dziennie, 33% – raz dziennie, co 
może potwierdzać tezę o potrzebie szybkiego, regularnego kontaktu wydaw-
ców z klientami. 

Z komunikacji za pośrednictwem kanałów mikroblogowych korzystały 
nieznacznie częściej wydawnictwa o profi lu literackim (18%) niż te o profi lu 
ogólnym (14%).
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Sporadyczne użytkowanie kanałów mikroblogowych przez biblioteki 
i  księgarnie uniemożliwiło przeprowadzenie w  odniesieniu do nich analiz 
częstotliwości i sposobów wykorzystania mikroblogów. Wywiady z przedsta-
wicielami badanych instytucji pozwalają wysnuć wniosek, że zarówno w bi-
bliotekach, jak i w księgarniach mikroblogi stanowią narzędzie stosunkowo 
nowe i mało znane, co przekłada się na znikomą popularność tej formy me-
diów społecznościowych.
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Wykres 27. Rodzaje treści publikowanych za pośrednictwem mikroblogów wydawnictw

Źródło: badania własne, 2012.

Wykres 28. Częstość publikowania treści za pośrednictwem mikroblogów wydawców

Źródło: badania własne, 2012.



123

2.2.6. Zakres i sposoby wykorzystania serwisów
społecznościowych

Przeprowadzona analiza pokazała, że serwisy społecznościowe są wśród in-
stytucji książki postrzegane jako atrakcyjne narzędzia komunikacji z użyt-
kownikami/klientami. Konto w serwisie społecznościowym posiada 42% an-
kietowanych bibliotek publicznych, 52% księgarń i 89% wydawnictw.
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Źródło: badania własne, 2012.

Wykres 30. Odsetek instytucji prowadzących konta w serwisach społecznościowych – analiza według 
typów instytucji

Źródło: badania własne, 2012.

Wśród bibliotek z serwisów społecznościowych korzystają najczęściej bi-
blioteki wojewódzkie (89%), zdecydowanie najrzadziej małe biblioteki wiej-
skie (16%).
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Wykres 31. Odsetek bibliotek prowadzących konta w serwisach społecznościowych – analiza według 
typów bibliotek 

Źródło: badania własne, 2012.

Porównanie wyników badań własnych z  badaniami A. Chua i  D. Goha 
ujawniło znaczną popularność serwisów społecznościowych w Polsce w po-
równaniu z innymi, analizowanymi przez autorów krajów europejskich, azja-
tyckich czy amerykańskich. Według badań A. Chua i D. Goha z 2010 roku, 
serwisy społecznościowe były wówczas jedną z najmniej popularnych wśród 
bibliotek publicznych i akademickich form Web 2.0 – korzystało z nich zale-
dwie 20% badanych bibliotek [Chua, Goh 2010]. 

W przypadku instytucji komercyjnych wyniki badań własnych ujawniły, 
że konta w serwisach społecznościowych prowadzą nieco częściej księgarnie 
i wydawnictwa o profi lu nakierowanym na produkcję/sprzedaż książki litera-
ckiej niż te o profi lu ogólnym. 
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Wykres 32. Odsetek instytucji komercyjnych prowadzących konta w serwisach społecznościowych
– analiza według profi li księgarń i wydawnictw 

Źródło: badania własne, 2012.

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Profil ogólny

Profil z przewagą
książki literackiej
lub literacki

WydawnictwaKsięgarnie

53

91
86

66



125

Badane instytucje najczęściej zakładały konta w serwisie Facebook – ko-
rzystało z  niego 80% bibliotek, 52% księgarń i  93% wydawnictw, spośród 
instytucji, które zadeklarowały posiadanie konta w serwisie społecznościo-
wym. Stosunkowo popularny, szczególnie wśród wydawców, okazał się rów-
nież serwis YouTube. Biblioteki, jako jedyne spośród badanych typów insty-
tucji książki, korzystają nadal z serwisu Nasza-klasa (Nk). Biblioteki używają 
także stosunkowo najszerszej palety serwisów społecznościowych. 

Wykres 33. Odsetek instytucji prowadzących konta w poszczególnych serwisach społecznościowych – 
analiza według typu instytucji 

Źródło: badania własne, 2012.
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Wykres 34. Odsetek instytucji posiadających konta w serwisach społecznościowych typu „sharing” 
– analiza według typu instytucji 

Źródło: badania własne, 2012.

Przedstawicieli badanych instytucji pytano również oddzielnie o częstość 
korzystania ze specyfi cznej grupy serwisów społecznościowych, opartych na 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
Tak

Nie  

Nie wiem

WydawnictwaKsięgarnieBiblioteki

31

67

26



126

dzieleniu się zasobami różnego typu, przede wszystkim zdjęciami, nagra-
niami audio i wideo, prezentacjami multimedialnymi itp. Przeprowadzona 
analiza pokazała popularność tego rodzaju serwisów, szczególnie wśród wy-
dawców, pokazując, że instytucje książki dbają o różnorodność zasobów udo-
stępnianych swoim użytkownikom/klientom. 

Wywiady z  przedstawicielami badanych instytucji pokazały, że serwi-
sy społecznościowe typu „sharing” są wykorzystywane przede wszystkim 
do publikacji zdjęć i  nagrań z  organizowanych imprez oraz udostępniania 
– wzorowanych na zwiastunach fi lmowych – reklam książek wydawanych/
sprzedawanych przez instytucje komercyjne. Respondenci, szczególnie 
przedstawiciele bibliotek, podkreślali, że instytucje chętnie korzystałyby z tej 
formy udostępniania zasobów częściej, gdyby nie obawa o nieumyślne naru-
szenie czyichś praw autorskich. 

Instytucje książki wykorzystują serwisy społecznościowe przede wszyst-
kim dla prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej. Za pośredni-
ctwem swoich profi li przekazują użytkownikom/klientom bieżące informacje 
związane z działalnością instytucji, informacje o organizowanych imprezach 
i konkursach oraz zdjęcia i multimedia. 

Wykres 35. Rodzaje treści publikowanych w serwisach typu „sharing” – analiza według typu instytucji

Źródło: badania własne, 2012.

Przeprowadzone badanie pokazało, że serwisy społecznościowe są najbar-
dziej wszechstronnie wykorzystywane przez wydawnictwa – respondenci de-
klarowali intensywne (powyżej 56%) korzystanie z serwisów społecznościo-
wych dla przekazywania zróżnicowanych treści. Badanie ujawniło również, 
że biblioteki korzystają z serwisów społecznościowych w sposób najbardziej 
sprecyzowany, skupiając się na publikowaniu trzech głównych rodzajów tre-
ści: bieżących informacji związanych z działalnością instytucji (94%), infor-
macji o organizowanych imprezach i konkursach (91%) oraz zdjęć i multime-
diów (82%), wyraźnie rzadziej publikując inne rodzaje informacji. Księgarnie 
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korzystały z serwisów umiarkowanie intensywnie, publikujac przede wszyst-
kim aktualności (75%) i  informacje o  imprezach i  konkursach (75%) oraz 
nieco rzadziej – informacje o nowościach (58%), zdjęcia i multimedia (58%). 

Przeprowadzona analiza ujawniła różnice w częstotliwości publikowania 
komunikatów za pośrednictwem serwisów społecznościowych między po-
szczególnymi typami instytucji. 

Komunikaty w serwisach społecznościowych zdecydowanie częściej za-
mieszczają komercyjne instytucje książki, szczególnie wydawnictwa. Publi-
kowanie komunikatów kilka razy dziennie zadeklarowało 37,5% badanych 
wydawnictw i 10% księgarń. Częstotliwość publikowania wpisów przez nie-
komercyjne instytucje książki była zdecydowanie mniejsza. Wśród badanych 
bibliotek 37% instytucji publikowało informacje kilka razy w tygodniu, a 33% 
kilka razy w miesiącu. Codzienne publikowanie komunikatów zadeklarowa-
ło zaledwie 6% badanych bibliotek. 

2.2.7. Formy i sposoby wykorzystania narzędzi
informacyjno-komunikacyjnych – podsumowanie

Przeprowadzona analiza pokazała, że do kanonu najczęściej wykorzystywa-
nych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych można w  przypadku bada-
nych instytucji książki zaliczyć: strony internetowe, pocztę elektroniczną oraz 
profi le w serwisach społecznościowych. Z wymienionych narzędzi korzystały 
intensywnie wszystkie typy badanych instytucji książki. 

Posiadanie własnej strony WWW zadeklarowało 84% ankietowanych bi-
bliotek publicznych, 77% księgarń i  98% wydawców. Witryny internetowe 
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Wykres 36. Częstotliwość publikowania treści w serwisach typu „sharing” – analiza według typu insty-
tucji

Źródło: badania własne, 2012.
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badanych instytucji są wykorzystywane przede wszystkim w celu przekazy-
wania użytkownikom informacji. Nastawienie na przekaz treści, bardziej niż 
na dialog, powoduje jednak, że poziom interaktywności badanych witryn nie 
jest wysoki. Na stronach bibliotek, księgarń i wydawnictw stosunkowo często 
można odnaleźć linki do profi li instytucji w  serwisach społecznościowych 
oraz opcję „Zapytaj...”. Rzadko daje się natomiast użytkownikom możliwość 
komentowania/oceniania publikowanych treści, rozmowy z  przedstawicie-
lem instytucji za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy dyskusji 
z innymi użytkownikami na forum, liście czy grupie dyskusyjnej. Pogłębione 
wywiady pokazały istotną rolę stron WWW jako narzędzi promocji działań 
instytucji. Respondenci podkreślali znaczenie witryn internetowych, widząc 
w nich podstawowe narzędzie kształtujące ich obecność w Internecie. Istot-
nym elementem realizacji działalności tak informacyjnej i promocyjnej, jak 
też handlowej i usługowej, okazała się poczta elektroniczna. E-maila jako na-
rzędzia komunikacji z klientami, współpracownikami i kontrahentami uży-
wa 81% bibliotek, 96% księgarń i wszystkie badane wydawnictwa. Trzecim 
spośród najczęściej używanych narzędzi są obecnie profi le instytucji w serwi-
sach społecznościowych – ich posiadanie zadeklarowało 42% ankietowanych 
bibliotek publicznych, 52% księgarń i 89% wydawnictw.

Przeprowadzone badanie pozwoliło również zidentyfi kować różnice 
w sposobach i  intensywności korzystania z  innych narzędzi informacyjno-
-komunikacyjnych, jakie zachodzą między poszczególnymi typami instytucji 
książki. Blogi i komunikatory internetowe są na przykład stosowane częściej 
przez biblioteki niż przez instytucje komercyjne, podczas gdy mikroblogi cie-
szą się pewną popularnością tylko wśród wydawców, nie będąc praktycznie 
wykorzystywane przez bibliotekarzy i księgarzy. Badanie ujawniło przy tym, 
że wydawnictwa – spośród badanych typów instytucji książki – najintensyw-
niej wykorzystują nowe narzędzia informacyjno-komunikacyjne, najmniej 
aktywne w tym zakresie są z kolei księgarnie. 

W dalszej części pracy analizie poddano poszczególne obszary wyko-
rzystania Internetu i mediów społecznościowych w pracy instytucji książki, 
zwracając szczególną uwagę na rolę nowych mediów w realizacji działalności 
informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej. 
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2.3. Obszary wykorzystania Internetu
w działalności instytucji książki

Analizie poddano obszary wykorzystania Internetu jako środowiska, w któ-
rym instytucje książki prowadzą działalność informacyjną, promocyjną, 
handlową i usługową. Zwrócono szczególną uwagę na formy i sposoby wyko-
rzystania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w poszczególnych obsza-
rach działalności instytucji książki oraz omówiono oferowane za pośredni-
ctwem Internetu możliwości usprawnienia realizacji działalności handlowej 
i usługowej. 

2.3.1. Wykorzystanie Internetu w działalności informacyjnej

Przeprowadzona analiza pokazała, że instytucje książki intensywnie wyko-
rzystują środowisko Internetu w swojej działalności informacyjnej. Zastoso-
wanie sieci w tym charakterze zadeklarowało 92% bibliotek publicznych, 70% 
księgarń i wszystkie badane wydawnictwa. 

Wykres 37. Odsetek instytucji wykorzystujących Internet w działalności informacyjnej – analiza według 
typu instytucji 

Źródło: badania własne, 2012.

Wśród bibliotek Internet wykorzystywały w swojej działalności informa-
cyjnej wszystkie badane biblioteki wojewódzkie i powiatowe, 87% bibliotek 
miejskich, 93% miejsko-wiejskich i 87% wiejskich. 
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Wykres 38. Odsetek bibliotek wykorzystujących Internet w działalności informacyjnej – analiza według 
typu biblioteki

Źródło: badania własne, 2012.
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Spośród badanych księgarń Internet wykorzystywały w  działalności in-
formacyjnej nieco częściej księgarnie ogólnoasortymentowe (73%) niż te zo-
rientowane na książkę literacką (67%). 

Wywiady z przedstawicielami badanych instytucji pokazały, że Internet, 
szczególnie strony internetowe oraz poczta elektroniczna, jest wykorzysty-
wany przede wszystkim w  celu przekazywania informacji na temat ofer-
ty i  bieżącej działalności instytucji oraz organizowanych przez nie imprez. 
Biblioteki chętnie informują też o nowych nabytkach oraz podejmowanych 
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Wykres 39. Odsetek księgarń wykorzystujących Internet w działalności informacyjnej – analiza według 
profi lu księgarni 

Źródło: badania własne, 2012.
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inicjatywach (np. o przystąpieniu do projektów), w przypadku instytucji ko-
mercyjnych za pośrednictwem sieci przekazuje się również informacje o ofe-
rowanych rabatach, promocjach i konkursach.

2.3.2. Wykorzystanie Internetu w działalności promocyjnej

Przeprowadzone badanie pokazało, że Internet jest dla instytucji książki 
istotnym elementem prowadzenia działalności promocyjnej. Wykorzysta-
nie sieci w celach promocyjnych zadeklarowało 95% bibliotek, 78% księgarń 
i wszystkie badane wydawnictwa. 

Wykres 40. Odsetek instytucji wykorzystujących Internet w działalności promocyjnej

Źródło: badania własne, 2012.
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Wykres 41. Odsetek bibliotek wykorzystujących Internet w działalności promocyjnej – analiza według 
typów bibliotek

Źródło: badania własne, 2012.
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Wśród badanych bibliotek z promocji w Internecie korzystają wszystkie 
biblioteki wojewódzkie i powiatowe, 93% bibliotek miejskich i taki sam odse-
tek miejsko-wiejskich oraz 95% bibliotek wiejskich. 

W odniesieniu do księgarń przeprowadzona analiza pokazała, że w  In-
ternecie promują się z podobną częstotliwością zarówno księgarnie o profi lu 
ogólnym (80%), jak i te nakierowane na sprzedaż książki literackiej (83%).

Porównanie wyników badań własnych z badaniami L. Kozłowskiej, prze-
prowadzonymi w 2004 roku, pokazało interesującą ewolucję stopnia wyko-
rzystania sieci w  działalności promocyjnej komercyjnych instytucji książki 
(księgarń, wydawnictw i  hurtowni). W  2004 roku zaledwie 40% instytucji 
badanych przez L. Kozłowską wykorzystywało komputer z dostępem do In-
ternetu w  działalności promocyjnej, było to jednocześnie jego najrzadziej 
wymieniane zastosowanie. Badani przedsiębiorcy wykorzystywali nowe 
technologie przede wszystkim w celu usprawnienia procesu obsługi klienta 
w miejscu prowadzenia działalności (94%), składania zamówień (70%) i pro-
wadzenia rachunkowości (60%). Działalność promocyjna była natomiast zle-
cana fi rmom zewnętrznym. Wyniki badań własnych pokazują zdecydowaną 
zmianę podejścia do prowadzenia działań promocyjnych i PR w środowisku 
księgarzy i wydawców [Kozłowska 2004]. 

W trakcie pogłębionych wywiadów, respondenci wielokrotnie podkreśla-
li istotną rolę Internetu w promowaniu działalności instytucji książki – tak 
komercyjnych, jak i niekomercyjnych – wymieniając wśród najskuteczniej-
szych narzędzi promocji: strony internetowe, newslettery rozsyłane pocztą 
elektroniczną oraz profi le w  serwisach społecznościowych. Przedstawicie-
le instytucji komercyjnych określali promocję w Internecie jako niezbędny 

Wykres 42. Odsetek księgarń wykorzystujących Internet w działalności promocyjnej – analiza według 
profi lu księgarń

Źródło: badania własne, 2012.
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element prowadzenia działań marketingowych, upatrując w wykorzystaniu 
nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych metody ugruntowania re-
lacji z obecnymi klientami i  szansy dotarcia do nowych odbiorców. Przed-
stawiciele bibliotek publicznych prezentowali podobne opinie, szczególnie 
akcentując wykorzystanie Internetu w  promowaniu działalności instytucji 
wśród młodych użytkowników. 

2.3.3. Wykorzystanie Internetu w działalności handlowej

Badanie pokazało, że komercyjne instytucje książki często wykorzystują 
środowisko Internetu dla usprawnienia swojej działalności handlowej. Za-
stosowanie sieci w w tym celu zadeklarowało 74% badanych księgarń i 94% 
wydawnictw. 

Wykres 43. Odsetek księgarń i wydawnictw wykorzystujących Internet w działalności handlowej 

Źródło: badania własne, 2012.
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Wykres 44. Odsetek księgarń i wydawnictw oferujących klientom możliwość dokonania zakupu online

Źródło: badania własne, 2012.
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Pogłębione wywiady pozwoliły stwierdzić, że Internet jest przez księgar-
nie i wydawnictwa wykorzystywany zarówno bezpośrednio, jako nowy kanał 
dystrybucji towarów – przykładem może być uruchomienie sklepu interne-
towego wpierającego sprzedaż tradycyjną – jak i pośrednio np. do organiza-
cji transakcji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki 
przeprowadzonego badania ankietowego pokazały, że możliwość faktyczne-
go zamówienia/kupna książki za pośrednictwem Internetu oferuje 65% an-
kietowanych księgarń i 83% wydawców. 
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Wykres 45. Odsetek księgarń wykorzystujących Internet w działalności handlowej – analiza według 
profi lu księgarń

Źródło: badania własne, 2012.

Wykres 46. Odsetek wydawnictw wykorzystujących Internet w działalności handlowej – analiza według 
profi lu wydawnictwa 

Źródło: badania własne, 2012
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Przeprowadzona analiza pokazała również, że środowisko Internetu 
w działalności handlowej wykorzystują nieco częściej księgarnie o profi lu na-
kierowanym na książkę literacką (83%) niż te ogólnoasortymentowe (73%). 
Odwrotnie w przypadku wydawnictw – tu w działalności handlowej Internet 
używały wszystkie wydawnictwa, które określiły swój profi l jako ogólny, oraz 
91% wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej.

2.3.4. Wykorzystanie Internetu w działalności usługowej

Mniej niż połowa badanych instytucji książki wykorzystuje Internet w celu 
realizacji działalności usługowej. Największy odsetek instytucji korzystają-
cych z możliwości sieci dla usprawnienia procesów usługowych zanotowano 
wśród bibliotek – 46%, nieco rzadziej wykorzystywały w tym celu Internet 
wydawnictwa (44%) i księgarnie (39%). 

Wykres 47. Odsetek instytucji wykorzystujących Internet w działalności usługowej – analiza według 
typu instytucji

Źródło: badania własne, 2012.

