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W społeczeństwie informacyjnym rejestr obowiązków biblioteki akademic
kiej pozostał w zasadzie niezmienny, zmieniły się natomiast priorytety jej dzia
łalności. Do zadań biblioteki akademickiej nadal należy przede wszystkim: słu
żenie pracownikom nauki, wykładowcom i studentom, wspieranie procesów 
naukowych, badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych oraz realizacja funk
cji intelektualnych, dokumentacyjnych, estetycznych, rozrywkowych i substy- 
tutywnych. Nie pomniejszając znaczenia wymienionych zadań, należy stwier
dzić, że -  w odpowiedzi na oczekiwania otoczenia -  priorytetowo traktowana 
jest funkcja informacyjna biblioteki, a sama biblioteka coraz częściej utożsa
miana z placówką informacji. Dostarczanie informacji naukowej, zawodowej
i ogólnej wydaje się dziś dominować w działalności bibliotek akademickich, 
dlatego tworzenie kultury zmian w służbach informacyjnych zostanie ukazane 
na przykładzie biblioteki akademickiej.

Zmieniająca się jakość kształcenia, wzrastające potrzeby informacyjne stu
dentów i pracowników naukowych, wzrost zapotrzebowania na specyficzne 
usługi informacyjno-biblioteczne wymuszają na bibliotekach akademickich 
dostosowywanie się do tych zmian. Z nieuchronności wprowadzania zmian 
zdają już sobie sprawę zarządzający tymi placówkami. W wielu bibliotekach 
prowadzi się stały monitoring potrzeb oraz oczekiwań użytkowników, prawie 
powszechnie stosuje się promocję usług bibliotecznych i marketing oraz coraz 
większą uwagę przykłada się do jakości usług informacyjno-bibliotecznych
i poszukuje nowych możliwości poszerzających zakres tych usług. Zmian 
dokonywać jednak można (i trzeba) jeszcze na wielu płaszczyznach działal
ności informacyjno-bibliotecznej. Otoczenie wymusza przeobrażenia w sferze 
samego zawodu pracownika informacji i bibliotekarza. Nadprodukcja informa
cji, którą dziś obserwujemy, powoduje, iż bibliotekarze winni przekształcać się 
w nawigatorów wiedzy1, profesjonalistów, którzy z zalewu informacji potrafią 
wyławiać tę właściwą, kompletną, rzetelną oraz za pomocą aparatury elektro
nicznej odpowiednio ją przetwarzać i dostarczać użytkownikom. Naprzeciw 
wzrastającym potrzebom informacyjnym powinni wyjść mediatorzy (konsul
tanci, doradcy), których zadaniem jest pomaganie w użytkowaniu biblioteki
i wyszukiwaniu potrzebnych materiałów i informacji, a także animatorzy ofert 
programowych (rozrywkowych i intelektualnych) adresowanych do społecz

1 J. Wojciechowski: Biblioteka akademicka: możliwe zmiany organizacji W: Stan i potrzeby 
polskich bibliotek uczelnianych. Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, 2002. s. 35
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ności akademickiej2. Jak widać, charakter tych specjalności znacznie różni się 
od tradycyjnie rozumianej pracy bibliotekarzy. Biblioteki akademickie jako pla
cówki informacji przeszły już wiele przeobrażeń, ale zmienić trzeba jeszcze 
dużo, z czego -  miejmy nadzieję -  zdają sobie sprawę zarządzający tymi pla
cówkami. Jednak nie zawsze są w pełni świadomi, iż należy stworzyć mecha
nizmy wspierające zmiany, odpowiednie podłoże, które będzie katalizatorem 
przeobrażeń, czyli kulturę zmian, która łączy strategie (idee) i operacje (dzia
łania)3.