Wśród badanej grupy bibliotek z  możliwości świadczenia usług online 
korzystały przede wszystkim duże biblioteki, działające w miastach. Ofero-
wanie usług za pośrednictwem Internetu zadeklarowały wszystkie bibliote-
ki wojewódzkie, 60% bibliotek powiatowych, 40% bibliotek miejskich, 43% 
miejsko-wiejskich i 30% bibliotek wiejskich. 

Aktywność dużych bibliotek na polu realizacji działalności usługowej on-
line potwierdzają wyniki badań K. Winogrodzkiej ukazujące stan automa-
tyzacji polskich bibliotek publicznych. Badania autorki pokazały, że w 2010 
roku wśród bibliotek wojewódzkich – 100% instytucji udostępniało w Inter-
necie własne katalogi, tyle samo oferowało dostęp do zasobów online i moż-
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liwość zamawiania zbiorów na odległość, a 89% udostępniało czytelnikom 
bazy katalogowe innych instytucji. Pośród bibliotek powiatowych udostęp-
nianie własnych baz katalogowych w Internecie oferowało 64% badanych in-
stytucji, a połowa zapewniała czytelnikom możliwość korzystania ze zbiorów 
online oraz opcję ich zdalnego zamawiania [Winogrodzka online]. 

Wyniki przeprowadzonych badań własnych pokazały, że do najczęściej 
oferowanych przez biblioteki usług należało w 2012 roku udostępnianie pub-
likacji (e-booków) online. W czasie gdy prowadzone były badania (maj–li-
piec 2012), wiele spośród badanych bibliotek brało udział w nieodpłatnym 
testowaniu bazy e-book, co mogło wpłynąć na wyniki badań. Pogłębione wy-
wiady z  przedstawicielami bibliotek pokazały jednak, że badane instytucje 
były w większości zadowolone z działania bazy i planowały/rozważały prze-
dłużenie subskrypcji ponad okres nieodpłatnego testowania. 38% ankieto-
wanych instytucji oferowało również swoim użytkownikom usługę opraco-
wania kwerend online, 32% – opcję rezerwowania publikacji online, a 31% 
bibliotek organizowało za pośrednictwem Internetu wypożyczenia między-
biblioteczne. 

W trakcie pogłębionych wywiadów respondenci podkreślali istotną rolę 
Internetu nie tylko w realizacji działalności usługowej biblioteki, ale zwracali 
również uwagę na zastosowanie sieci w obszarze działalności ponadusługo-
wej. Internet jest – zdaniem bibliotekarzy – istotnym narzędziem prowadze-
nia działalności kulturalnej, edukacyjnej i  integracyjnej, wykorzystywanym 
m.in. w prowadzeniu szkoleń (np. kursów komputerowych, językowych) czy 
organizacji imprez (śledzenie repertuaru instytucji kultury, rezerwowanie bi-
letów itp.).
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Wykres 49. Rodzaje usług świadczonych przez biblioteki za pośrednictwem Internetu 

Źródło: badania własne, 2012.
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Wykres 50. Odsetek księgarń wykorzystujących Internet w działalności usługowej – analiza według 
profi lu księgarń

Źródło: badania własne, 2012.

W odniesieniu do badanych instytucji komercyjnych świadczenie usług 
online zdecydowanie częściej oferowały księgarnie o  profi lu ogólnoasorty-
mentowym (47%) niż księgarnie zorientowane na sprzedaż książki literackiej. 
Wywiady z  przedstawicielami księgarń o  profi lu literackim ujawniły duże 
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typu, w tym np. podręczniki, książki fachowe i naukowe, są bardziej skłonne 
do rozwijania swojej działalności usługowej, przede wszystkim w  zakresie 
świadczenia usług informacyjnych oraz udostępniania publikacji online. 

Tendencja ta jest również widoczna w odniesieniu do badanych wydaw-
nictw – podobnie jak w przypadku księgarń, świadczenie usług online za-
deklarowało więcej instytucji o profi lu ogólnym (57%) niż literackim (36%). 

Badane księgarnie i  wydawnictwa oferowały swoim klientom przede 
wszystkim usługi informacyjne, rzadziej dostęp online do pełnych tekstów 
publikacji elektronicznych.

Dostęp do zasobów pełnotekstowych oferowały przy tym częściej księgar-
nie i wydawnictwa o profi lu ogólnym niż te nakierowane na książkę literacką. 
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Wykres 51. Odsetek wydawnictw wykorzystujących Internet w działalności usługowej – analiza według 
profi lu wydawnictw

Źródło: badania własne, 2012.

Wykres 52. Rodzaje usług świadczonych przez komercyjne instytucje książki za pośrednictwem
Internetu 

Źródło: badania własne, 2012.
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Wykres 53. Odsetek instytucji komercyjnych oferujących klientom dostęp do zasobów pełnotekstowych 
– analiza według profi lu instytucji 

Źródło: badania własne, 2012.

2.3.5. Obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji 
książki – podsumowanie

Analiza obszarów wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki 
pokazała, że środowisko sieci jest – niezależnie od typu instytucji – inten-
sywnie wykorzystywane przede wszystkim w  celu usprawnienia działalno-
ści informacyjnej i promocyjnej. Badane instytucje postrzegają Internet jako 
atrakcyjne narzędzie komunikacji z  użytkownikami/klientami sprzyjające 
pozyskiwaniu nowych odbiorców dla oferowanych towarów i usług. Instytu-
cje książki wykorzystują również sieć – choć mniej intensywnie – w celu rea-
lizacji wybranych usług – głównie usług informacyjnych oraz udostępniania 
publikacji online, a w przypadku księgarń i wydawnictw – również w działal-
ności handlowej. Ogólnie środowisko Internetu najintensywniej wykorzystu-
ją wydawnictwa, najrzadziej – księgarnie. 

W działalności informacyjnej sieć wykorzystuje 92% badanych bibliotek, 
70% księgarń i 100% ankietowanych wydawnictw. Informacje na temat ofer-
ty i bieżących działań instytucji przekazywały online przede wszystkim duże 
biblioteki wojewódzkie i powiatowe oraz księgarnie i wydawnictwa o profi lu 
ogólnym. 

W obszarze działalności promocyjnej Internet wykorzystywało 95% bi-
bliotek, 78% księgarń i 100% badanych wydawnictw. Ankietowani podkreś-
lali istotną rolę środowiska sieci w realizacji działań marketingowych, wśród 
najważniejszych narzędzi wymieniając: strony WWW, pocztę elektroniczną 
i serwisy społecznościowe. Podobnie jak w przypadku działalności informa-
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cyjnej, sieć wykorzystywały przede wszystkim duże biblioteki oraz księgarnie 
i wydawnictwa o profi lu ogólnym. 

Instytucje komercyjne wykorzystują sieć w  działalności handlowej, za-
równo bezpośrednio, oferując możliwość zakupu książek online poprzez 
sklep internetowy, jak i pośrednio np. organizując proces sprzedaży za po-
średnictwem poczty elektronicznej. Ogółem Internet wykorzystuje w działal-
ności handlowej 74% księgarń – przede wszystkim tych, które specjalizują się 
w sprzedaży książki literackiej – oraz 94% wydawnictw, głównie tych o pro-
fi lu ogólnym. 

Przeprowadzona analiza pokazała, że Internet jest przez instytucje książ-
ki wykorzystywany przede wszystkim jako narzędzie usprawniające prowa-
dzenie działalności informacyjnej i  promocyjnej, a w  przypadku instytucji 
komercyjnych – jako nowy kanał dystrybucji towarów i usług oraz środowi-
sko sprzyjające prowadzeniu działalności handlowej. Internet jest również, 
choć widocznie rzadziej, wykorzystywany w  realizacji działalności usługo-
wej. W dalszej części pracy analogicznej analizie poddane zostaną konteks-
ty wykorzystania mediów społecznościowych w działalności informacyjnej, 
promocyjnej, handlowej i usługowej instytucji książki. 

2.4. Obszary wykorzystania mediów
społecznościowych w działalności instytucji książki

Analizie poddano zakres i formy wykorzystania mediów społecznościowych 
w działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej instytu-
cji książki. Omówiono sposób wykorzystania narzędzi społecznościowych, 
zwracając szczególną uwagę na ich zastosowanie w działalności usługowej. 

2.4.1. Wykorzystanie mediów społecznościowych
w działalności informacyjnej

Przeprowadzona analiza pokazała, że badane instytucje książki stosunkowo 
chętnie wykorzystują media społecznościowe w celu informowania o swojej 
ofercie i działalności. Do najczęściej wykorzystywanych w tym charakterze 
narzędzi należą serwisy społecznościowe, za pośrednictwem których prowa-
dzi działalność informacyjną ogółem ponad połowa (52%) badanych instytu-
cji książki. Najrzadziej używane są w działalności informacyjnej mikroblogi, 
z których korzysta 7,5% badanych instytucji. 
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Wykres 54. Zastosowanie poszczególnych form mediów społecznościowych w działalności informacyj-
nej instytucji książki 

Źródło: badania własne, 2012.

Analiza narzędzi społecznościowych wykorzystywanych w  działalności 
informacyjnej przez poszczególne typy instytucji książki ujawniła różnice 
w intensywności ich użytkowania. 
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Wykres 55. Odsetek instytucji wykorzystujących poszczególne formy mediów społecznościowych 
w działalności informacyjnej – analiza według typów instytucji

Źródło: badania własne, 2012.
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niż inne instytucje, informują o swojej działalności na forach internetowych, 
nie tylko własnych, będących częścią strony WWW, ale także na forach dla 
miłośników książki, oraz listach i grupach dyskusyjnych (22%). 

Zarówno wyniki badań ankietowych, jak i rozmowy z przedstawicielami 
badanych instytucji pokazały, że media społecznościowe są w  działalności 
informacyjnej wykorzystywane przede wszystkim w celu przekazywania in-
formacji na temat bieżącej działalności instytucji, organizowanych imprez, 
promocji i konkursów oraz przekazywania informacji o nowych nabytkach 
w bibliotece i nowościach w ofercie księgarń i wydawnictw. Informacje zwią-
zane z kulturą książki, czytelnictwem, sprawami rynku książki itp. są przeka-
zywane zdecydowanie rzadziej.

2.4.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych
w działalności promocyjnej

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych pokazały, że serwisy społecz-
nościowe są dla połowy badanych instytucji książki narzędziem prowadzenia 
działalności promocyjnej. Z  serwisów społecznościowych korzysta w  tym 
celu 44% badanych bibliotek, 52% księgarń i aż 89% wydawnictw. Inne formy 
mediów społecznościowych cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością 
i są rzadziej wykorzystywane w celach promocyjnych – 26% ankietowanych 
instytucji posługuje się serwisami typu „sharing”, 10% zadeklarowało używa-
nie forum, listy lub grupy dyskusyjnej, 8% korzysta z blogów, a jedynie 3,5% 
promuje się poprzez kanały mikroblogowe.

Wykres 56. Odsetek instytucji wykorzystujących poszczególne formy mediów społecznościowych 
w działalności promocyjnej 

Źródło: badania własne, 2012.
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Analiza wykorzystania w działalności promocyjnej poszczególnych form 
mediów społecznościowych, w zależności od typu instytucji książki, ujawniła 
różnice w intensywności ich użytkowania, podobne do tych, zaobserwowa-
nych w  trakcie analogicznej analizy wykorzystania mediów społecznościo-
wych w działalności informacyjnej. 

Biblioteki częściej niż inne instytucje wykorzystywały w działaniach pro-
mocyjnych swoje blogi, wydawnictwa – intensywniej korzystały z mikroblo-
gów, a księgarnie częściej od bibliotek i wydawnictw promowały się na forach 
internetowych. Podobnie jak w  przypadku działalności informacyjnej, tak 
również w działaniach promocyjnych, z mediów społecznościowych najin-
tensywniej korzystały wydawnictwa. 

W trakcie pogłębionych wywiadów respondenci często podkreślali pro-
mocyjne walory mediów społecznościowych – szczególnie serwisów takich 
jak Facebook czy YouTube, widząc w nich darmowe i  skuteczne narzędzie 
prowadzenia działań marketingowych w Internecie. 

2.4.3. Wykorzystanie mediów społecznościowych
w działalności handlowej

W odniesieniu do komercyjnych instytucji książki przeprowadzono analizę 
wykorzystania poszczególnych form mediów społecznościowych w działal-
ności handlowej. Badanie pokazało, że w  tym celu mediów społecznościo-
wych używa stosunkowo niewielki odsetek badanych instytucji. Podobnie jak 
w przypadku działalności informacyjnej i promocyjnej, również w działal-
ności handlowej istotną rolę odgrywały serwisy społecznościowe, z których 
korzystało w tym celu ogółem 32% badanych księgarń i wydawnictw. 

Wykres 57. Odsetek instytucji wykorzystujących poszczególne formy mediów społecznościowych 
w działalności promocyjnej – analiza według typów instytucji

Źródło: badania własne, 2012.
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Wykres 58. Odsetek instytucji komercyjnych wykorzystujących poszczególne formy mediów społecz-
nościowych w działalności handlowej 

Źródło: badania własne, 2012.

Księgarnie ograniczały się przy tym niemal wyłącznie do korzystania 
z serwisów społecznościowych, podczas gdy wydawnictwa deklarowały uży-
wanie także innych form – mikroblogów (17%) i  serwisów typu „sharing” 
(17%).
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Wykres 59. Odsetek instytucji komercyjnych wykorzystujących poszczególne formy mediów społecz-
nościowych w działalności handlowej – porównanie sytuacji księgarń i wydawnictw 

Źródło: badania własne, 2012.
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Rozmowy z przedstawicielami badanych instytucji książki, a także prze-
prowadzona uzupełniająco analiza profi li społecznościowych wybranych 
księgarń i wydawnictw pozwoliły wysnuć wniosek, że zastosowanie mediów 
społecznościowych w działalności handlowej jest przez respondentów rozu-
miane bardzo szeroko. Przedstawiciele instytucji książki, deklarując używa-
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nie serwisów społecznościowych w działalności handlowej, rzadko mieli na 
myśli zapewnienie klientom faktycznej możliwości przeprowadzenia trans-
akcji handlowej np. za pośrednictwem serwisu Facebook (tzw. f-commerce). 
Częściej rozumieli pod tym hasłem wszystkie czynności mniej lub bardziej 
związane z procesem sprzedaży (np. zapewnienie klientom możliwości rezer-
wacji sprzedawanych przez wydawnictwo gadżetów z limitowanych kolekcji 
związanych z promowanymi książkami, komunikację z klientami na temat 
możliwości zakupu publikacji, informowanie o planowanych datach wydania 
książek). 

2.4.4. Wykorzystanie mediów społecznościowych
w działalności usługowej

Przeprowadzona analiza stopnia wykorzystania poszczególnych form me-
diów społecznościowych w  działalności usługowej instytucji książki poka-
zała, że podobnie jak w przypadku innych obszarów działalności, najczęściej 
wykorzystanym narzędziem Web 2.0 są serwisy społecznościowe: w działal-
ności usługowej korzysta z nich ogółem 33,5% badanych instytucji. Na kolej-
nych miejscach znalazły się serwisy typu „sharing” (12%), blogi (6%), fora, 
listy i grupy dyskusyjne (6%) oraz mikroblogi (3%). 

Wykres 60. Odsetek instytucji wykorzystujących poszczególne formy mediów społecznościowych 
w działalności usługowej

Źródło: badania własne, 2012.

Analiza częstości wykorzystania poszczególnych form mediów społecz-
nościowych, w zależności od typu instytucji książki, pokazała, że najinten-
sywniej z  narzędzi społecznościowych korzystają badane wydawnictwa. 
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Połowa ankietowanych wydawców zadeklarowała świadczenie wybranych 
usług za pośrednictwem serwisów społecznościowych, wydawcy częściej niż 
inne typy instytucji korzystali również w tym celu z for dyskusyjnych (17%) 
oraz serwisów typu „sharing” (28%). 

Badane instytucje książki, niezależnie od typu, najczęściej wykorzysty-
wały media społecznościowe dla świadczenia usług informacyjnych (58%). 
Pewna grupa instytucji (28%) deklarowała również wykorzystanie mediów 
społecznościowych w celu udostępniania użytkownikom przestrzeni komu-
nikacyjnej (np. poprzez tworzenie list/grup dyskusyjnych, profi li w serwisach 
społecznościowych). Najmniejsza grupa badanych – 14%, zadeklarowała 
wykorzystanie narzędzi społecznościowych w  celu udostępniania zasobów 
w formie elektronicznej. 
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Wykres 62. Usługi realizowane za pośrednictwem mediów społecznościowych 

Źródło: badania własne, 2012.

Wykres 61. Odsetek instytucji wykorzystujących poszczególne formy mediów
społecznościowych w działalności usługowej – analiza według typu instytucji 

Źródło: badania własne, 2012.
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Badane wydawnictwa, częściej niż inne instytucje, deklarowały udostęp-
nianie zasobów za pośrednictwem narzędzi społecznościowych (np. krót-
kich fragmentów książek, materiałów multimedialnych), księgarnie z  kolei 
intensywniej niż biblioteki i  wydawnictwa udostępniały swoim klientom 
przestrzenie komunikacyjne. Biblioteki najrzadziej deklarowały świadczenie 
usług informacyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych, duża 
grupa bibliotek nie udzieliła również w ogóle odpowiedzi na pytanie o ro-
dzaje usług świadczonych za pośrednictwem narzędzi społecznościowych. 
Wywiady z przedstawicielami bibliotek pozwoliły wysnuć wniosek, że media 
społecznościowe są w bibliotekach narzędziem stosunkowo nowym i mało 
rozpoznanym, stąd też ankietowani nie zawsze byli w stanie precyzyjnie od-
powiedzieć na konkretne pytania związane z  zastosowaniem mediów spo-
łecznościowych – bez trudu wymieniali np. nazwy używanych serwisów spo-
łecznościowych, ale nie zawsze potrafi li jednak precyzyjnie wyjaśnić, w jakim 
celu są one używane. 

2.4.5. Obszary wykorzystania mediów społecznościowych 
w działalności instytucji książki – podsumowanie

Przeprowadzona analiza obszarów wykorzystania mediów społecznościo-
wych w działalności instytucji książki pozwoliła stwierdzić, że narzędzia spo-
łecznościowe są najczęściej wykorzystywane w  działalności informacyjnej 
i  promocyjnej badanych instytucji, rzadziej w  obszarach działalności han-
dlowej i usługowej. Najpowszechniej stosowaną przez instytucje książki for-
mą mediów społecznościowych okazały się serwisy społecznościowe, które 
chętnie wykorzystywane były przez wszystkie typy instytucji we wszystkich 
badanych obszarach ich działalności. 

Wykres 63. Usługi realizowane za pośrednictwem mediów społecznościowych – analiza według typów 
instytucji

Źródło: badania własne, 2012.
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Badanie pokazało jednocześnie, że grupą instytucji najintensywniej ko-
rzystającą z mediów społecznościowych są wydawnictwa. W działalności in-
formacyjnej, wydawnictwa częściej niż inne instytucje wykorzystują serwisy 
typu „sharing”, korzystają też zdecydowanie intensywniej niż inne instytucje 
z kanałów mikroblogowych. Wydawcy zdecydowanie częściej niż księgarnie 
wykorzystują też kanały mikroblogowe i  serwisy typu „sharing” w  celach 
promocyjnych i handlowych. W obszarze działalności usługowej badane wy-
dawnictwa częściej niż inne instytucje deklarowały udostępnianie zasobów 
za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Księgarnie korzystają z  mediów społecznościowych zdecydowanie 
mniej intensywnie niż wydawnictwa, a w większości przypadków również 
rzadziej niż biblioteki. W  działalności informacyjnej księgarnie, częściej 
niż inne typy instytucji, wykorzystują fora internetowe oraz listy i  grupy 
dyskusyjne, podczas gdy w  działalności promocyjnej skupiają się niemal 
wyłącznie na promocji za pośrednictwem serwisów społecznościowych. 
W działalności usługowej księgarnie wyróżniły się, częściej niż wydawni-
ctwa i biblioteki deklarując udostępnianie swoim klientom przestrzeni ko-
munikacyjnych. 

Biblioteki, chętniej niż inne instytucje, wykorzystują w swoich działa-
niach informacyjnych i  promocyjnych blogi. W  działalności usługowej, 
podobnie jak inne instytucje, najczęściej wykorzystują serwisy społecznoś-
ciowe. Wyniki badań ankietowych pokazały jednak, że ta grupa instytucji 
najrzadziej deklarowała świadczenie usług informacyjnych za pośredni-
ctwem mediów społecznościowych. Biblioteki najmniej chętnie udzielały 
również odpowiedzi na pytanie o konkretne zastosowania mediów społecz-
nościowych w  działalności usługowej, a  pogłębione wywiady z  przedsta-
wicielami bibliotek – szczególnie mniejszych – pokazały, że temat mediów 
społecznościowych jest jeszcze dla bibliotekarzy stosunkowo nowy i nie do 
końca rozpoznany. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła sformułować wnioski dotyczące wy-
korzystania mediów społecznościowych w  różnych obszarach działalności 
komercyjnych i niekomercyjnych instytucji książki. W trakcie analizy zwró-
cono uwagę na podobieństwa i różnice w sposobach korzystania z narzędzi 
społecznościowych między poszczególnymi typami instytucji, starając się 
wyjaśnić ich przyczyny. W dalszej części pracy omówiono wyniki badań do-
tyczących roli Internetu i mediów społecznościowych w działalności biblio-
tek, księgarń i wydawnictw oraz podjęto próbę prognozowania perspektyw 
ich dalszego rozwoju. 



149

2.5. Nowe media w działalności instytucji książki
– rola i perspektywy

Przedstawiono – ustalone na podstawie wyników badań ankietowych i prze-
prowadzonych wywiadów – opinie respondentów na temat znaczenia In-
ternetu i mediów społecznościowych w działaniu współczesnych instytucji 
książki. Zwrócono uwagę na obecną rolę nowych mediów oraz podjęto próbę 
sformułowania wniosków dotyczących perspektyw ich dalszego wykorzysta-
nia w instytucjach książki.

2.5.1. Rola Internetu w działalności instytucji książki

Przeprowadzone badania pokazały, że Internet jest – niezależnie od typu in-
stytucji książki – postrzegany jako istotne narzędzie pracy i ważny element 
realizacji zadań bibliotek, księgarń i wydawnictw, w różnych obszarach ich 
działalności. 61% badanych instytucji określiło Internet jako niezbędne na-
rzędzie pracy, 30% uznało możliwość korzystania z Internetu za bardzo waż-
ną. Zaledwie 1% badanych instytucji uznał korzystanie z Internetu za mało 
ważne.

Wykres 64. Ocena użyteczności Internetu w pracy instytucji książki

Źródło: badania własne, 2012.
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„bardzo ważny” (33%) i  „dosyć ważny” (24%) aż do opcji „mało ważny” 
(10%). Najbardziej sprecyzowane poglądy na kwestie używania Internetu 
deklarowały wydawnictwa, które oceniały go wyłącznie jako niezbędny lub 
bardzo ważny w ich działalności. 

Wśród badanych bibliotek Internet był najczęściej postrzegany jako na-
rzędzie niezbędne w pracy instytucji książki przez duże biblioteki wojewódz-
kie (89%), najrzadziej – przez biblioteki miejskie (47%). 

W przypadku badanych księgarń Internet był oceniany jako niezbędny 
dokładnie tak samo często przez księgarnie ogólnoasortymentowe (33%), jak 
i te nakierowane na sprzedaż książki literackiej (33%). Wśród wydawnictw za 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
Niezbędny 

Bardzo ważny

Dosyć ważny 

Mało ważny 

Niepotrzebny 

Trudno powiedzieć

WydawnictwaKsięgarnieBiblioteki

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gminy
wiejskiej

Miejsko-
-wiejska

MiejskaPowiatowaWojewódzka

89

60

47

60 61

Wykres 65. Ocena użyteczności Internetu w pracy instytucji książki – analiza według typu instytucji

Źródło: badania własne, 2012.

Wykres 66. Ocena użyteczności Internetu w pracy bibliotek – odsetek odpowiedzi „niezbędny” według 
typu biblioteki

Źródło: badania własne, 2012.
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niezbędny uznawały Internet nieco częściej wydawnictwa o profi lu ogólnym 
(85%) niż te nakierowane na książkę literacką (72%). 

Respondenci pytani o obszary zastosowania Internetu i powody uznania 
go za istotny wskazywali na użyteczność sieci przede wszystkim jako narzę-
dzia komunikacji – tak z użytkownikami/klientami, jak też ze współpracowni-
kami i kontrahentami. Podkreślano również wartość Internetu jako narzędzia 
pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia działalności, jak i na-
rzędzia przekazywania informacji o swojej pracy. Respondenci – szczególnie 
z  instytucji komercyjnych – podkreślali wartość Internetu jako środowiska 
prowadzenia skutecznych działań promocyjnych. Bibliotekarze akcentowa-
li posiadanie katalogów online i udogodnienia dla użytkowników związane 
z ich wprowadzeniem, cenili sobie również możliwość pobierania opisów bi-
bliografi cznych i możliwość sprawdzenia informacji potrzebnych do opraco-
wania kwerend. Księgarze i wydawcy zwracali uwagę na możliwość sprzeda-
ży książek online oraz wygodę związaną z organizacją pracy fi rmy (kontakt 
z kontrahentami, składanie zamówień, organizacja sprzedaży itp.) za pośred-
nictwem poczty elektronicznej i innych, dostępnych w sieci narzędzi. 

2.5.2. Rola mediów społecznościowych w działalności
instytucji książki

Przeprowadzona analiza pokazała, że media społecznościowe są oceniane 
jako niezbędne przez 17% badanych instytucji książki. 28% spośród bada-
nych instytucji oceniło je jako bardzo ważne, 23% jako dosyć ważne, a 14% 
jako mało ważne. Stosunkowo duża grupa instytucji (17%) nie potrafi ła oce-
nić użyteczności mediów społecznościowych. 

Wykres 67. Ocena użyteczności Internetu w pracy instytucji komercyjnych – odsetek odpowiedzi „nie-
zbędny” według profi lu księgarń i wydawnictw 

Źródło: badania własne, 2012.
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Wykres 68. Ocena użyteczności mediów społecznościowych w pracy instytucji książki 

Źródło: badania własne, 2012.

Analiza opinii na temat stopnia przydatności mediów społecznościowych 
w zależności od typu instytucji pokazała, że są one najczęściej postrzegane 
jako niezbędne narzędzie pracy przez wydawnictwa (28%), zdecydowanie 
najrzadziej zaś przez księgarnie (5%). Księgarze, częściej niż przedstawiciele 
innych typów instytucji, nie potrafi li również określić stopnia użyteczności 
mediów społecznościowych w swojej pracy (28%).

Wykres 69. Ocena użyteczności mediów społecznościowych w pracy instytucji książki – analiza według 
typu instytucji

Źródło: badania własne, 2012.
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społecznościowe były postrzegane przeważnie jako dosyć ważne (29%). 19% 
księgarń postrzegało media społecznościowe jako bardzo ważne, tyle samo 
jako mało ważne. Jedynie niewielka grupa tych instytucji (5%) oceniła media 
społecznościowe jako niezbędne, a duża część nie była w stanie udzielić odpo-
wiedzi na pytanie (28%). W grupie badanych wydawnictw media społecznoś-
ciowe były najczęściej oceniane jako bardzo ważne (39%), niezbędne (28%) 
lub dosyć ważne (17%), 11% wydawców nie potrafi ło ocenić ich użyteczności. 

Pośród badanych bibliotek użyteczność mediów społecznościowych była 
najczęściej wysoko oceniana, poprzez wskazanie odpowiedzi „niezbędne”, 
w bibliotekach wojewódzkich (35%) i małych bibliotekach wiejskich (28%). 

Wykres 70. Ocena użyteczności mediów społecznościowych w pracy bibliotek – odsetek odpowiedzi 
„niezbędne” według typu biblioteki

Źródło: badania własne, 2012.
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Analogiczna analiza w stosunku do wydawnictw pokazała, że media spo-
łecznościowe były z  podobną częstotliwością uważane za niezbędne przez 
respondentów z  wydawnictw o  profi lu ogólnym (29%) i  literackim (27%). 
Z powodu niewielkiej liczby księgarń, które oceniły media społecznościowe 
jako niezbędne, nie przeprowadzano w odniesieniu do nich analizy opinii ze 
względu na profi l. 

Celem pogłębienia analizy respondentów zapytano, kto jest odpowie-
dzialny za organizację obecności badanych instytucji w mediach społecznoś-
ciowych. Pytanie miało pomóc w stwierdzeniu czy w badanych instytucjach 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Pracownik
zewnętrzny

InneOsoby
przypadkowe

Wyznaczona
grupa
osób

NiktWyznaczona
osoba

8

16

32

40

3

Wykres 72. Odpowiedzialność za obsługę mediów społecznościowych w instytucjach książki 

Źródło: badania własne, 2012.
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media społecznościowe są uznawane za na tyle istotne, aby wyznaczyć osoby 
odpowiedzialne za ich obsługę. Wyniki przeprowadzonych badań ankieto-
wych pokazały, że w 40% ankietowanych instytucji, wyznaczono osobę od-
powiedzialną za obsługę mediów społecznościowych, 16% instytucji posiada 
zespół osób odpowiedzialnych za narzędzia Web 2.0, a w przypadku 8% – 
mediami społecznościowymi zajmują się, w zależności od potrzeb, przypad-
kowe osoby. Niemal 1/3 badanych instytucji nie posiada osoby odpowiedzial-
nej za media społecznościowe. 

Wśród badanych bibliotek 39% instytucji zadeklarowało posiadanie pra-
cownika odpowiedzialnego za obsługę mediów społecznościowych, w 15% 
bibliotek narzędziami Web 2.0 zajmuje się więcej niż jedna osoba, a w 8% 
instytucji – przypadkowe osoby. W 36% badanych instytucji nie ma osoby, 
której zadaniem byłoby dbanie o obecność biblioteki w mediach społecznoś-
ciowych. 

Wywiady z  przedstawicielami badanych bibliotek pokazały, że wśród 
osób wyznaczonych do prowadzenia kampanii w  mediach społecznościo-
wych znajdują się przede wszystkim pracownicy działów promocji i analiz 
lub pracownicy działów automatyzacji. W mniejszych bibliotekach rozpoczę-
cie działań w mediach społecznościowych wiązało się często z zatrudnieniem 
nowego pracownika lub stażysty lub też było wynikiem procesów doskona-
lenia zawodowego bibliotekarzy (w jednej z bibliotek, w której zanotowano 
ponadprzeciętne występowanie blogów, bibliotekarze uzupełniający/podno-
szący swoje wykształcenie, wykonywali blogi jako pracę zaliczeniową). 

Przeprowadzona analiza pokazała, że osoby odpowiedzialne za obsługę 
mediów społecznościowych wyznaczano najczęściej w  bibliotekach woje-
wódzkich (100%), w których zanotowano również największy odsetek zespo-
łów zajmujących się narzędziami Web 2.0. Osoby lub grupy osób odpowie-
dzialnych za media społecznościowe najrzadziej pojawiały się w bibliotekach 
powiatowych i miejskich.

W odniesieniu do instytucji komercyjnych osoby odpowiedzialne za ob-
sługę mediów społecznościowych pojawiały się z  podobną częstotliwością 
w księgarniach o profi lu ogólnym i literackim. Wywiady z przedstawicielami 
badanych księgarń pokazały, że osobą odpowiedzialną za media społecznoś-
ciowe, szczególnie w mniejszych instytucjach, jest często osoba prowadząca 
stronę WWW, a w przypadku większych księgarń – osoba zajmująca się pro-
mocją.

Wśród badanych wydawnictw pojedyncze osoby odpowiedzialne za me-
dia społecznościowe wyznaczano częściej w instytucjach o profi lu literackim 
(73%), zespoły osób powoływano zaś zdecydowanie częściej w  wydawni-
ctwach o profi lu ogólnym (57%). Osoby odpowiedzialne za obsługę mediów 
społecznościowych w wydawnictwach, niezależnie od ich profi lu, były naj-
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częściej pracownikami działów promocji i marketingu lub – rzadziej – dzia-
łów handlowych. 

Respondenci pytani o obszary zastosowania mediów społecznościowych 
i ich rolę wskazywali najczęściej na zastosowanie w działalności promocyjnej. 
Tezę o kojarzeniu mediów społecznościowych przede wszystkim z działal-
nością promocyjną może potwierdzać zaobserwowana tendencja do rekru-
towania osób odpowiedzialnych za media społecznościowe spośród pracow-
ników działów promocji. Przedstawiciele badanych instytucji uważali media 
społecznościowe za popularne, szczególnie wśród młodszych grup użytkow-
ników/klientów i  widzieli w  nich użyteczne narzędzie promowania swojej 
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Źródło: badania własne, 2012.

Wykres 75. Odpowiedzialność za obsługę mediów społecznościowych w księgarniach – analiza według 
profi lu księgarni

Źródło: badania własne, 2012.
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działalności. Pojawiały się opinie sugerujące, że posiadanie profi lu w popu-
larnym serwisie społecznościowym (np. na Facebooku) jest obecnie kolejną 
– po stronie internetowej – „obowiązkową” formą obecności w Internecie.

2.5.3. Perspektywy wykorzystania Internetu i mediów
społecznościowych w działalności instytucji książki

W trakcie pogłębionych wywiadów respondentów proszono o  wyrażenie 
opinii na temat popularności mediów społecznościowych oraz określenie 
planów związanych z dalszym wykorzystaniem nowym mediów w działalno-
ści badanych instytucji. 

Respondenci uważali media społecznościowe za popularne, szczególnie 
wśród młodych użytkowników/klientów. Rozmówcy nie zawsze byli przy 
tym przekonani o trwałości mody na używanie mediów społecznościowych, 
niemniej jednak większość przychylała się do stwierdzenia, że Internet może 
dalej rozwijać się w kierunku form opartych na mediach społecznościowych. 
Duża część badanych odczuwała potrzebę lub wręcz presję używania przy-
najmniej jednej formy Web 2.0 (nawet jeśli nie byli zupełnie przekonani 
o celowości takiego działania) – najczęściej serwisu społecznościowego, aby 
wpisać się w obowiązujący nurt. 

Respondentów pytano również o ogólne plany związane z dalszym wyko-
rzystaniem środowiska Internetu i mediów społecznościowych w działalności 
instytucji (w tym zwiększenie/zmniejszenie stopnia wykorzystania narzędzi 
Web 2.0, dodanie/zlikwidowanie używanych narzędzi itp.). Wszyscy roz-
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mówcy planowali dalsze korzystanie z możliwości informacyjno-komunika-
cyjnych dostępnych za pośrednictwem sieci, często deklarując jednocześnie 
chęć modernizacji strony WWW. Potrzebę aktualizacji strony internetowej 
zgłaszali szczególnie często przedstawiciele bibliotek, którzy postrzegali swo-
je witryny jako przestarzałe, mało atrakcyjne wizualnie i nie dość interaktyw-
ne. W kilku bibliotekach planowano również zwiększenie skali udostępniania 
e-booków. Księgarze, podobnie jak przedstawiciele bibliotek, planowali mo-
dernizację lub założenie strony WWW (jeśli jeszcze takiej nie posiadali), po-
jawiały się także pomysły związane z uruchomieniem księgarni internetowej 
wspomagającej tradycyjną sprzedaż. Najmniejszą chęć wprowadzania zmian 
zgłaszali wydawcy, którzy najczęściej deklarowali wyłącznie chęć kontynua-
cji/poszerzania już prowadzonych działań. 

2.5.4. Rola i perspektywy wykorzystania nowych mediów 
w działalności instytucji książki – podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że Internet jest dla większości 
badanych instytucji książki istotnym i użytecznym narzędziem. Ogółem 79% 
ankietowanych instytucji określiło Internet jako niezbędny w pracy, a 30% 
jako bardzo ważny. Media społecznościowe są dla badanych mniej istotne – 
17% instytucji oceniło je jako niezbędne, 28% jako bardzo ważne, 23% jako 
dosyć ważne, a  14% jako mało ważne. Stosunkowo duża grupa instytucji 
(17%) nie potrafi ła ocenić ich użyteczności. 

Najwyżej oceniali użyteczność Internetu przedstawiciele badanych wy-
dawnictw – 79% spośród nich oceniło Internet jako niezbędny w swojej pra-
cy. Najrzadziej określano Internet jako niezbędny w badanych księgarniach 
(33%). Księgarze prezentowali również najszersze spektrum odpowiedzi, 
oceniając Internet w  zakresie od „niezbędny” (33%), aż do „mało ważny” 
(10%). Wśród badanych bibliotek Internet był najczęściej określany jako nie-
zbędny w bibliotekach wojewódzkich (89%), najrzadziej zaś w bibliotekach 
miejskich (4%). Badane instytucje – niezależnie od typu – wskazywały na 
użyteczność Internetu w prowadzeniu działalności informacyjnej i promo-
cyjnej. Internet był również postrzegany jako atrakcyjne źródło pozyskiwania 
informacji, nowy kanał dystrybucji dóbr i usług oraz narzędzie usprawniają-
ce komunikację z klientami i współpracownikami. 

Media społecznościowe – podobnie jak Internet – najczęściej były po-
strzegane jako niezbędne narzędzie pracy przez wydawców (28%), zdecy-
dowanie najrzadziej (5%) przez księgarzy. W badanych bibliotekach media 
społecznościowe były najczęściej określane jako bardzo ważne (26%), dosyć 
ważne (24%) lub niezbędne (19%). 18% badanych bibliotek oceniło jednak 
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media społecznościowe jako mało ważne, a 12% nie potrafi ło sprecyzować 
swojego stanowiska. Respondenci ze wszystkich badanych typów instytucji 
podkreślali użyteczność mediów społecznościowych w  prowadzeniu dzia-
łań promocyjnych – szczególnie w odniesieniu do młodych użytkowników/
klientów. Posiadanie konta w przynajmniej jednym z popularnych serwisów 
społecznościowych było niekiedy postrzegane jako kolejny – po witrynie in-
ternetowej – obligatoryjny element obecności instytucji w sieci. 

Respondenci pytani o plany związane z dalszym wykorzystaniem środo-
wiska Internetu i mediów społecznościowych wskazywali najczęściej na po-
trzebę modernizacji stron WWW w kierunku zwiększenia ich atrakcyjności 
wizualnej i interaktywności. Pojawiały się – głównie w odniesieniu do księ-
garń – pomysły wprowadzenia możliwości zakupu książek online, w biblio-
tekach z kolei, wdrażane już stopniowo, plany udostępniania książek elektro-
nicznych na większą skalę. Najmniej skłonni do wprowadzania zmian okazali 
się wydawcy, którzy w większości deklarowali jedynie chęć kontynuowania 
dotychczas prowadzonych działań. 