KULTURA ORGANIZACYJNA I JEJ ROLA W PROCESIE 
WPROWADZANIA ZMIAN

Powodzenie wprowadzonych zmian w dużym stopniu zależy od panującej 
w placówce kultury organizacyjnej. Kulturę organizacyjną tworzy zespół cech 
decydujących o osobowości instytucji, a więc zasady postępowania wyrażają
ce przyjęty system wartości, które tworzą klimat organizacyjny, pozwalają na 
jej identyfikację i wyróżniają ją z otoczenia oraz znajdują odzwierciedlenie 
w organizacyjnej przejrzystości, filozofii zarządzania czy stosunku władz do 
pracowników i interesantów (użytkowników, klientów)3. Na kulturę organiza
cyjną, często porównywaną do góry lodowej, składają się trzy poziomy: najni
żej położone i niewidoczne są założenia kulturowe -  odnoszące się m.in. do 
natury człowieka, relacji międzyludzkich, natury otoczenia, relacji organizacji 
z otoczeniem; drugi poziom tworzą normy i wartości (normy rozumiane są jako 
niepisane przekazy na temat tego, jak się zachowywać; na system wartości 
składa się m.in. określanie celów, miar sukcesu, pożądanych i niepożądanych 
cech pracowników); na samym wierzchołku góry lodowej usytuowane są arte
fakty, czyli widoczne przejawy kultury: językowe (język, mity, legendy), beha
wioralne (ceremonie, rytuały), fizyczne (sposób wykorzystania przestrzeni, 
sztuka, technologia)4.

Kultura organizacyjna sprzyjająca zmianom to kultura o wysokiej tolerancji 
niepewności, kultura zmian (w minionych dziesięcioleciach dominowała kultu
ra niesprzyjająca zmianom, czyli niskiej tolerancji niepewności). W takiej kultu
rze pracownik czuje się bezpiecznie. Ma zewnętrzne punkty oparcia w posta
ci: przywódcy (który rozstrzyga wszelkie wątpliwości), szczegółowych 
przepisów (zwalniających z obowiązku dokonywania ciągłych wyborów) oraz 
tradycji, zwyczajów, obyczajów, kultury społeczności, której jest członkiem. 
Wszystko to pomaga unikać poczucia niepewności i ryzyka, ale kosztem ogra
niczenia niezależności pracownika. Kultura wysokiej tolerancji niepewności to 
kultura, w której pracownik zastępuje te zewnętrzne stabilizatory punktami 
oparcia w swojej własnej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu zawodo
wym. Pracownik staje się bardziej niezależny, nie obawia się ryzyka i podej
mowania nowych wyzwań5.

2 Tamże s. 35
3 E.B. Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotece: nowe i stare idee w zarządzaniu bibliote- 

/cą.Warszawa: SBP, 2004. s. 22
4 E. H. Schein: Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Joseey-Bass Publi

shers, 1992 (2 ed.) s. 16-27
5 Cz. Sikorski: Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności.,,Organizacja i Kiero

wanie” 1999 nr 1 s. 18-19
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Obserwacja polskich bibliotek akademickich pozwala przypuszczać, iż 
panuje w nich kultura niskiej tolerancji niepewności. Polskie biblioteki uchodzą 
bowiem za instytucje organizacyjnie i administracyjnie konserwatywne, w któ
rych istnieje nikła zmienność struktur organizacyjnych, wysoka biurokratyzacja
i formalizacja funkcjonowania oraz sztywność procesów i norm6. Wydaje się, 
iż w niektórych bibliotekach akademickich nadal istnieją wartości, normy
i postawy odziedziczone jeszcze po minionej epoce, takie jak zawyżona samo
ocena pracowników, szukanie źródła niepowodzeń w otoczeniu zarówno odle
głym, jak i bliskim, brak motywacji do nauki i zdobywania kwalifikacji zawodo
wych, życzeniowe myślenie, hołdowanie przeszłości, tradycji i brak chęci do 
jakichkolwiek zmian. Badania przeprowadzone w roku 2003 pod kierunkiem 
Elżbiety Barbary Zybert wskazują, iż większość bibliotekarzy lepiej się czuje 
w miejscu pracy, w którym kultura organizacyjna ma charakter sformalizowa
ny, mechanistyczny. Taka kultura cechuje się stabilnością i małą możliwością 
zmian pod naciskiem otoczenia, a podstawą jej działania jest zgodność z obo
wiązującymi przepisami, normami, wartościami i poglądami, oraz sztywność 
reguł7. W takich organizacjach nie istnieje klimat sprzyjający przeobrażeniom. 
Pracownicy są niechętni zmianom, stosują opór bierny (powstrzymanie się od 
działań wspomagających zmianę) lub opór czynny (podjęcie działań utrudnia
jących bądź uniemożliwiających wprowadzenie zmian). Dobry przywódca 
potrafi dojść do źródeł tego oporu, potrafi zainicjować wspólne poszukiwanie 
rozwiązania problemu i odpowiednio uświadamiać swym pracownikom 
potrzebę wprowadzenia zmian. Źródła oporu mają charakter ekonomiczny, 
socjologiczny i psychologiczny. Józef Penc zalicza tu:

-  niezrozumienie potrzeby zmiany ani jej sensu wskutek braku rzetelnej
i autorytatywnej informacji,

-  brak pozytywnych doświadczeń w realizowaniu nowości, obawa przed 
popełnieniem błędu,

-  obawę, że wprowadzone zmiany obniżą prestiż zawodowy pracownika,
-  obawę, że wprowadzona zmiana spowoduje wzrost trudności pracy,
-  obawę, że zmiana spowoduje narażenie się osobom przeciwnym zmia

nom,
-  skłonność do trwania przy starych wypróbowanych wzorcach, brak prze

konania do nowych rozwiązań,
-  małe zaufanie do kierownictwa, obawę, że zmiany nie będą korzystne, 

a korzyści nie zrównoważą strat,
-  walkę o „zachowanie twarzy” -  poparcie zmiany może oznaczać przy

znanie się do błędnych poglądów i decyzji w przeszłości,
-  przekonanie, że zmiana grozi pogorszeniem relacji między wysiłkiem 

a wynagrodzeniem i zadowoleniem z pracy,
-przekonanie, że zmiany są zbyt częste (jest ich dużo), są arbitralne 

(narzucone), mało efektywne i przeprowadzane w niewłaściwy sposób,
-  przekonanie, że zmiana nie uwzględnia utrwalonych w organizacji niefor

malnych wzorów i norm postępowania8.
Dobry przywódca potrafi umiejętnie zmienić nastawienie pracowników do 

przeobrażeń i wyzwolić w nich kreatywność i akceptację wprowadzonych

6 J. Wojciechowski: Organizacja i zarządzanie w bibliotece. Warszawa: PWN, 1997. s. 24
7 E.B. Zybert: Kultura organizacyjna ... s. 135
8 J. Penc: Kreowanie zachowań w organizacji: konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój 

organizacji. Warszawa: Placet 2001 s. 212
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zmian. Wiedząc, że czynnik kulturowy ma istotne znaczenie we wprowadzaniu 
zmian, potrafi odpowiednio zdiagnozować istniejącą w organizacji kulturę 
oraz, w razie potrzeby, zainicjować jej zmianę.

ZMIANA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W KIERUNKU 
WYSOKIEJ TOLERANCJI NIEPEWNOŚCI

Zmiana kultury organizacji dotyczy jej istotnych elementów, ma charakter 
celowy oraz intencjonalny, empirycznie sprawdzalny oraz trwały9. W bibliote
kach akademickich panująca kultura niskiej tolerancji niepewności powinna 
ustąpić kulturze zmian, sprzyjającej wprowadzaniu innowacji i przeobrażeń, 
czyli kulturze wysokiej tolerancji niepewności. W bibliotekach powinna istnieć 
kultura sprzyjająca zmianom, pomagająca bibliotece w ciągłym dostosowywa
niu się do otoczenia, przeobrażająca ją w instytucję elastyczną w każdej sytu
acji, otwartą na nowe pomysły i kierunki działania.

Przy zmianie kultury, podobnie jak przy wprowadzaniu wszelkich zmian 
organizacyjnych, ważne jest stworzenie warunków sprzyjających komunikacji, 
warunków dla atmosfery otwartości i zaufania, cierpliwości i elastyczności 
działań. Wiodącą rolę w procesie kulturowej zmiany pełni kadra zarządzająca, 
która potrafi promować właściwe normy, wartości, procedury i rytuały, na któ
rych zmiana ma się opierać.

Zmiana kulturowa w organizacji powinna mieć charakter planowy. Może 
przebiegać według strategii rewolucji lub ewolucji: zmiana rewolucyjna negu
je i burzy dotychczasową konfigurację kultury, co wiąże się z głęboką trans
formacją organizacji (obejmującą zmiany wszystkich podsystemów oraz 
wymianę rdzenia personelu), zmiana ewolucyjna jest modyfikacją istniejącej 
kultury, przebiega wolniej i nie stanowi zerwania ciągłości10.