Przeprowadzone badania pozwoliły określić rolę nowych mediów w dzia-
łalności współczesnych instytucji książki oraz sformułować wstępne progno-
zy dotyczące perspektyw ich dalszego wykorzystywania. Badania stały się 
również podstawą opracowania strategicznych rozwiązań w zakresie wyko-
rzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki. 





3. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KSIĄŻKI

– ROZWIĄZANIA STRATEGICZNE

Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych 
omówiono zdiagnozowane problemy związane z  wykorzystaniem mediów 
społecznościowych w polskich instytucjach książki. Scharakteryzowano ele-
menty oraz etapy tworzenia strategii obecności instytucji w mediach społecz-
nościowych, zwracając uwagę na podstawową rolę precyzyjnego określenia 
celu planowanych działań oraz potrzebę wpisania aktywności w  mediach 
społecznościowych w  całościową strategię działania instytucji. Wskazano 
na specyfi kę prowadzenia kampanii w  mediach społecznościowych, pod-
kreślając konieczność opracowania planu zarządzania sytuacją kryzysową. 
Omówiono przykłady dobrych praktyk w  zakresie wykorzystania mediów 
społecznościowych w polskich instytucjach książki, zwracając uwagę na za-
gadnienia skuteczności, oryginalności i spójności podejmowanych działań. 

3.1. Zakres i formy wykorzystania mediów
społecznościowych w polskich instytucjach
książki – zdiagnozowane problemy, źródła
potencjalnych trudności

Omówiono podstawowe problemy związane z  prowadzeniem przez insty-
tucje książki działań w  mediach społecznościowych, zwracając uwagę na 
źródła potencjalnych trudności. Scharakteryzowano problemy wynikające 
z niedostatecznego sprecyzowania celu podjęcia aktywności w mediach spo-
łecznościowych, trudności związane z  doborem właściwych narzędzi oraz 
określeniem zakresu i  częstotliwości ich użytkowania, jak również wątpli-
wości związane z wyznaczaniem osób odpowiedzialnych za obsługę mediów 
społecznościowych. 
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3.1.1. Problem z precyzyjnym zdefi niowaniem celu prowadze-
nia działań w mediach społecznościowych

W trakcie prowadzenia wywiadów z przedstawicielami badanych instytucji 
książki, dał się zauważyć problem z precyzyjnym zdefi niowaniem ogólnego 
celu podjęcia działań w mediach społecznościowych oraz trudności z doo-
kreśleniem celów używania poszczególnych form mediów społecznościo-
wych. Respondenci byli w  większości w  stanie wymienić formy mediów 
społecznościowych, z których korzystają, oraz nazwy konkretnych serwisów, 
mieli jednak wyraźny problem z określeniem celu ich użycia lub obszaru ich 
wykorzystania. Rozmówcy najczęściej utożsamiali media społecznościowe 
z narzędziami promocji i budowy dobrego wizerunku, rzadko wskazując na 
inne ich zastosowania, np. w działalności handlowej czy usługowej. 

Źródłem zdiagnozowanego problemu może być przede wszystkim brak 
dostatecznej wiedzy na temat mediów społecznościowych, w tym na temat 
różnorodności ich form i  zastosowań. Media społecznościowe bywają nie-
słusznie utożsamiane wyłącznie z serwisami społecznościowymi (typu Face-
book czy Nk) i  blogami. Formy takie jak mikroblogi, serwisy geolokaliza-
cyjne czy serwisy służące dzieleniu się zasobami multimedialnymi są wciąż 
słabo rozpoznane i stosunkowo rzadko wykorzystywane. Konieczne wydaje 
się zatem włączenie, w szerszym niż dotychczas zakresie, problematyki prak-
tycznego wykorzystania nowych technologii w programy kształcenia biblio-
tekarzy, księgarzy i wydawców. Tezę tę potwierdzają wyniki analiz przepro-
wadzonych w 2010 roku w ramach realizacji projektu Aktualizacja kształcenia 
akademickiego bibliotekarzy pracujących w  małych bibliotekach gminnych. 
Badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów kierunku informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo na 9 uniwersytetach w Polsce oraz wśród bi-
bliotekarzy z gminnych bibliotek publicznych uczestniczących w Programie 
Rozwoju Bibliotek pokazały, że wśród głównych umiejętności, jakie chcieliby 
uzyskać absolwenci kierunków bibliotekoznawczych – i  jakich brakuje już 
pracującym bibliotekarzom – istotne miejsce przyznawano kompetencjom 
związanym z  obsługą nowych technologii sieciowych. W  grupie badanych 
studentów kompetencje w zakresie obsługi komputera i  Internetu znalazły 
się na drugim miejscu w rankingu najważniejszych umiejętności, a wiedza 
z zakresu obsługi nowych mediów na czwartym. Wśród bibliotekarzy wie-
dza na temat nowych mediów znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu 
obszarów wiedzy, w których chcieliby podnieść swoje kompetencje [Zając, 
Ochmański online]. 

Zdiagnozowany problem z  dookreśleniem celu podejmowania aktyw-
ności w mediach społecznościowych może powodować daleko idące, nega-
tywne konsekwencje, powodując obniżenie skuteczności już prowadzonych 
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działań i uniemożliwiając pełne wykorzystanie potencjału nowych mediów. 
Prowadzenie działań w mediach społecznościowych, bez wyraźnie określo-
nego celu, nie pozwala na właściwe dobranie narzędzi działania, prawidłowe 
określenie rodzaju udostępnianych treści czy też częstotliwości ich publiko-
wania. 

Działanie bez określonego, istotnego dla instytucji celu jest nie tylko nie-
skuteczne, ale i kosztowne z punktu widzenia procesu zarządzania zasoba-
mi ludzkimi, skuteczne prowadzenie działań w mediach społecznościowych 
wymaga bowiem czasu, zaangażowania i systematycznej pracy wyznaczonej 
osoby lub zespołu. Nowoczesny model human resources – w odróżnieniu od 
modelu tradycyjnego – opiera się na założeniu, że pracownicy odczuwają po-
trzebę realizacji sensownych celów, w których tworzeniu brali udział i z któ-
rymi się identyfi kują. Posiadanie jasno zdefi niowanego celu działania jest 
zatem warunkiem niezbędnym, aby efektywnie realizować wyznaczone przez 
pracodawcę zadania, także te związane z prowadzeniem kampanii w mediach 
społecznościowych [Walkowiak 2007]. 

3.1.2. Problem z doborem narzędzi umożliwiających realizację 
zdefi niowanych celów

Sfera mediów społecznościowych, kojarzonych przez respondentów przede 
wszystkim z blogami, serwisami społecznościowymi czy forami, systematycz-
nie powiększa się o nowe rodzaje i formy narzędzi Web 2.0 [Kaplan, Haen-
lein 2010]. 

Klasyfi kacja mediów społecznościowych nie jest łatwa do przeprowadze-
nia ze względu na różnorodność form i celów ich powstania, a także ze wzglę-
du na ich wciąż nieostrą defi nicję. S. Cisek dzieli narzędzia społecznościowe 
na kilka podstawowych grup, wyróżniając:

• blogi;
• serwisy oparte na idei samopublikacji, dzielenia się posiadaną wiedzą 

– knowledge contribution;
• serwisy oparte na idei współtworzenia;
• serwisy społecznościowe typu how-to;
• serwisy społecznościowe typu pytanie–odpowiedź;
• serwisy społecznościowe typu social bookmarking;
• serwisy społecznościowe typu sharing communities [Cisek online (a)].
A. Kaplan i M. Haenlein dzielą z kolei media społecznościowe na 6 pod-

stawowych grup, biorąc pod uwagę stopień bogactwa ich przekazu oraz po-
ziom samoprezentacji użytkowników, wyróżniając:

• blogi;
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• serwisy networkingowe typu Facebook;
• wirtualne światy typu Second Life;
• serwisy oparte na idei współtworzenia typu Wikipedia;
• serwisy oparte na generowaniu i udostępnianiu przekazów typu You-

Tube;
• gry sieciowe typu Word of Warcraft  [Kaplan, Haenlein 2010]. 
W pokrewnej klasyfi kacji platform służących dystrybucji treści generowa-

nych przez użytkowników (user-created content), opracowanej w 2007 roku 
przez Organisation for Economic Co-operation and Development, wyróżniono 
z kolei:

• blogi;
• wiki;
• strony umożliwiające publikowanie i komentowanie twórczości użyt-

kowników;
• strony umożliwiające gromadzenie, tagowanie i  komentowanie lin-

ków do zasobów sieciowych;
• podcasty;
• serwisy społecznościowe;
• wirtualne światy;
• serwisy służące dzieleniu się zasobami różnego typu [Wunsch-Vin-

cent, Vickery online]. 
Przytoczone klasyfi kacje – choć pomocne w analizie problematyki Web 

2.0 – nie obejmują jednak wszystkich form mediów społecznościowych, ta-
kich jak choćby serwisy geolokalizacyjne (np. Foursquare) czy mikroblogi 
(np. Twitter). 

Każda z wyodrębnionych grup mediów społecznościowych posiada przy 
tym własną specyfi kę, której odkrycie pozwala na pełne wykorzystanie poten-
cjału poszczególnych narzędzi. Zdaniem A. Kaplana i M. Haenleina, autorów 
analizujących szanse i zagrożenia związane z prowadzeniem kampanii bizne-
sowych w mediach społecznościowych, jednym z najistotniejszych elementów 
decydujących o sukcesie prowadzonych działań jest uważny dobór narzędzi. 
Autorzy podkreślają konieczność dokonania selekcji i zwracają uwagę na nie-
możliwość aktywnego prowadzenia działań w wielu serwisach, pisząc:

Istnieją dziesiątki – jeśli nie setki – społecznościowych aplikacji i nowe pojawiają 
się na horyzoncie każdego dnia. Jeśli ciągle potrzebujesz czasu, by prowadzić swoją 
podstawową działalność, po prostu nie możesz używać ich wszystkich, szczególnie 
odkąd „bycie aktywny” stało się kluczowym warunkiem osiągnięcia sukcesu34 [Ka-
plan, Haenlein 2010, s. 65].

34  Cytowany fragment w oryginale: „Th ere are dozens – if not hundreds – of Social Media 
applications, and new ones are appearing on the horizon every day. If you still need time to run 
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Tezę Kaplana i Haenleina potwierdzają również wyniki badań przepro-
wadzonych w  2010 roku przez fi rmę Universal McCann na grupie 37 600 
użytkowników Internetu z 54 krajów. Badania pokazały, że właściwy dobór 
narzędzi do zdiagnozowanych potrzeb klienta jest jednym z czterech głów-
nych elementów budowania strategii działań w mediach społecznościowych 
[Parker, Th omas online]. 

Wyniki badań własnych pokazały, że badane instytucje książki inwestują 
przede wszystkim w prowadzenie działań w serwisach społecznościowych, 
takich jak Facebook czy Nk – korzysta z  nich 42% ankietowanych biblio-
tek publicznych, 52% księgarń i 89% wydawnictw. Pozostałe formy mediów 
społecznościowych są zdecydowanie rzadziej wykorzystywane. Precyzyjny 
dobór narzędzi – oparty na dokonaniu selekcji spośród szerokiej oferty na-
rzędzi Web 2.0 – jest zjawiskiem pozytywnym, musi on jednak być wynikiem 
świadomej decyzji, opartej na wiedzy o  poszczególnych narzędziach i  ich 
możliwościach. Zdiagnozowane ukierunkowanie na korzystanie z  serwi-
sów społecznościowych może być jednak, w przypadku badanych instytucji, 
wynikiem niedostatecznego rozpoznania innych, dostępnych form mediów 
społecznościowych, i  jako takie może stanowić potencjalne źródło proble-
mów z efektywnością prowadzonych działań. 

3.1.3. Problem z określeniem rodzaju przekazywanych treści 
oraz częstotliwości ich publikowania

Jednym z czynników decydujących o sukcesie prowadzenia kampanii w me-
diach społecznościowych jest – obok precyzyjnego zdefi niowania celu dzia-
łań oraz doboru odpowiednich narzędzi – także przemyślany wybór rodzaju 
przekazywanych treści oraz ustalenie częstotliwości kontaktu z klientami. 

Przekazywane treści powinny nie tylko korespondować z ustalonymi cela-
mi instytucji, ale muszą one również być właściwie dopasowane do specyfi ki 
konkretnej formy mediów społecznościowych, za pośrednictwem której są 
upowszechniane. Choć media społecznościowe stanowią z założenia multi-
medialne kanały komunikacji, umożliwiające przekaz zróżnicowanych treści, 
to jednak da się wyróżnić generalne tendencje związane z udostępnianiem 
komunikatów. Blogi sprzyjają na przykład przekazywaniu dłuższych komu-
nikatów, bardziej niż zorientowane na szybką i lapidarną komunikację kanały 
mikroblogowe, a serwisy służące dzieleniu się zasobami sieciowymi są zwy-
kle sprofi lowane na dzielenie się określonym typem zasobów np. YouTube 

your core business, you simply cannot participate in them all, especially since «being active» 
is one requirement of success”.
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– fi lmami video, Pinterest – zdjęciami, Slideshare – prezentacjami multime-
dialnymi. 

Częstotliwość publikowania komunikatów jest, podobnie jak treść, w du-
żej mierze zdeterminowana przez kanał, za pośrednictwem którego odby-
wa się komunikacja. Serwisy społecznościowe czy mikroblogi wymagają na 
przykład większej aktywności, niż serwisy służące dzieleniu się zasobami czy 
też blogi, gdzie odstępy między kolejnymi publikacjami mogą być dłuższe. 

Wyniki badań własnych pozwalają sądzić, że badane instytucje stosunko-
wo dobrze radzą sobie z doborem treści i częstotliwości ich publikowania. Ba-
dane instytucje w większości porozumiewają się ze swoimi użytkownikami/
klientami często i w sposób dobrany do kanału komunikacji, jednak i w tym 
obszarze dały się zauważyć pewne problemy. Wydawnictwa, które najczęściej 
spośród analizowanych typów instytucji wykorzystywały w swojej działalno-
ści kanały mikroblogowe, publikowały za ich pośrednictwem, z  dokładnie 
taką samą częstotliwością, bardzo zróżnicowane typy informacji i zasobów, 
co może świadczyć o braku przemyślanej strategii publikacyjnej. Biblioteki 
z  kolei publikują wiadomości za pośrednictwem serwisów społecznościo-
wych ze zbyt małą częstotliwością – wśród badanych instytucji 37% bibliotek 
publikowało informacje kilka razy w tygodniu, 33% kilka razy w miesiącu, 
codzienne zaś korzystało z serwisów społecznościowych zaledwie 6% bada-
nych bibliotek. Zbyt rzadkie – jak w przypadku bibliotek, lub nie do końca 
przemyślane – jak w wydawnictwach – publikowanie treści nie sprzyja zaan-
gażowaniu klientów/użytkowników w proces komunikacji i może znacznie 
obniżać skuteczność prowadzonych działań. 

3.1.4. Problem wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obsługę 
mediów społecznościowych

Wyniki przeprowadzonych badań własnych pokazały, że w 40% ankietowa-
nych instytucji książki, wyznaczono osobę odpowiedzialną za obsługę me-
diów społecznościowych, a w  16% – powołano zespół osób odpowiedzial-
nych za narzędzia Web 2.0. Jednocześnie w 8% badanych instytucji mediami 
społecznościowymi zajmują się, w zależności od potrzeb, przypadkowe oso-
by, a  32% badanych instytucji nie posiada w  ogóle osoby odpowiedzialnej 
za media społecznościowe. Przeprowadzone badania pokazały również, że 
do obsługi mediów społecznościowych wyznaczani są – tak w instytucjach 
komercyjnych, jak i niekomercyjnych – przede wszystkim pracownicy dzia-
łów promocji, marketingu i PR, rzadziej pracownicy działów automatyzacji, 
informatycy lub administratorzy stron WWW. Częste wyznaczanie osób lub 
zespołów odpowiedzialnych za obsługę mediów społecznościowych spośród 
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pracowników działów promocji może sprzyjać kojarzeniu mediów społecz-
nościowych wyłącznie z ich wykorzystaniem w tym obszarze działań instytu-
cji, odwracając uwagę od innych, potencjalnie interesujących zastosowań, np. 
w działalności handlowej czy usługowej. 

Przeprowadzone badania pokazały również, że w  polskich instytucjach 
książki – tak komercyjnych, jak i niekomercyjnych – nie ma tradycji zatrud-
niania na stanowiska związane z  obsługą mediów społecznościowych ze-
wnętrznych specjalistów, choć np. w bibliotekach niemieckich, powoływanie 
profesjonalnych, działających całodobowo działów obsługi mediów społecz-
nościowych, jest w dużych bibliotekach znaną praktyką [Deutsche online]. 
Podejście zakładające czynienie z obsługi mediów społecznościowych dodat-
kowego obowiązku osób zatrudnionych na innych stanowiskach lub polega-
nie na ochotniczej pracy stażystów może – choć nie musi – skutkować ni-
ską motywacją pracowników i zmniejszać efektywność prowadzonych przez 
nich działań. Obsługa mediów społecznościowych wymaga od zajmujących 
się nią pracowników nie tylko znajomości nowych technologii i specyfi ki ko-
munikacji w środowisku sieciowym, lecz także wysoko rozwiniętych kompe-
tencji personalnych i społecznych, kreatywności i entuzjazmu. Kwestia właś-
ciwego doboru pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii 
w mediach społecznościowych – a  tym samym współodpowiedzialnych za 
wizerunek instytucji w środowisku internautów – oraz opracowanie dla nich 
odpowiedniego systemu motywacyjnego jest zatem istotnym problemem, 
którego rozwiązanie w dużej mierze decyduje o sukcesie prowadzonych przez 
instytucję działań. 

3.1.5. Problemy związane z wykorzystaniem mediów
społecznościowych w instytucjach książki
– podsumowanie

Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki przeprowadzonych badań włas-
nych pozwoliły wskazać główne problemy i źródła potencjalnych trudności 
związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych w polskich insty-
tucjach książki.

Czynnikiem, który może w istotny sposób utrudniać efektywne wykorzy-
stanie narzędzi Web 2.0 w  jest nieumiejętność precyzyjnego zdefi niowania 
celu podjęcia aktywności w  mediach społecznościowych. Zaobserwowane 
kłopoty z przyporządkowaniem poszczególnych narzędzi do obszarów dzia-
łalności instytucji mogą sugerować brak dostatecznej refl eksji nad celem 
i sensem podejmowania działalności w mediach społecznościowych. Bada-
ne instytucje postrzegają przy tym nowe media głównie w kategorii narzędzi 
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promocji, przywiązując znacznie mniejszą wagę do ich zastosowań w reali-
zacji działalności informacyjnej, usługowej czy handlowej. Ograniczanie roli 
mediów społecznościowych wyłącznie do obszaru działalności promocyjnej 
nie pozwala na pełne wykorzystanie ich potencjału i może obniżać efektyw-
ność prowadzonych za ich pośrednictwem działań. 

Kolejne zdiagnozowane problemy wiążą się z etapem określania zakresu 
udostępnianych treści oraz częstotliwości ich publikowania. Przeprowadzo-
ne badania własne ujawniły, w przypadku badanych wydawnictw, problemy 
z wyborem strategii publikowania treści za pośrednictwem kanałów mikrob-
logowych, zaś w odniesieniu do bibliotek – zbyt małą częstotliwość przekazy-
wania treści w serwisach społecznościowych. 

Ostatnim zdiagnozowanym obszarem, w  obrębie którego wytypowano 
czynniki mogące potencjalnie obniżać skuteczność prowadzonych działań, 
jest sfera doboru pracowników odpowiedzialnych za obsługę mediów spo-
łecznościowych. Badania pokazały, że w większości instytucji prowadzeniem 
kampanii w mediach społecznościowych zajmuje się jedna osoba, w ramach 
dodatku do innych obowiązków. Obsługą mediów społecznościowych zaj-
mują się przy tym najczęściej pracownicy działów promocji i PR, co sprzyja 
utożsamianiu narzędzi Web 2.0 wyłącznie z tym obszarem działań instytucji. 

W dalszej części pracy, biorąc pod uwagę zdiagnozowane problemy, 
przedstawiono etapy i elementy składowe procesu tworzenia strategii prowa-
dzenia kampanii w mediach społecznościowych. Zwrócono uwagę na główną 
rolę precyzyjnego zdefi niowania celu prowadzonych działań oraz koniecz-
ność wpisania aktywności w środowisku Web 2.0 w ogólną strategię działania 
instytucji. 

3.2. Strategie wykorzystania mediów
społecznościowych w instytucjach książki
– elementy składowe i etapy tworzenia

Przedstawiono założenia strategicznego podejścia do kwestii wykorzysta-
nia narzędzi Web 2.0 w działalności instytucji książki. Strategię zdefi niowa-
no ogólnie, za G. Sroślakiem, jako: „zaplanowaną koncepcję, sposób zor-
ganizowania działań służących realizacji celów perspektywicznych i  misji 
w przedsiębiorstwie” [Sroślak 2003, s. 10]. Autor defi nicji wskazuje na zwią-
zek strategii z misją instytucji oraz zwraca uwagę na fakt, że skutki działań 
strategicznych są widoczne w dłuższej perspektywie czasowej. M. Laszczak 
podkreśla z kolei, że strategia jest konstrukcją intelektualną, koncepcją wy-
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korzystującą wiedzę o obecnej kondycji przedsiębiorstwa i warunkach w ja-
kich funkcjonuje, do planowania działań mających zapewnić w przyszłości 
realizację określonych celów instytucji. Zdaniem autora, strategia jest więc: 
„intelektualną reakcją na odczuwalną lukę między stanem faktycznym a sta-
nem pożądanym (...)” [Laszczak 2011, s. 27]. 

Teoretycy procesów zarządzania podkreślają kluczową rolę opracowania 
strategii, jako czynnika wpływającego na konkurencyjność fi rmy i  pozwa-
lającego na jej dynamiczny rozwój. Zdaniem F. Krawca: „Efektywne wyko-
rzystanie procesów strategicznego myślenia jest krytyczną zdolnością fi rmy 
do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi” [Krawiec 2003, s. 14]. Podobnego 
zdania jest także P. Żukowski, który podkreśla, że dobrze przemyślana strate-
gia jest obecnie narzędziem umożliwiającym organizacji utrzymanie stabil-
nej pozycji na konkurencyjnym rynku [Żukowski 2011]. Zdanie to podziela 
również A. Kaleta, który postrzega strategię przedsiębiorstwa w kategoriach 
narzędzia o decydującym znaczeniu, umożliwiającego instytucji:

– dokonywanie trafnych wyborów;
– skuteczne planowanie i przeprowadzanie zmian;
– wyróżnienie się na tle konkurentów i uzyskanie nad nimi istotnej prze-

wagi [Kaleta 2004]. 
Formułowanie strategii jest – zdaniem P. Żukowskiego – „procesem do-

pasowania potencjału instytucji do ustalonego celu strategicznego i  przy-
puszczalnych warunków otoczenia, czynników i środków działania w czasie 
objętym strategią” [Żukowski 2011, s. 19]. Proces tworzenia ogólnej strategii 
instytucji obejmuje przy tym kilka etapów, w tym określenie:

– celu działań;
– odbiorców;
– obecnej sytuacji fi rmy;
– kierunku planowanych zmian;
– działań i zasobów pozwalających na osiągnięcie celu [Żukowski 2011]. 
Do prawidłowego skonstruowania strategii działania instytucji konieczne 

jest zatem wyznaczenie ogólnego celu działania, określenie docelowej grupy 
odbiorców, zdiagnozowanie obecnej sytuacji fi rmy w  kontekście planowa-
nych działań oraz określenie sposobów osiągnięcia wyznaczonych celów. 

W dalszej części pracy omówiono, na podstawie opracowanego sche-
matu, czynniki istotne w procesie tworzenia strategii prowadzenia kampa-
nii w mediach społecznościowych, zwracając szczególną uwagę na problem 
precyzyjnego określenia celu prowadzonych działań i konieczność włączenia 
aktywności w sferze Web 2.0 w ogólną strategię pracy instytucji. Omówiono 
czynniki wpływające na sposób prowadzenia działań w mediach społecznoś-
ciowych, zwrócono uwagę na zagrożenia związane z prowadzeniem kampa-
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nii za ich pośrednictwem oraz podkreślono konieczność opracowania przez 
instytucje planów zarządzania sytuacją kryzysową.

3.2.1. Określenie celu prowadzenia działań w mediach
społecznościowych

Cel prowadzenia działań w mediach społecznościowych musi korespondo-
wać z szerzej zdefi niowanymi celami instytucji i wpisywać się w ogólną stra-
tegię jej działania. 

Punktem wyjściowym dla procesu formułowania ogólnej strategii insty-
tucji jest określenie jej wizji i misji. P. Żukowski, analizując metodologiczne 
aspekty planowania strategicznego, podkreśla podstawowe znaczenie obu 
elementów. Autor defi niuje wizję instytucji jako projekcję planów dotyczą-
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Rys. 9. Schemat tworzenia strategii prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych

Źródło: opracowanie własne, 2012.
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cych kierunków jej pożądanego rozwoju, misję z kolei określa mianem tożsa-
mości instytucji, w której zawiera się fi lozofi a jej działania [Żukowski 2011]. 
Wyraźne zdefi niowanie ideologicznych podstaw działalności pozwala insty-
tucji na wyznaczenie głównych celów i kierunków działań oraz zbudowanie 
ogólnej strategii ich realizacji. Dopiero na bazie dobrze zarysowanej ogólnej 
strategii działania instytucji możliwe jest prawidłowe sformowanie strategii 
prowadzenia działań w mediach społecznościowych. 

Cele prowadzenia kampanii w  mediach społecznościowych mogą być 
bardzo zróżnicowane w zależności od typu instytucji oraz jej wizji rozwoju, 
misji i ogólnych celów działania. Ch. Li i J. Bernoff , analizując sposoby wyko-
rzystania nowych technologii w działalności przedsiębiorstw, wyróżnili pięć 
zasadniczych celów prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych:

– słuchanie (poszukiwanie odpowiedzi na pytania o potrzeby klientów, 
prowadzenie badań marketingowych, zbieranie opinii i komentarzy);

– komunikowanie się (tworzenie partnerskiej relacji z klientami);
– inspirowanie (wykorzystanie entuzjazmu najbardziej aktywnych użyt-

kowników w celu wytworzenia efektu „marketingu szeptanego”);
– wspieranie (zapewnienie klientom możliwości interakcji i wzajemne-

go wspierania się w  podejmowaniu decyzji i  rozwiązywaniu proble-
mów);

– zaangażowanie (budowanie trwałych relacji z klientami, włączenie ich 
w działalność fi rmy, np. w obszarze projektowania produktów).

W instytucjach książki media społecznościowe są obecnie utożsamiane 
głównie z narzędziami prowadzenia kampanii marketingowych, co potwier-
dziły wyniki przeprowadzonych badań własnych, jednak zastosowanie ele-
mentów Web 2.0 może daleko wykraczać poza ramy działań promocyjnych. 
Wśród celów prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych można 
wymienić np.:

– działania z  zakresu PR (budowanie dobrego wizerunku instytucji, 
umacnianie więzi z  klientami/użytkownikami, budowanie opartych 
na zaufaniu relacji z kontrahentami);

– prowadzenie działalności informacyjnej;
– prowadzenie działalności usługowej;
– prowadzenie działalności handlowej;
– prowadzenie działalności edukacyjnej;
– prowadzenie działalności kulturalnej;
– integrowanie środowiska pracowników instytucji;
– integrowanie środowiska lokalnego;
– propagowanie idei, prowadzenie kampanii społecznych. 
Prowadzenie działań w  mediach społecznościowych nie musi przy tym 

ograniczać się do realizacji wyłącznie jednego celu instytucji, może służyć 



172

osiąganiu różnych korzyści, konieczne jest jednak ich wyraźne określenie. 
Zdaniem Ch. Li i J. Bernoff a: „Od precyzyjnego sformułowania celu zależy 
powodzenie strategii jako takiej. Kluczem do sukcesu jest jednoznaczne wy-
znaczenie kierunku działania – zdefi niowanie powodu, dla którego decydu-
jemy się zaangażować w aktywność wzbierającego nurtu” [Li, Bernoff  2009, 
s. 105]. Bez wyraźnego zdefi niowania celów podjęcie działań w sferze Web 
2.0 jest – zdaniem Li i Bernoff a – bezrefl eksyjną próbą podążania za nowymi 
trendami, która w dłuższej perspektywie nie służy dobru przedsiębiorstwa.

Podkreślenia wymaga również fakt, że warunkiem skutecznego prowa-
dzenia kampanii w  mediach społecznościowych jest nie tylko precyzyjne 
określenie celów działań, lecz także opracowanie metod pomiaru skutecz-
ności ich realizacji. Konieczne wydaje się zatem określenie parametrów po-
zwalających na ocenę stopnia realizacji wyznaczonych celów. Pomocne w ba-
daniu efektywności prowadzenia kampanii w  mediach społecznościowych 
mogą okazać się narzędzia takie jak: Klout, PeerIndex, TweetLevel, Facebook 
Insights czy Kred, pozwalające na pomiar wybranych wskaźników, w  tym: 
liczby aktywnych użytkowników, liczby komentarzy, liczby odsłon dla po-
szczególnych komunikatów itp. Wymienione parametry nie dają pełnego 
obrazu skuteczności prowadzonych działań, mogą jednak stać się dla osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych 
istotną wskazówką ułatwiającą ocenę efektywności prowadzonych działań 
i pozwalającą lepiej dostosować sposób postępowania do wyznaczonych ce-
lów instytucji.

Tabela 3. Przykład zestawienia celów prowadzenia działań w mediach społecznościowych z grupami 
odbiorców

Cel działań w mediach społecznościowych Odbiorcy działań
działalność promocyjna użytkownicy/klienci instytucji

prowadzenie działalności usługowej

prowadzenie działalności handlowej

działania z zakresu PR użytkownicy/klienci instytucji, kontrahenci

prowadzenie działalności informacyjnej

integrowanie środowiska pracowników instytucji pracownicy instytucji

integrowanie środowiska lokalnego społeczność lokalna

prowadzenie działalności edukacyjnej
społeczeństwoprowadzenie działalności kulturalnej

propagowanie idei, prowadzenie kampanii społecznych

Źródło: opracowanie własne, 2012.
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3.2.2. Określenie odbiorcy działań w mediach
społecznościowych

Drugim z głównych elementów tworzenia strategii działań w mediach spo-
łecznościowych jest określenie grupy/grup docelowych odbiorców, do któ-
rych kierowane będą komunikaty. Pomocna w określeniu grupy docelowej 
może się okazać analiza tzw. bliższego i dalszego otoczenia instytucji. 

K. Obłój defi niuje otoczenie dalsze jako: „ten obszar otoczenia, którego 
zmiany wpływają na działanie fi rmy, ale na które fi rma nie ma wpływu” [Ob-
łój 2007, s. 208], np. otoczenie gospodarcze, społeczne, prawne czy politycz-
ne. Otoczeniem bliższym instytucji jest z kolei: „otoczenie, które ma wpływ 
na fi rmę i na które fi rma może mieć wpływ: może je zmieniać i kształtować” 
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[Obłój 2007, s. 208]. Do tej sfery zalicza się m.in. klientów, współpracowni-
ków, dostawców, kontrahentów, społeczność lokalną czy sponsorów. 

Analiza otoczenia bliższego instytucji książki pokazuje, że podmiotem 
działań w  mediach społecznościowych mogą być nie tylko, co najbardziej 
oczywiste, klienci/użytkownicy instytucji, lecz także jej pracownicy, sponso-
rzy czy kontrahenci. Pewne działania instytucji, np. kulturalne czy edukacyj-
ne, mogą być również skierowane do ogółu społeczeństwa lub do społeczno-
ści lokalnej. 

Określenie docelowej grupy odbiorców musi przy tym pozostawać w zgo-
dzie zarówno z nadrzędnym celem działania instytucji, jak i ze zdefi niowa-
nym celem prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych. 

Kluczowe, z  punktu widzenia zasad planowania strategicznego, sprecy-
zowanie celu i odbiorcy działań w mediach społecznościowych, umożliwia 
przejście do kolejnych etapów opracowania strategii, pozwalających precy-
zyjnie określić sposoby realizacji zaplanowanych działań. 

3.2.3. Dobór narzędzi

Narzędzia prowadzenia działań w mediach społecznościowych powinny być 
dobierane w taki sposób, aby maksymalnie wspierać realizację ustalonych ce-
lów instytucji oraz zapewniać możliwie najlepszy kontakt z grupą docelową. 
Dobór narzędzi wymaga zatem zarówno wiedzy o specyfi ce poszczególnych 
form mediów społecznościowych, jak i orientacji w strukturze publiczności, 
którą gromadzą. 

Prowadzenie doboru narzędzi Web 2.0 z  uwzględnieniem informacji 
o strukturze ich użytkowników pozwala spojrzeć na problem w nowy, nie-
standardowy sposób. Konieczne jest jednak uzyskanie odpowiedzi na kilka 
pytań:

– jakie zainteresowania mają/mogą mieć członkowie docelowej grupy 
działań instytucji?

– jakie cechy demografi czne mają/mogą mieć członkowie docelowej 
grupy działań instytucji?

– gdzie można znaleźć przedstawicieli grupy docelowej w sieci? z jakich 
narzędzi korzystają?

Odpowiedź na przedstawione pytania jest stosunkowo łatwa w przypad-
ku wielu wydawnictw, posiadających ściśle określoną politykę publikacyjną 
i kierujących swoje działania do specyfi cznych grup odbiorców, najtrudniej-
sza zaś – w przypadku bibliotek publicznych i ogólnoasortymentowych księ-
garni, z założenia gromadzących szeroki zasób zbiorów i kierujących swoje 
działania do szerokiej publiczności. 
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Uwzględnienie w procesie wyboru narzędzi Web 2.0 informacji o ogól-
nym profi lu ich użytkowników pozwala uniknąć błędu polegającego na bez-
refl eksyjnym skupianiu całej aktywności instytucji na prowadzeniu konta 
w serwisie Facebook, podczas gdy część potencjalnych odbiorców gromadzi 
się również w innych, sieciowych społecznościach. W przypadku instytucji 
książki, takim miejscem mogą się okazać np. serwisy społecznościowe dla 
miłośników literatury. Wyniki badań własnych przeprowadzonych w  2010 
roku na grupie ponad 300 użytkowników trzech popularnych literackich ser-
wisów społecznościowych pokazały, że profi l użytkownika takiego serwisu 
częściowo pokrywa się – głównie pod względem płci i miejsca zamieszkania 
– z profi lem typowego czytelnika. Porównanie cech demografi cznych użyt-
kowników serwisów dla miłośników literatury z profi lem typowego internau-
ty i profi lem użytkownika serwisów społecznościowych pozwoliło również 
stwierdzić, że serwisy dla miłośników literatury częściej niż inne serwisy 
społecznościowe gromadzą kobiety oraz osoby z wyższym wykształceniem 
[Wójcik 2012]. 

Innym typem społeczności sieciowych wartych uwagi z punktu widzenia 
instytucji książki są serwisy takie jak wbibliotece.pl czy fajnaksiegarnia.pl, 
których zadaniem jest integrowanie instytucji książki – tak komercyjnych, 
jak i niekomercyjnych – z czytelnikami. Serwisy tego rodzaju są obecnie mało 
popularne, gromadzą jednak specyfi czną publiczność osób aktywnie poszu-
kujących informacji o książkach i  instytucjach książki, co daje instytucjom 
szansę dotarcia do osób potencjalnie zainteresowanych ich ofertą. 

W procesie doboru narzędzi, za pośrednictwem których prowadzona bę-
dzie działalność instytucji w mediach społecznościowych, istotne jest zatem 
podejmowanie decyzji z uwzględnieniem:

– celu prowadzenia działań w nowych mediach;
– struktury, zainteresowań, potrzeb i przyzwyczajeń grupy docelowej;
– specyfi ki poszczególnych form mediów społecznościowych, w  tym 

struktury ich użytkowników.
Zestawienie wymienionych czynników powinno zapewnić instytucji 

możliwość optymalnego doboru narzędzi Web 2.0 w taki sposób, aby umoż-
liwiały skuteczną realizację wyznaczonych celów. 

3.2.4. Określenie rodzaju publikowanych treści

Treść publikowanych komunikatów musi odpowiadać na oczekiwania grupy 
docelowej, wpierać realizację celów instytucji oraz być dopasowana do kana-
łu za pośrednictwem, którego będzie rozpowszechniana. Określenie profi lu 
publikowanych treści wymaga zatem odpowiedzi na pytania:

– publikowanie jakich treści pomoże w osiągnięciu celów instytucji?
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– jakie treści mogą zainteresować użytkowników?
– czy wybrane treści dobrze korespondują z narzędziem, za pośrednic-

twem którego będą przekazywane?
Profi l przekazywanych treści musi być wynikiem kompromisu między 

tym, co instytucja chce przekazać, a tym co użytkownicy są skłonni przyjąć. 
Cel instytucji często musi być zatem realizowany nie wprost. Zdaniem tak 
teoretyków, jak i praktyków social media, prowadzenie kampanii w mediach 
społecznościowych wymaga rozwagi i  cierpliwości. A. Kaplan i  M. Haen-
lein, analizując zasady prowadzenia działań w sferze Web 2.0, podkreślają, że 
aby skutecznie realizować własne cele biznesowe konieczne jest zaoferowanie 
klientom czegoś w zamian oraz uczciwe budowanie z nimi partnerskich re-
lacji. Wśród głównych zasad funkcjonowania w społecznościach sieciowych 
wymieniają takie jak:

– „bądź aktywny (...)”;
– „bądź interesujący (...)”;
– „bądź skromny (...)”;
– „bądź nieprofesjonalny (...)”;
– „bądź szczery (...)” [Kaplan, Haenlein 2010, s. 66–67].
Zdaniem autorów efektywne prowadzenie działań w  mediach społecz-

nościowych wymaga więc zaangażowania, publikowania inspirujących treści 
zgodnych z zainteresowaniami użytkowników, zachowania pokory i szacun-
ku dla zasad funkcjonowania w społecznościach sieciowych, nastawienia się 
na nieformalną komunikację i uczciwości wobec użytkowników. Dobór tre-
ści powinien więc uwzględniać nie tylko bezpośrednie cele instytucji – np. 
handlowe czy promocyjne, ale musi także odpowiadać na potrzeby klientów 
i sprzyjać budowaniu z nimi trwałych relacji. 

3.2.5. Określenie częstości publikowania treści

Częstotliwość publikowania treści zależy w dużej mierze od rodzaju narzę-
dzia Web 2.0, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja. Jedna 
z głównych zasad prowadzenia działalności w mediach społecznościowych, 
„bądź aktywny”, sugeruje konieczność częstego zaznaczania swojej obec-
ności i  stałego podtrzymywania kontaktu z  innymi uczestnikami komuni-
kacji. Prowadzenie działań w  mediach społecznościowych nie polega przy 
tym wyłącznie na publikowaniu określonych treści (tzw. content), ale przede 
wszystkim na wchodzeniu w  interakcję z  innymi uczestnikami komunika-
cji. Zadaniem osoby odpowiedzialnej za obsługę mediów społecznościowych 
jest zatem umiejętne reagowanie na działania członków sieciowej społeczno-
ści – odpisywanie na wiadomości, komentowanie wpisów, podtrzymywanie 
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dyskusji i pobudzanie ich zainteresowania. Wszystkie wymienione działania 
wymagają dużych nakładów czasu i zaangażowania.

Przeprowadzone badania własne pokazały tymczasem, że w  większości 
instytucji obsługą mediów społecznościowych zajmuje się tylko jedna oso-
ba, co w oczywisty sposób utrudnia utrzymanie regularnego kontaktu z od-
biorcami działań szczególnie, gdy instytucja korzysta z wielu narzędzi Web 
2.0, a obsługa mediów społecznościowych jest tylko jednym z wielu zadań 
wyznaczonej osoby. Pewną pomocą mogą się w takich przypadkach okazać 
narzędzia służące integrowaniu komunikacji za pośrednictwem różnych ka-
nałów, np. Hootsuite czy TweetDeck. Umożliwiają one równoczesne publi-
kowanie zadeklarowanych wiadomości w wielu miejscach w sieci, np. na blo-
gu, w serwisie społecznościowym i na kanale mikroblogowym, jak również 
automatyczne publikowanie wcześniej zaplanowanych informacji w określo-
nych odstępach czasu. Stosowanie takich narzędzi pozwala osobie prowa-
dzącej działania na lepsze rozplanowanie pracy i zaoszczędzenie czasu prze-
znaczonego na publikowanie wiadomości. Nie rozwiązuje to jednak kwestii 
bieżącego reagowania na działania użytkowników ani problemu związanego 
z koniecznością dopasowania rodzaju i długości komunikatu do poszczegól-
nych form Web 2.0. Rozwiązaniem wydaje się więc dokonanie przez instytu-
cje selekcji wykorzystywanych narzędzi społecznościowych lub powoływanie 
większych zespołów osób odpowiedzialnych za działania w nowych mediach. 

3.2.6. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie 
kampanii w mediach społecznościowych

Kolejnym etapem tworzenia strategii jest dobór osób odpowiedzialnych za 
prowadzenie działań w mediach społecznościowych, który powinien się od-
bywać w sposób zgodny z nowoczesnymi koncepcjami z zakresu human re-
sources. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources – HR) jest na grun-
cie nauk o  zarządzaniu defi niowane jako: „określona koncepcja zarządza-
nia w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie 
postrzega się jako składnik aktywów fi rmy i źródło konkurencyjności (...)” 
[Pocztowski 2003, s. 36]. Współczesne podejście do problematyki zarządza-
nia zasobami ludzkimi zakłada więc, że pracownicy – ich wiedza, umiejętno-
ści, doświadczenie i zaangażowanie – są czynnikiem w istotny sposób decy-
dującym o sukcesie przedsiębiorstwa. Zdaniem Z. Janowskiej: „odpowiednie 
wykorzystanie zasobów ludzkich staje się kluczem do osiągnięcia sukcesu 
przez fi rmę w jej konkurencyjnym otoczeniu” [Janowska 2010, s. 59]. Podsta-
wowe zasady współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi zakładają:
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– postrzeganie pracowników w kategoriach kapitału fi rmy;
– postrzeganie pracowników w kategoriach źródła przewagi konkuren-

cyjnej;
– inwestowanie w rozwój kadry;
– podkreślanie roli kultury organizacyjnej fi rmy;
– dostrzeganie istotnej roli procesów motywacyjnych;
– rozwijanie bezpośrednich form uczestnictwa pracowników w proce-

sach zarządzania;
– postrzeganie zarządzania zasobami ludzkimi jako istotnego elementu 

szerszej strategii przedsiębiorstwa [Pocztowski 2003; Armstrong 2005; 
Janowska 2010]. 

Przeprowadzone badania własne pokazały, że w  polskich instytucjach 
książki nie praktykuje się zatrudniania na stanowiska związane z obsługą no-
wych mediów zewnętrznych specjalistów, stawiając raczej na rekrutację we-
wnętrzną, a więc pozyskiwanie osób odpowiedzialnych za obsługę narzędzi 
Web 2.0 spośród pracowników instytucji. Teoretycy w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi, wśród zalet rekrutacji wewnętrznej, wymieniają m.in.: 
niższe koszty rekrutacji pracownika, jego większą motywację do pracy oraz 
możliwość rozwijania wewnętrznego kapitału ludzkiego instytucji, zwracając 
jednocześnie uwagę na potencjalne zagrożenia, takie jak: konieczność doko-
nania wyboru spośród ograniczonej liczby kandydatów, koszty przeprowa-
dzania odpowiednich szkoleń oraz zwiększone ryzyko konfl iktów interper-
sonalnych [Walkowiak 2007]. 

Podkreślenia wymaga fakt, że wszelkie przejawy aktywności instytu-
cji w  mediach społecznościowych są – podobnie jak strona internetowa 
czy sposób prowadzenia korespondencji mailowej – wizytówką instytucji, 
kształtującą w dużej mierze jej profesjonalny wizerunek. Dobór osób odpo-
wiedzialnych za obsługę obecności instytucji w mediach społecznościowych 
powinien więc się odbywać w sposób szczególnie uważny. Zdaniem Ch. Li
i J. Bernoff a prowadzenie kampanii w środowisku Web 2.0 jest zadaniem na 
tyle trudnym i wymagającym szczególnych kompetencji, że nie może być po-
wierzane pracownikom średniego szczebla, ale powinno znajdować się w ge-
stii osób pełniących funkcje kierownicze, w  tym dyrektorów instytucji [Li, 
Bernoff  2009]. 

Wśród głównych kompetencji osoby prowadzącej działania w  mediach 
społecznościowych wymieniane są w literaturze przedmiotu, m.in.:

– komunikatywność, otwartość;
– elastyczność, zdolność do szybkiego reagowania;
– wiedza o specyfi ce środowiska sieciowego i nowych mediach;
– ciekawość, chęć zdobywania nowej wiedzy [Li, Bernoff  2009; Kirkpa-

trick 2011].
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Rekrutacja osób odpowiedzialnych za narzędzia Web 2.0 jest, szczególnie 
w przypadku instytucji niekomercyjnych, utrudniona ze względu na fi nanso-
we warunki ich funkcjonowania. Obsługa mediów społecznościowych staje 
się dla wyznaczonego pracownika obciążeniem, za które rzadko otrzymuje 
on dodatkowe wynagrodzenie. W tej sytuacji niezbędne z punktu widzenia 
zasad zarządzania kapitałem ludzkim wydaje się opracowanie odpowiednie-
go systemu motywacyjnego. Motywowanie jest zdaniem A. Waleckiej zło-
żonym procesem z obszaru zarządzania, opartym na pobudzaniu pracowni-
ków – za pomocą zróżnicowanych metod – do jak najlepszego wykonywania 
przez nich pracy. Motywowanie powinno przy tym bazować na indywidual-
nych potrzebach i oczekiwaniach pracowników, oferując im możliwość ich 
zaspokojenia poprzez pracę [Walecka 2011].

Teoretycy nauk o zarządzaniu wyróżniają – obok motywacji fi nansowych 
– wiele innych, pozapłacowych czynników mogących korzystnie wpływać na 
efektywność pracowników i stopień ich zadowolenia z wykonywanej pracy. 
Do najczęściej wymienianych należą:

– pochwały;
– nagrody i wyróżnienia;
– awans;
– poprawa warunków pracy, możliwość udziału w szkoleniach;
– zwiększenie obszaru samodzielności pracownika, włączenie go w pro-

cesy decyzyjne [Kopertyńska 2004; Beck 2008; Kamińska, Warzyński 
2011; Walecka 2011].

Badania przeprowadzone przez pracowników Katedry Zarządzania Poli-
techniki Łódzkiej metodą wywiadu na grupie 70 menedżerów przedsiębiorstw 
różnej wielkości pokazały, że w dobie kryzysu gospodarczego pozapłacowe 
formy motywowania pracowników zyskują na znaczeniu. Ankietowani byli 
zgodni, że w  sytuacji gdy fi nansowe motywowanie pracowników nie jest 
możliwe, szczególnie istotne staje się zapewnienie innych, pozapłacowych 
narzędzi sprzyjających podnoszeniu efektywności pracy. W badanej grupie 
99% menedżerów motywowało pracowników, stosując pochwały, 97% pub-
licznie wyróżniało pracowników za szczególne osiągnięcia, 93% zapewniało 
podwładnym możliwość wpływania w  większym stopniu na sprawy fi rmy, 
tyle samo badanych w sposób szczególny dbało o zapewnienie dobrej atmo-
sfery pracy [Walecka 2011]. 

Osoby odpowiedzialne za prowadzanie kampanii w mediach społecznoś-
ciowych, działające w nowym, nie do końca rozpoznanym środowisku, szcze-
gólnie potrzebują wsparcia ze strony kierownictwa instytucji i wewnętrznego 
przekonania o sensowności podejmowanych działań. Istotne wydaje się za-
tem włączenie pracowników w procesy decyzyjne związane z obszarem dzia-
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łań w nowych mediach oraz podkreślanie znaczenia efektywnego prowadze-
nia kampanii w środowisku Web 2.0 dla sukcesu instytucji. 

3.2.7. Opracowanie planu zarządzania sytuacją kryzysową

Internet, jako środowisko komunikacyjne, umożliwiające nieskrępowane, 
anonimowe i – w większości przypadków – nieobarczone odpowiedzialnoś-
cią głoszenie swoich poglądów, sprzyja powstawaniu negatywnych zjawisk 
takich jak trolling – prowokowanie, celowe wszczynanie kłótni czy fl aming 
– przesadne reagowanie, niepotrzebne podsycanie sporów [Lipińska 2008]. 
Problemy te towarzyszą rozwojowi Internetu od jego początków, występując 
najpierw w obszarze komunikacji za pośrednictwem list i grup dyskusyjnych, 
z czasem – wraz z rozwojem form Web 2.0 w sieci – rozszerzając się na nowe 
kanały komunikacji, takie jak blogi czy serwisy społecznościowe. Prowadze-
nie działań w mediach społecznościowych zawsze łączy się więc z ryzykiem 
i wymaga od instytucji gotowości poddania się, nie zawsze pozytywnej czy 
sprawiedliwej, ocenie środowiska sieciowego. Blogi instytucji oraz ich profi le 
w serwisach społecznościowych mogą się stać miejscem zamieszczania nega-
tywnych, w tym wulgarnych i obraźliwych, komentarzy, narzędziem prowo-
kacji prowadzonych przez konkurentów czy wreszcie miejscem publicznego 
składania reklamacji. Stąd też istotnym elementem strategii prowadzenia 
działań w mediach społecznościowych staje się ustalenie planu zarządzania 
sytuacją kryzysową. 

Pojęcie kryzysu jest na gruncie nauk o  zarządzaniu defi niowane bar-
dzo szeroko. Kryzysem w organizacji może być, zdaniem J. Walas-Trębacz
i J. Ziarko:

– sytuacja, w której działalność organizacji zostaje trwale zakłócona,
– sytuacja, w  której organizacja rzeczywiście lub pozornie utraciła kontrolę nad 

swoją działalnością,
– stan naruszający równowagę wewnętrzną organizacji,
– stan, w którym działanie organizacji natrafi a na istotne przeszkody,
– stan, który może zagrozić istnieniu organizacji lub jej części (funkcji),
– stan, który narusza kondycję fi nansową organizacji, ograniczając jej możliwości 

rozwojowe,
– sytuacja zagrażająca realizacji celów strategicznych fi rmy,
– sytuacja charakteryzująca się ambiwalencją możliwości rozwoju i naprawy,
– sytuacja swoistego przełomu między dwoma jakościowo różnymi fazami procesu 

wzrostu przedsiębiorstwa,
– sytuacja, która może zniszczyć podstawy publicznego zaufania i  wewnętrznej 

wiary w  organizację czy zaszkodzić jej wizerunkowi i  wiarygodności” [Walas-
-Trębacz, Ziarko 2011, s. 19].
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Przytoczony przez autorów obszerny rejestr defi nicji pokazuje, że kryzy-
sem może być nazwany każdy moment destabilizacji utrudniający instytucji 
płynne działanie i  realizację jej celów. Teoretycy nauk o  zarządzaniu pod-
kreślają jednak, że kryzys – choć jest stanem potencjalnie zagrażającym do-
bru instytucji – może prowadzić do pozytywnych rezultatów, sprzyjając np. 
wykształceniu się nowej jakości produktów, usług czy procesów [Tarczydło 
2004; Johar, Birk, Einwiller 2010]. 

U podstaw kryzysu w  instytucji mogą się znajdować zarówno czynniki 
wewnętrzne (np. błędy w zarządzaniu), jak i  zewnętrzne (np. wrogie dzia-
łania konkurencji). W  przypadku działań w  mediach społecznościowych, 
źródłem kryzysu może być zarówno niezadowolenie użytkowników z dzia-
łania instytucji, poziomu obsługi, jakości oferowanych produktów czy usług, 
jak również nieuzasadnione, wrogie działania klientów i  konkurencji nie-
mające związku ze sposobem prowadzenia przez instytucję działalności.
Ch. Li i J. Bernoff  wymieniają cztery główne przyczyny niepowodzeń kampa-
nii prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych, takie jak: 

– błędna ocena potrzeb użytkowników, 
– nieprecyzyjne określenie celów prowadzenia działań w sferze Web 2.0,
– błędy w planowaniu strategicznym,
– wykorzystanie nieodpowiednich narzędzi i  technologii [Li, Bernoff  

2009]. 
Niezależnie od przyczyn kryzys w mediach społecznościowych wymaga 

szybkiej i przemyślanej reakcji według wcześniej opracowanego planu. Do-
wodem na konieczność opracowania dobrego planu zarządzania stacją kry-
zysową są szeroko opisywane, tak przez teoretyków, jak i przez praktyków 
social media, przykłady dobrych i złych praktyk w tym zakresie oraz ich kon-
sekwencje dla wizerunku instytucji [Li, Bernoff  2009; Evans 2010; Johar, Birk, 
Einwiller 2010; Funk 2011]. Podstawowym warunkiem skutecznej interwen-
cji – obok posiadania dobrego planu – jest przy tym również natychmiasto-
we uzyskanie informacji o zaistnieniu sytuacji kryzysowej. Koniecznym ele-
mentem strategii antykryzysowej przedsiębiorstwa powinno być zatem stałe 
monitorowanie reputacji instytucji w  społecznościach sieciowych, w  czym 
pomocne mogą okazać się przeznaczone do tego celu narzędzia, takie jak: 
Brand24, Newspoint czy Google Alert.

Dobry plan zarządzania sytuacją kryzysową powinien obejmować różne 
obszary potencjalnych zagrożeń i zapewniać instytucji możliwość szybkiego 
i skutecznego zareagowania na negatywne dla niej sytuacje. Ogólny schemat 
opracowania planu obejmuje kilka etapów:

– sporządzenie spisu wewnętrznych i  zewnętrznych czynników mogą-
cych potencjalnie stanowić zagrożenie dla działania organizacji;
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– analiza możliwych scenariuszy rozwoju wytypowanych sytuacji kryzy-
sowych; 

– wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację w sytuacji kry-
zysowej i opracowanie zasad komunikacji kryzysowej;

– przygotowanie pracowników, przeprowadzenie symulacji i szkoleń;
– stałe doskonalenie planu, dostosowywanie go do zmian w sposobach 

działania organizacji [Tarczydło 2004; Walas-Trębacz, Ziarko 2011].
Opracowanie dobrego planu zarządzania sytuacją kryzysową pozwala nie 

tylko szybko i skutecznie reagować w niekorzystnych dla organizacji okolicz-
nościach, ale również zwiększa poczucie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 
i  sprzyja efektywności pracy. Zdaniem J. Walas-Trębacz i  J. Ziarko: „wdra-
żanie programów antykryzysowych pozwala przedsiębiorstwu na zmniejsze-
nie oporów wobec zmian i  ich wprowadzania, wzrost osobistej aktywności 
i wydajności pracowników, koncentrację na kluczowych czynnikach sukcesu 
rynkowego, wzrost innowacyjności, zmniejszenie biurokracji i  zwiększenie 
skuteczności decyzji” [Walas-Trębacz, Ziarko 2011, s. 84]. 

3.2.8. Strategie wykorzystania mediów społecznościowych 
w instytucjach książki – podsumowanie

Na podstawie opracowanego schematu omówiono etapy tworzenia strategii 
prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych, takie jak: określenie 
celu prowadzonych działań, wskazanie grupy docelowej, wytypowanie od-
powiednich narzędzi oraz określenie rodzaju udostępnianych za ich pośred-
nictwem treści i częstotliwości publikowania materiałów, wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za obsługę mediów społecznościowych oraz opracowanie 
planu zarządzania sytuacją kryzysową. 

Zwrócono uwagę na istotną rolę wyraźnego określenia celu prowadzenia 
działań w sferze Web 2.0 oraz konieczność uczynienia aktywności w mediach 
społecznościowych elementem ogólnej strategii instytucji. Podkreślono moż-
liwość wykorzystania nowych mediów w różnych obszarach działalności in-
stytucji książki, nie tylko w działalności promocyjnej. 

Przedstawiono – opierając się na analizie bliższego i dalszego otoczenia 
instytucji książki – przykłady docelowych grup odbiorców działań, podkre-
ślając, że podmiotem działań w mediach społecznościowych mogą być nie 
tylko jej użytkownicy/klienci, ale także sponsorzy, kontrahenci czy pracow-
nicy. 

Omówiono zasady doboru narzędzi Web 2.0, zwracając uwagę na ko-
nieczność ich dopasowania zarówno do celów instytucji, jak i do oczekiwań 
i  przyzwyczajeń wytypowanej grupy odbiorców. Podkreślono, że prawid-
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łowy dobór narzędzi prowadzenia działań w  mediach społecznościowych 
wymaga wiedzy na temat ich specyfi ki i struktury użytkowników. Przedsta-
wiono wskazówki dotyczące ustalania profi lu komunikatów publikowanych 
za pośrednictwem narzędzi Web 2.0 oraz częstotliwości ich udostępniania. 
Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania rodzaju i częstotliwości pub-
likowania materiałów do celów instytucji, potrzeb grupy docelowej i kanału 
komunikacji. 

Podkreślono istotną rolę uważnego wyboru osób odpowiedzialnych za 
prowadzenie kampanii w  mediach społecznościowych, zwracając uwagę 
na związek między działaniami instytucji w  sieci a  kształtowaniem jej wi-
zerunku. Omówiono kompetencje niezbędne dla efektywnego prowadzenia 
działań w sferze Web 2.0, scharakteryzowano zasady doboru pracowników, 
w tym zalety i wady rekrutacji wewnętrznej, oraz podkreślono wagę pozapła-
cowych czynników motywujących do pracy.

Zwrócono uwagę na ryzyko związane z prowadzeniem działań w mediach 
społecznościowych, omówiono źródła potencjalnych problemów oraz pod-
kreślono konieczność opracowania planu zarządzania sytuacją kryzysową. 
Omówiono etapy tworzenia planów antykryzysowych oraz zwrócono uwagę 
na korzyści związane z ich starannym opracowaniem.

W podsumowaniu pracy przedstawiono uogólnione wnioski płynące 
z przeprowadzonych analiz oraz wysunięto propozycje dalszych badań uzu-
pełniających problematykę będącą przedmiotem książki. 





PODSUMOWANIE

W pracy omówiono – na podstawie analizy literatury przedmiotu i wyników 
przeprowadzonych badań – problematykę wykorzystania nowych mediów 
w  wybranych obszarach działalności instytucji książki, szczególną uwagę 
poświęcając zagadnieniom związanym z  realizacją działalności usługowej. 
Biblioteki, księgarnie oraz wydawnictwa scharakteryzowano jako działające 
w przestrzeni społecznej i/lub gospodarczej instytucje kultury, pełniące istot-
ne zadania społeczne, szczególnie w zakresie propagowania kultury książki. 
Omówiono usługowe aspekty ich działalności, zwracając szczególną uwagę 
na konteksty realizacji usług za pośrednictwem Internetu i mediów społecz-
nościowych. 

Przeprowadzone przez autorkę badania ankietowe, wsparte pogłębiony-
mi wywiadami z  przedstawicielami instytucji książki pozwoliły – zgodnie 
z przyjętymi założeniami pracy – określić zakres i formy wykorzystania In-
ternetu i funkcjonujących w jego obrębie mediów społecznościowych, przez 
instytucje książki w Polsce. W rezultacie przeprowadzonych badań:

• określono zakres i formy wykorzystania środowiska Internetu i me-
diów społecznościowych w celu prowadzenia działalności usługowej 
przez działające w Polsce instytucje książki;

• zidentyfi kowano zakres i formy wykorzystania środowiska Internetu 
i mediów społecznościowych do prowadzenia działalności informa-
cyjnej, promocyjnej i handlowej polskich instytucji książki;

• zidentyfi kowano różnice w  sposobie wykorzystania Internetu i me-
diów społecznościowych przez komercyjne i niekomercyjne instytu-
cje książki w Polsce oraz wyjaśniono ich przyczyny;

• określono stopień użyteczności Internetu i  mediów społecznościo-
wych w realizacji działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej 
i usługowej polskich instytucji książki;

• opracowano propozycję strategicznych rozwiązań w zakresie wyko-
rzystania mediów społecznościowych w pracy instytucji książki. 

Przeprowadzone badania pokazały, że instytucje książki – niezależnie od 
typu – wykorzystują środowisko Internetu i  funkcjonujące w  jego obrębie 
media społecznościowe głównie w celu realizacji działalności informacyjnej 
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i promocyjnej. Przeprowadzone analizy pokazały jednak, że w celu osiągnię-
cia podobnych korzyści, takich jak możliwość prowadzenia skutecznych dzia-
łań informacyjnych i promocyjnych, badane instytucje książki wykorzystują 
jednak, z różną intensywnością, odmienne narzędzia. Do kanonu narzędzi 
informacyjno-komunikacyjnych, stosowanych często przez wszystkie bada-
ne typy instytucji książki należą obecnie: strony internetowe, poczta elek-
troniczna oraz serwisy społecznościowe. W odniesieniu do innych narzędzi 
zanotowano jednak różnice w częstotliwości ich użytkowania w zależności 
od typu instytucji. Biblioteki częściej niż inne instytucje korzystają z blogów 
i komunikatorów internetowych, mikroblogi cieszą się pewną popularnością 
tylko wśród wydawców, nie będąc praktycznie wykorzystywane w działalno-
ści innych instytucji, w księgarniach z kolei zauważalnie częściej korzystano 
z list i grup dyskusyjnych. 

Przeprowadzone badanie pokazało również, że instytucje książki wy-
korzystują środowisko sieci w celu prowadzenia działalności usługowej i – 
w przypadku instytucji komercyjnych – także handlowej, choć wyraźnie rza-
dziej niż w przypadku działalności informacyjnej i promocyjnej. Tendencje 
co do sposobów korzystania z poszczególnych narzędzi informacyjno-komu-
nikacyjnych zaobserwowane przy okazji analizy działalności informacyjnej 
i promocyjnej, potwierdziły się również w przypadku działalności handlowej 
i usługowej. 

Do najczęściej świadczonych za pośrednictwem Internetu usług należą 
szeroko rozumiane usługi informacyjne oraz udostępnianie zasobów online. 
Sposób wykorzystania mediów społecznościowych w działalności usługowej 
instytucji książki wpisuje się w  ogólny schemat wykorzystania w  tym celu 
Internetu – najczęściej świadczono tą drogą usługi informacyjne, rzadziej 
udostępniano zasoby czy przestrzeń komunikacyjną. Narzędziem społecz-
nościowym stosowanym najpowszechniej w działalności usługowej okazały 
się – niezależnie od typu instytucji książki – serwisy społecznościowe. Bada-
ne wydawnictwa, częściej niż inne instytucje deklarowały przy tym udostęp-
nianie zasobów za pośrednictwem mediów społecznościowych, księgarnie 
– intensywniej niż biblioteki i wydawnictwa udostępniały swoim klientom 
przestrzenie komunikacyjne, biblioteki z kolei najrzadziej spośród badanych 
instytucji deklarowały świadczenie usług informacyjnych za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. 

Przeprowadzona analiza opinii respondentów na temat użyteczności In-
ternetu pokazała, że dla większości badanych jest on atrakcyjnym narzędziem 
komunikacji, sprzyjającym pozyskiwaniu nowych odbiorców dla oferowa-
nych towarów i usług. Środowisko Internetu najintensywniej wykorzystują 
przy tym wydawnictwa, najrzadziej zaś księgarnie. Stosunek respondentów 
do mediów społecznościowych nie jest jeszcze wyraźnie zdefi niowany, nie-
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mniej stosunkowo duża grupa instytucji książki uznaje media społecznościo-
we za ważne narzędzie pracy, wskazując przede wszystkim na ich zastosowa-
nie w działalności promocyjnej. Pozytywny stosunek badanych do nowych 
narzędzi informacyjno-komunikacyjnych oraz ich szerokie użycie, przy-
najmniej w  niektórych aspektach działalności instytucji książki, pozwalają 
przypuszczać, że środowisko Internetu, w tym media społecznościowe, mogą 
z czasem odgrywać coraz bardziej istotną rolę w pracy badanych instytucji.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły rozwiązać zdefi niowane 
problemy badawcze i pogłębić, niedostatecznie reprezentowaną na gruncie 
bibliologii, problematykę zastosowania nowych mediów w  różnych obsza-
rach działalności instytucji książki. Badania odsłoniły jednocześnie nowe 
obszary wymagające dalszych analiz. Pogłębienia w  toku kolejnych badań 
wymaga wciąż problematyka zastosowania nowych mediów w pracy komer-
cyjnych instytucji książki, szczególnie w obszarach ich działalności handlo-
wej i usługowej. Istotne mogłoby się również okazać przeprowadzenie analo-
gicznych w stosunku do zaprezentowanych w tej pracy badań, w odniesieniu 
do innych typów instytucji książki – bibliotek szkolnych lub naukowych, 
księgarń i  wydawnictw o  profi lu akademickim, technicznym lub profesjo-
nalnym, a także w odniesieniu do archiwów, instytutów książki lub innych, 
pokrewnych instytucji, co pozwoliłoby na porównanie i weryfi kację wyników 
przeprowadzonych badań. 

Przedstawione w pracy rezultaty badań empirycznych mają szerokie za-
stosowanie praktyczne. Opracowany schemat konstrukcji strategii działań 
w mediach społecznościowych może pomóc instytucjom książki w tworze-
niu skutecznych sposobów prowadzenia kampanii w mediach społecznościo-
wych oraz pełniejszym wykorzystaniu możliwości nowych narzędzi informa-
cyjno-komunikacyjnych oferowanych za pośrednictwem Internetu. 
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ANEKSY

1. Wzór kwestionariusza ankiety dla bibliotek
2. Wzór kwestionariusza ankiety dla księgarń
3. Wzór kwestionariusza ankiety dla wydawnictw 
4. Wzór kwestionariusza wywiadu



1. Wzór kwestionariusza ankiety dla bibliotek35

Ankieta

W związku z  przygotowaniem rozprawy doktorskiej prowadzę badania na 
temat wykorzystania Internetu w  działalności usługowej instytucji książki. 
Zwracam się z  uprzejmą prośbą o  wypełnienie poniższej ankiety. Pragnę 
podkreślić, że ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wyko-
rzystane wyłącznie do celów badawczych. Z góry dziękuję za pomoc. Magda-
lena Wójcik
1. Czy biblioteka posiada własną stronę WWW?

a) TAK b) NIE c) Nie wiem
2. Czy użytkownicy mogą za pośrednictwem strony WWW biblioteki: 

(pytanie fakultatywne – respondenci odpowiadają na pytanie nr 2 tylko 
w przypadku odpowiedzi TAK na pytanie nr 1)

opcja TAK NIE Nie wiem
Komentować treść zamieszczanych artykułów/ko-
munikatów/zdjęć
Znaleźć linki do profi li biblioteki w serwisach 
społecznościowych (typu Facebook, Nasza-klasa, 
Google+, YouTube, itp.), bloga lub mikrobloga 
biblioteki
Skorzystać z usługi „Zapytaj bibliotekarza”
Skontaktować się z bibliotekarzem poprzez komu-
nikator internetowy (GG, Skype, itp.)
Dyskutować na forum/liście/grupie dyskusyjnej 
biblioteki

3. Czy biblioteka wykorzystuje Internet w celu:
cel TAK NIE Nie wiem
Informowania o ofercie biblioteki
Promowania biblioteki
Świadczenia usług drogą elektroniczną (np. reali-
zacja kwerend, udostępnianie zasobów w formie 
elektronicznej)

4. Czy użytkownicy biblioteki mogą za pośrednictwem Internetu:
cel TAK NIE Nie wiem
Uzyskać informacje o ofercie i bieżącej działalności 
biblioteki 
Zamawiać publikacje poprzez katalog elektroniczny

35  Respondenci korzystali z  ankiety elektronicznej przygotowanej w  programie 
LimeSurvey.
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Składać zamówienia na wypożyczenia międzybi-
blioteczne
Otrzymać odpowiedź na kwerendę
Uzyskać dostęp do zasobów 

5. Czy pracownicy biblioteki korzystają z poczty elektronicznej w celu:
cel TAK NIE Nie wiem
Komunikacji z użytkownikami
Realizacji usług drogą elektroniczną (kwerendy, 
wypożyczenia międzybiblioteczne, udostępnianie 
zeskanowanych dokumentów itp.)

6. Czy biblioteka posiada profi l/konto w jakimś serwisie społecznościowym 
(np. Facebook, Google+, Nasza-klasa, YouTube)
a) TAK (w jakim/w jakich?)……………………………b) NIE c) Nie wiem

7. Jakiego rodzaju treści publikowane są za pośrednictwem serwisów spo-
łecznościowych ? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź (pytanie 
fakultatywne – odpowiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili od-
powiedzi TAK na pytanie 6)
a) informacje o bieżącej działalności biblioteki
b) informacje o organizowanych imprezach, konkursach
c) informacje o nowych nabytkach
d) informacje niezwiązane bezpośrednio z działalnością biblioteki, ale do-

tyczące spraw rynku książki, czytelnictwa itp.
e) linki do polecanych zasobów internetowych
f) zdjęcia, multimedia
g) inne, jakie ........................................................................................................

8. Jak często są publikowane za pośrednictwem serwisów społecznościo-
wych nowe wpisy? (pytanie fakultatywne – odpowiadają wyłącznie re-
spondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na pytanie 6)
a) kilka razy dziennie b) codziennie c) kilka razy w tygodniu d) raz w ty-
godniu e) kilka razy w miesiącu f) raz w miesiącu g) raz na kilka miesięcy 
h) rzadziej 

9. Czy biblioteka prowadzi własnego bloga?
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

10. Jakiego rodzaju treści publikowane są za pośrednictwem bloga? Można 
wybrać więcej niż jedną odpowiedź (pytanie fakultatywne – odpowiadają 
wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na pytanie 9) 
a) informacje o bieżącej działalności biblioteki
b) informacje o organizowanych imprezach, konkursach
c) informacje o nowych nabytkach
d) recenzje książek
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e) informacje niezwiązane bezpośrednio z działalnością biblioteki, ale do-
tyczące spraw rynku książki, czytelnictwa itp.

f) zdjęcia, multimedia
g) inne, jakie ........................................................................................................

11. Jak często publikowane są na blogu nowe wpisy? (pytanie fakultatywne – 
odpowiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na 
pytanie nr 9)
a) codziennie b) kilka razy w  tygodniu c) raz w  tygodniu d) kilka razy 
w miesiącu e) raz w miesiącu f) raz na kilka miesięcy g) rzadziej

12. Czy biblioteka korzysta z serwisów mikroblogowych (np. Twitter, Blip)?
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

13. Jakiego rodzaju treści publikowane są za pośrednictwem mikrobloga? 
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź (pytanie fakultatywne – od-
powiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na 
pytanie nr 12)
a) informacje o bieżącej działalności biblioteki
b) informacje o organizowanych imprezach, konkursach
c) informacje o nowych nabytkach
d) informacje niezwiązane bezpośrednio z działalnością biblioteki, ale do-

tyczące spraw rynku książki, czytelnictwa itp.
e) linki do polecanych zasobów internetowych
f) zdjęcia, multimedia 
g) inne, jakie........................................................................................................

14. Jak często publikowane są za pośrednictwem mikrobloga nowe wpisy? 
(pytanie fakultatywne – odpowiadają wyłącznie respondenci, którzy 
udzielili odpowiedzi TAK na pytanie nr 12)
a) kilka razy dziennie b) codziennie c) kilka razy w tygodniu d) raz w ty-
godniu e) kilka razy w miesiącu f) raz w miesiącu g) raz na kilka miesięcy 
h) rzadziej

15. Czy pracownicy biblioteki używają komunikatorów internetowych (GG, 
Skype, inne) do komunikacji z użytkownikami?
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

16. Czy Państwa biblioteka udostępnia zdjęcia, nagrania audio lub wideo, 
prezentacje lub inne materiały multimedialne związane z  działalnością 
biblioteki w serwisach społecznościowych (typu: YouTube, Flickr, Slide-
share itp.)
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

17. Czy biblioteka wykorzystuje wymienione typy mediów społecznościo-
wych w celu informowania o działalności biblioteki?
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TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-
klasa, Google+ itp.)
Blog biblioteki
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.)
Forum/Lista/grupa dyskusyjna biblioteki 
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (You-
Tube, Flickr, Slideshare itp.)

18. Czy biblioteka wykorzystuje wymienione typy mediów społecznościo-
wych w celu promowania działalności biblioteki?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-
klasa, Google+ itp.)
Blog biblioteki
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.)
Forum/Lista/grupa dyskusyjna biblioteki 
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (You-
Tube, Flickr, Slideshare itp.)

19. Czy biblioteka wykorzystuje wymienione typy mediów społecznościo-
wych w  celu realizacji usług (np. usług informacyjnych, komunikacyj-
nych, udostępniania zasobów)?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-
klasa, Google+ itp.)
Blog biblioteki
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.)
Forum/Lista/grupa dyskusyjna biblioteki 
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (You-
Tube, Flickr, Slideshare itp.)

20. Jakie usługi są realizowane za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
a) udostępnianie informacji (o bibliotece, ofercie, zbiorach itp.)
b) udostępnianie zasobów (w formie elektronicznej)
c) udostępnianie przestrzeni komunikacyjnej dla użytkowników (np. two-

rzenie list/grup dyskusyjnych, profi li w serwisach społecznościowych)
d) żadne
e) inne (jakie?)......................................................................................................

21. Jak ocenia Pan/Pani użyteczność Internetu w bibliotece:
a) niezbędny b) bardzo ważny c) dosyć ważny d) mało ważny e) niepo-
trzebny f) trudno powiedzieć

22. Jak ocenia Pan/Pani użyteczność mediów społecznościowych w bibliote-
ce:



214

a) niezbędne b) bardzo ważne c) dosyć ważne d) mało ważne e) niepo-
trzebne f) trudno powiedzieć

23. Kto w bibliotece jest odpowiedzialny za obsługę mediów społecznościo-
wych?
a) nikt b) wyznaczona osoba c) wyznaczona grupa osób d) przypadkowe 
osoby w zależności od potrzeb e) pracownik zewnętrzny f) inna osoba (k
to?)........................................................................................................................

24. Typ biblioteki:
a) wojewódzka b) powiatowa c) miejska d) miejsko-wiejska e) gminy 
wiejskiej f) inny (jaki?).......................................................................................

25. Biblioteka działa:
a) na wsi b) w mieście do 50 tys. mieszkańców c) w mieście 50–100 tys. 
mieszkańców d) w mieście pow. 100 tys. mieszkańców

26. Województwo:
a) dolnośląskie b) kujawsko-pomorskie c) lubelskie d) lubuskie e) łódzkie 
f) małopolskie g) mazowieckie h) opolskie i) podkarpackie j) podlaskie k) 
pomorskie l) śląskie m) świętokrzyskie n) warmińsko-mazurskie o) wiel-
kopolskie p) zachodniopomorskie



2. Wzór kwestionariusza ankiety dla księgarń36

Ankieta

W związku z  przygotowaniem rozprawy doktorskiej prowadzę badania na 
temat wykorzystania Internetu w  działalności usługowej instytucji książki. 
Zwracam się z  uprzejmą prośbą o  wypełnienie poniższej ankiety. Pragnę 
podkreślić, że ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wyko-
rzystane wyłącznie do celów badawczych. Z góry dziękuję za pomoc. Magda-
lena Wójcik
1. Czy księgarnia posiada własną stronę WWW?

a) TAK b) NIE c) Nie wiem
2. Czy użytkownicy mogą na stronie WWW księgarni (pytanie fakultatyw-

ne – respondenci odpowiadają tylko w przypadku udzielenia odpowiedzi 
TAK na pytanie nr 1)

opcja TAK NIE Nie wiem
Komentować treść zamieszczanych artykułów/
komunikatów
Znaleźć linki do profi li księgarni w serwisach 
społecznościowych (typu Facebook, Nasza-klasa, 
Google+, YouTube itp.), bloga lub mikrobloga 
księgarni
Zadać pytanie księgarzowi
Skontaktować się z księgarzem poprzez komunika-
tor internetowy (GG, Skype itp.)
Dyskutować na forum/liście/grupie dyskusyjnej 
księgarni

3. Czy księgarnia wykorzystuje Internet w celu:
cel TAK NIE Nie wiem
Informowania o ofercie księgarni
Promowania księgarni
Prowadzenia działalności handlowej
Świadczenia usług drogą elektroniczną (np. usługi 
informacyjne, udostępnianie publikacji w formie 
elektronicznej)

36  Respondenci korzystali z ankiety elektronicznej przygotowanej w programie LimeSur-
vey.
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4. Czy użytkownicy księgarni mogą za pośrednictwem Internetu:
cel TAK NIE Nie wiem
Uzyskać informacje o ofercie i bieżącej działalności 
księgarni 
Zamawiać/kupować publikacje poprzez katalog 
elektroniczny
Otrzymać odpowiedź na pytania związane z dzia-
łaniem księgarni
Uzyskać dostęp do zasobów pełnotekstowych 
w formie elektronicznej

5. Czy pracownicy księgarni korzystają z poczty elektronicznej w celu:
cel TAK NIE Nie wiem
Komunikacji z klientami
Realizacji usług drogą elektroniczną 
Realizacji transakcji kupna drogą elektroniczną 

6. Czy księgarnia posiada profi l/konto w jakimś serwisie społecznościowym 
(np. Facebook, Google+, Nasza-klasa, YouTube)

 a) TAK (w jakim/w jakich?)…………………………………………….
b) NIE c) Nie wiem

7. Jakiego rodzaju treści są publikowane za pośrednictwem serwisów spo-
łecznościowych? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź (pytanie fa-
kultatywne – odpowiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpo-
wiedzi TAK na pytanie nr 6)
a) informacje o bieżącej działalności księgarni
b) informacje o organizowanych imprezach, konkursach
c) informacje o nowościach
d) informacje niezwiązane bezpośrednio z działalnością księgarni, ale do-

tyczące spraw rynku książki, czytelnictwa itp.
e) linki do polecanych zasobów internetowych
f) zdjęcia, multimedia
g) inne, jakie .......................................................................................................

8. Jak często są publikowane za pośrednictwem serwisów społecznościowych 
nowe wpisy? (pytanie fakultatywne – odpowiadają wyłącznie responden-
ci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na pytanie nr 6) 

 a) kilka razy dziennie b) codziennie c) kilka razy w tygodniu d) raz w ty-
godniu e) kilka razy w miesiącu f) raz w miesiącu g) raz na kilka miesięcy 
h) rzadziej 

9. Czy Państwa księgarnia prowadzi własnego bloga?
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

10. Jakiego rodzaju treści są publikowane za pośrednictwem bloga? Można 
wybrać więcej niż jedną odpowiedź (pytanie fakultatywne – odpowiadają 
wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na pytanie nr 9) 
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a) informacje o bieżącej działalności księgarni
b) informacje o organizowanych imprezach, konkursach
c) informacje o nowościach
d) recenzje książek
e) informacje niezwiązane bezpośrednio z  działalnością księgarni, ale 

dotyczące spraw rynku książki, czytelnictwa itp.
f) zdjęcia, multimedia
g) inne, jakie.........................................................................................................

11. Jak często są publikowane na blogu nowe wpisy? (pytanie fakultatywne – 
odpowiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na 
pytanie nr 9) 
a) codziennie b) kilka razy w  tygodniu c) raz w  tygodniu d) kilka razy 
w miesiącu e) raz w miesiącu f) raz na kilka miesięcy g) rzadziej

12. Czy księgarnia korzysta z serwisów mikroblogowych (np. Twitter, Blip)?
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

13. Jakiego rodzaju treści publikowane są za pośrednictwem mikrobloga? 
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź (pytanie fakultatywne – od-
powiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na 
pytanie nr 12) 
a) informacje o bieżącej działalności księgarni
b) informacje o organizowanych imprezach, konkursach
c) informacje o nowościach
d) informacje niezwiązane bezpośrednio z  działalnością księgarni, ale 

dotyczące spraw rynku książki, czytelnictwa itp.
e) linki do polecanych zasobów internetowych
f) zdjęcia, multimedia 
g) inne, jakie........................................................................................................

14. Jak często są publikowane za pośrednictwem mikrobloga nowe wpi-
sy? (pytanie fakultatywne – odpowiadają wyłącznie respondenci, którzy 
udzielili odpowiedzi TAK na pytanie nr 12) 
a) kilka razy dziennie b) codziennie c) kilka razy w tygodniu d) raz w ty-
godniu e) kilka razy w miesiącu f) raz w miesiącu g) raz na kilka miesięcy 
h) rzadziej

15. Czy pracownicy księgarni używają komunikatorów internetowych (GG, 
Skype, inne) do komunikacji z klientami?
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

16. Czy księgarnia udostępnia zdjęcia, nagrania audio lub wideo, prezenta-
cje lub inne materiały multimedialne związane z działalnością księgarni 
w serwisach społecznościowych (typu: YouTube, Flickr, Slideshare itp.) 
a) TAK b) NIE c) Nie wiem
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17. Czy księgarnia wykorzystuje wymienione typy mediów społecznościo-
wych w celu informowania o swojej działalności?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-
klasa, Google+ itp.) 
Blog księgarni 
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.) 
Forum/Lista/grupa dyskusyjna księgarni 
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (YouTube, 
Flickr, Slideshare itp.) 

18. Czy księgarnia wykorzystuje wymienione typy mediów społecznościo-
wych w celu promowania swojej działalności?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-
klasa, Google+ itp.) 
Blog księgarni 
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.) 
Forum/Lista/grupa dyskusyjna księgarni 
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (YouTube, 
Flickr, Slideshare itp.) 

19. Czy księgarnia wykorzystuje wymienione typy mediów społecznościo-
wych w  celu realizacji usług (np. usług informacyjnych, komunikacyj-
nych, udostępniania zasobów)?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-
klasa, Google+ itp.) 
Blog księgarni 
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.) 
Forum/Lista/grupa dyskusyjna księgarni 
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (You-
Tube, Flickr, Slideshare itp.) 

20. Czy księgarnia wykorzystuje wymienione typy mediów społecznościo-
wych w swojej działalności handlowej?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-
klasa, Google+ itp.) 
Blog księgarni 
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.) 
Forum/Lista/grupa dyskusyjna księgarni 
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (You-
Tube, Flickr, Slideshare itp.) 
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21. Jakie usługi realizowane są za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
a) udostępnianie informacji (o bibliotece, ofercie, zbiorach itp.) 
b) udostępnianie zasobów (w formie elektronicznej) 
c) udostępnianie przestrzeni komunikacyjnej dla użytkowników (np. 

tworzenie list/grup dyskusyjnych, profi li w serwisach społecznościo-
wych) 

d) żadne
e) inne (jakie?) ...................................................................................................

22. Jak ocenia Pan/Pani użyteczność Internetu w działalności księgarskiej:
a) niezbędny b) bardzo ważny c) dosyć ważny d) mało ważny e) niepo-
trzebny f) trudno powiedzieć

23. Jak ocenia Pan/Pani użyteczność mediów społecznościowych w działal-
ności księgarskiej:
a) niezbędne b) bardzo ważne c) dosyć ważne d) mało ważne e) niepo-
trzebne f) trudno powiedzieć

24. Kto w księgarni jest odpowiedzialny za obsługę mediów społecznościo-
wych?
a) nikt b) wyznaczona osoba c) wyznaczona grupa osób d) przypadkowe 
osoby w  zależności od potrzeb e) pracownik zewnętrzny f) inna osoba 
(kto?) ..........................................................

25. Profi l księgarni:
a) ogólnoasortymentowa b) ogólnoasortymentowa z przewagą książki li-
terackiej c) literacka

26. Księgarnia działa:
a) na wsi b) w mieście do 50 tys. mieszkańców c) w mieście 50–100 tys. 
mieszkańców d) w mieście pow. 100 tys. mieszkańców

27. Województwo:
a) dolnośląskie b) kujawsko-pomorskie c) lubelskie d) lubuskie e) łódzkie 
f) małopolskie g) mazowieckie h) opolskie i) podkarpackie j) podlaskie k) 
pomorskie l) śląskie m) świętokrzyskie n) warmińsko-mazurskie o) wiel-
kopolskie p) zachodniopomorskie



3. Wzór kwestionariusza ankiety dla wydawnictw37

Ankieta

W związku z  przygotowaniem rozprawy doktorskiej prowadzę badania na 
temat wykorzystania Internetu w  działalności usługowej instytucji książki. 
Zwracam się z  uprzejmą prośbą o  wypełnienie poniższej ankiety. Pragnę 
podkreślić, że ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wyko-
rzystane wyłącznie do celów badawczych. Z góry dziękuję za pomoc. Magda-
lena Wójcik
1. Czy wydawnictwo posiada własną stronę WWW?

a) TAK b) NIE c) Nie wiem
2. Czy użytkownicy mogą na stronie WWW wydawnictwa (pytanie fakulta-

tywne – odpowiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi 
TAK na pytanie nr 1) 

opcja TAK NIE Nie wiem
Komentować treść zamieszczanych artykułów/komu-
nikatów
Znaleźć linki do profi li wydawnictwa w serwisach 
społecznościowych (typu Facebook, Nasza-klasa, 
Google+, YouTube itp.), bloga lub mikrobloga wydaw-
nictwa
Zadać pytanie wydawcy
Skontaktować się z wydawcą poprzez komunikator 
internetowy (GG, Skype, itp.) 
Dyskutować na forum/liście/grupie dyskusyjnej 
wydawnictwa

3. Czy wydawnictwo wykorzystuje Internet w celu:
cel TAK NIE Nie wiem
Informowania o ofercie wydawnictwa
Promowania wydawnictwa
Prowadzenia działalności handlowej
Świadczenia usług drogą elektroniczną (np. usługi in-
formacyjne, udostępnianie zasobów w formie elektro-
nicznej, tworzenie przestrzeni komunikacyjnych) 

4. Czy klienci wydawnictwa mogą za pośrednictwem Internetu:
cel TAK NIE Nie wiem
Uzyskać informacje o ofercie i bieżącej działalności 
wydawnictwa 

37  Respondenci korzystali z ankiety elektronicznej przygotowanej w programie LimeSur-
vey.
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Zamawiać/kupować publikacje poprzez katalog 
elektroniczny
Otrzymać odpowiedź na pytania związane z działal-
nością wydawnictwa
Uzyskać dostęp do zasobów pełnotekstowych w for-
mie elektronicznej

5. Czy pracownicy wydawnictwa korzystają z poczty elektronicznej w celu:
cel TAK NIE Nie wiem
Komunikacji z klientami
Realizacji usług drogą elektroniczną 
Realizacji transakcji kupna drogą elektroniczną 

6. Czy wydawnictwo posiada profi l/konto w jakimś serwisie społecznościo-
wym (np. Facebook, Google+, Nasza-klasa, YouTube) 
a) TAK (w jakim/w jakich?) ……………………………………………..
b) NIE c) Nie wiem

7. Jakiego rodzaju treści publikowane są za pośrednictwem serwisów spo-
łecznościowych? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź (pytanie fa-
kultatywne – odpowiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpo-
wiedzi TAK na pytanie nr 6) 
a) informacje o bieżącej działalności wydawnictwa
b) informacje o organizowanych imprezach, konkursach
c) informacje o nowościach
d) informacje niezwiązane bezpośrednio z  działalnością wydawnictwa, 

ale dotyczące spraw rynku książki, czytelnictwa itp.
e) linki do polecanych zasobów internetowych
f) zdjęcia, multimedia
g) inne, jakie .......................................................................................................

8. Jak często publikowane są za pośrednictwem serwisów społecznościo-
wych nowe wpisy? Proszę na udzielenie odpowiedzi na pytanie 8 tylko 
w przypadku odpowiedzi TAK na pytanie 6
a) kilka razy dziennie b) codziennie c) kilka razy w tygodniu d) raz w ty-
godniu e) kilka razy w miesiącu f) raz w miesiącu g) raz na kilka miesięcy 
h) rzadziej 

9. Czy Państwa wydawnictwo prowadzi własnego bloga?
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

10. Jakiego rodzaju treści publikowane są za pośrednictwem bloga? Można 
wybrać więcej niż jedną odpowiedź (pytanie fakultatywne – odpowiadają 
wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na pytanie nr 9) 
a) informacje o bieżącej działalności wydawnictwa
b) informacje o organizowanych imprezach, konkursach
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c) informacje o nowościach
d) recenzje książek
e) informacje niezwiązane bezpośrednio z  działalnością wydawnictwa, 

ale dotyczące spraw rynku książki, czytelnictwa itp.
f) zdjęcia, multimedia
g) inne, jakie.........................................................................................................

11. Jak często są publikowane na blogu nowe wpisy? (pytanie fakultatywne – 
odpowiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na 
pytanie nr 9) 
a) codziennie b) kilka razy w  tygodniu c) raz w  tygodniu d) kilka razy 
w miesiącu e) raz w miesiącu f) raz na kilka miesięcy g) rzadziej

12. Czy wydawnictwo korzysta z  serwisów mikroblogowych (np. Twitter, 
Blip) ?
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

13. Jakiego rodzaju treści są publikowane za pośrednictwem mikrobloga? 
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź (pytanie fakultatywne – od-
powiadają wyłącznie respondenci, którzy udzielili odpowiedzi TAK na 
pytanie nr 12) 
a) informacje o bieżącej działalności wydawnictwa
b) informacje o organizowanych imprezach, konkursach
c) informacje o nowościach
d) informacje niezwiązane bezpośrednio z  działalnością wydawnictwa, 

ale dotyczące spraw rynku książki, czytelnictwa itp.
e) linki do polecanych zasobów internetowych
f) zdjęcia, multimedia 
g) inne, jakie.........................................................................................................

14. Jak często są publikowane za pośrednictwem mikrobloga nowe wpisy? 
Proszę o odpowiedź na pytanie 14 tylko w przypadku odpowiedzi TAK na 
pytanie nr 12
a) kilka razy dziennie b) codziennie c) kilka razy w tygodniu d) raz w ty-
godniu e) kilka razy w miesiącu f) raz w miesiącu g) raz na kilka miesięcy 
h) rzadziej

15. Czy pracownicy wydawnictwa używają komunikatorów internetowych 
(GG, Skype, inne) do komunikacji z klientami?
a) TAK b) NIE c) Nie wiem

16. Czy wydawnictwo udostępnia zdjęcia, nagrania audio lub wideo, prezen-
tacje lub inne materiały multimedialne związane z działalnością wydaw-
nictwa w serwisach społecznościowych (typu: YouTube, Flickr, Slideshare 
itp.) 
a) TAK b) NIE c) Nie wiem
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17. Czy wydawnictwo wykorzystuje wymienione typy mediów społecznoś-
ciowych w celu informowania o swojej działalności?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-klasa, 
Google+ itp.) 
Blog wydawnictwa
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.) 
Forum/Lista/grupa dyskusyjna wydawnictwa
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (YouTube, 
Flickr, Slideshare itp.) 

18. Czy wydawnictwo wykorzystuje wymienione typy mediów społecznoś-
ciowych w celu promowania swojej działalności?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-klasa, 
Google+ itp.) 
Blog wydawnictwa
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.) 
Forum/Lista/grupa dyskusyjna wydawnictwa
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (YouTube, 
Flickr, Slideshare itp.) 

19. Czy wydawnictwo wykorzystuje wymienione typy mediów społecznoś-
ciowych w celu realizacji usług (np. usług informacyjnych, komunikacyj-
nych, udostępniania zasobów)?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-klasa, 
Google+ itp.) 
Blog wydawnictwa
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.) 
Forum/Lista/grupa dyskusyjna wydawnictwa
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (YouTube, 
Flickr, Slideshare itp.) 

20. Czy wydawnictwo wykorzystuje wymienione typy mediów społecznoś-
ciowych w swojej działalności handlowej?

TAK NIE Nie wiem 
Serwisy społecznościowe (Facebook, Nasza-klasa, 
Google+ itp.) 
Blog wydawnictwa
Mikroblogi (Twitter, Blip itp.) 
Forum/Lista/grupa dyskusyjna wydawnictwa
Serwisy służące dzieleniu się zasobami (YouTube, 
Flickr, Slideshare itp.) 
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21. Jakie usługi są realizowane za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
a) udostępnianie informacji (o bibliotece, ofercie, zbiorach itp.) 
b) udostępnianie zasobów (w formie elektronicznej) 
c) udostępnianie przestrzeni komunikacyjnej dla użytkowników (np. 

tworzenie list/grup dyskusyjnych, profi li w serwisach społecznościo-
wych) 

d) żadne
e) inne (jakie?) ....................................................................... 

22. Jak ocenia Pan/Pani użyteczność Internetu w działalności wydawniczej:
a) niezbędny b) bardzo ważny c) dosyć ważny d) mało ważny e) niepo-
trzebny f) trudno powiedzieć

23. Jak ocenia Pan/Pani użyteczność mediów społecznościowych w działal-
ności wydawniczej:
a) niezbędne b) bardzo ważne c) dosyć ważne d) mało ważne e) niepo-
trzebne f) trudno powiedzieć

24. Kto w wydawnictwie jest odpowiedzialny za obsługę mediów społecznoś-
ciowych?
a) nikt b) wyznaczona osoba c) wyznaczona grupa osób d) przypadkowe 
osoby w  zależności od potrzeb e) pracownik zewnętrzny f) inna osoba 
(kto?) ...........................................................

25. Profi l wydawnictwa:
a) ogólny b) ogólny w kierunku książki literackiej c) literacki

26. Wydawnictwo działa:
a) na wsi b) w mieście do 50 tys. mieszkańców c) w mieście 50–100 tys. 
mieszkańców d) w mieście pow. 100 tys. mieszkańców

27. Województwo:
a) dolnośląskie b) kujawsko-pomorskie c) lubelskie d) lubuskie e) łódzkie 
f) małopolskie g) mazowieckie h) opolskie i) podkarpackie j) podlaskie 
k) pomorskie l) śląskie m) świętokrzyskie n) warmińsko-mazurskie o) 
wielkopolskie p) zachodniopomorskie



4. Wzór kwestionariusza wywiadu38

KWESTIONARIUSZ WYWIADU   data.........................
Typ instytucji.......................................................................
Nazwa instytucji..................................................................
Respondent……………………………….......................
Typ wywiadu........................................................................

1. Czy w Państwa instytucji/fi rmie Internet jest wykorzystywany w działalności:
informacyjnej,
promocyjnej,
handlowej,
usługowej?
TAK – w jaki sposób? w jakich obszarach działalności najczęściej? jakie narzędzia są 
najczęściej wykorzystywane? jak ocenia Pan/Pani jego przydatność?
NIE – dlaczego? co jest główną przeszkodą?

Odp.

2. Czy znana jest Pani/Panu idea mediów społecznościowych?
TAK – jak Pan/Pani ją rozumie? Czy uważa Pan/Pani, że media społecznościowe są obec-
nie popularne? 
NIE – czy słyszał/a Pan/Pani kiedykolwiek o blogach, mikroblogach, serwisach typu 
Facebook, Nasza-klasa, YouTube itp.?

Odp.

3. Czy media społecznościowe są wykorzystywane w Pana/Pani instytucji/fi rmie? 
TAK – w jakim celu? jakie typy mediów społecznościowych? W jakich obszarach działal-
ności? jak ocenia Pan/Pani ich przydatność?
NIE – dlaczego? co jest główną przeszkodą?

Odp.

4. Czy w Pana/Pani instytucji/fi rmie planuje się wprowadzenie/poszerzenie wykorzystania 
Internetu i mediów społecznościowych?
TAK – w jakim zakresie? do realizacji jakich zadań? kiedy?
NIE – dlaczego? co jest główną przeszkodą? 

Odp.

38  Kwestionariusz wywiadu stanowił podstawę rozmów z respondentami. Przyjęty sche-
mat ulegał nieznacznym modyfi kacjom w zależności od typu instytucji (biblioteka/wydaw-
nictwo/księgarnia), typu wywiadu (osobisty/telefoniczny), respondenta (pracownik/dyrektor 
instytucji itp.) oraz indywidualnego przebiegu rozmowy.
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