W literaturze przedmiotu najczęściej omawiana jest ewolucyjna koncepcja 
K. Lewina: rozmrażanie -  zmiana -  zamrażanie11.

Rozmrażanie
Pierwszy etap to destabilizacja istniejącej, niepożądanej kultury. Należy go 

rozpocząć od zdefiniowania pożądanego kształtu kultury organizacyjnej. 
W przypadku biblioteki akademickiej ma to być kultura o wyraźnych cechach 
wysokiej tolerancji niepewności. Następnie należy zdiagnozować istniejący 
stan kultury oraz wyznaczyć te artefakty (językowe, behawioralne i fizyczne), 
wartości, normy i postawy, które należy zmienić, zlikwidować bądź utrwalić -  
na tym etapie definiujemy więc tzw. lukę kulturową. Przechodzimy wówczas do 
podstawowego elementu procesu -  „rozmrażania” niepożądanych wartości, 
zachowań, procedur działania. Na przywódcy spoczywa obowiązek uświada
miania pracownikom dezaktualizacji dotychczasowej kultury i jej roli hamują
cej elastyczność instytucji oraz potrzeby wprowadzenia zmiany. Pracownicy 
muszą zrozumieć, że należy porzucić rutynę, stereotypowe myślenie, powiela

9 M. Czerska: Zmiana kulturowa w organizacji: wyzwanie dla współczesnego menedżera. 
Warszawa: Difin, 2003 s. 38

10 Ł. Sułkowski: Czy jest możliwe kształtowanie kultury orqanizacvjnej? „Orqanizacia i Kiero
wanie” 2001, nr 4 s. 107

11 M. Czerska: Zmiana kulturowa ... s. 44
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nie rozwiązań wypracowanych w przeszłości, nie zawsze pasujących do dzi
siejszej, stale zmieniającej rzeczywistości.

Zmiana
Faktyczna zmiana kultury, tzw. interwencja kulturowa, to i propagowanie 

wśród pracowników nowej wizji i strategii oraz nauczanie nowych zachowań. 
Służyć temu mają dyskusje, kursy, treningi i spotkania pracowników ze spe
cjalnie utworzoną grupą kierującą procesem zmiany. Pracownikom należy 
zapewnić prawo do eksperymentowania, odpowiednie szkolenie i praktykę, 
wsparcie i zachętę. Przywódca powinien zminimalizować opór pracowników
i, wykorzystując swój autorytet, wykazać konieczność zdobywania nowych 
umiejętności oraz zachęcać do kreatywności i pomysłowości. Wdrażanie 
nowej kultury może odbywać się na cztery sposoby: etapami, stopniowo po 
kolei w każdym z oddziałów; jednorazowo w danym oddziale; stopniowo, eta
pami w całej instytucji; całościowo i jednocześnie w całej instytucji. Wybór 
metody zależy od wielkości instytucji, zakresu i głębokości projektowanych 
zmian, limitu czasu na przeprowadzenie zmiany i środków finansowych12.

Zamrożenie
„Zamrożenie” oznacza wykorzystanie mechanizmów wspierających nowe 

procedury, które zagwarantują, że nie nastąpi regres i że zmiana „zapuści 
nowe korzenie”13. Na wstępie (lecz po pewnym „okresie ochronnym”) należy, 
używając tych samych narzędzi, którymi diagnozowano kulturę przed zmianą, 
zbadać efekt wdrożonego procesu. Dokonuje się tego na trzech poziomach: 
na poziomie artefaktów (by sprawdzić, czy i w jakim stopniu zmianie uległy 
materialne świadectwa kultury, język, zachowania pracowników), na poziomie 
norm i wartości oraz na poziomie rezultatów, gdzie celem jest zbadanie wpły
wu zmienionej kultury na efektywność funkcjonowania organizacj,, a w wypad
ku biblioteki akademickiej -  jej zdolności do dopasowywania się do zmienne
go otoczenia i potrzeb użytkowników. Jeśli osiągnięto pożądany profil kultury, 
należy uruchomić mechanizmy, które go utrwalą: zapewnić pracownikom 
odpowiednie warunki pracy, włączyć ich do procesu decyzyjnego, motywo
wać do wykorzystywania kreatywności, do samorozwoju, wykazywania inicja
tyw na wielu płaszczyznach działalności informacyjno-bibliotecznej. Należy 
prowadzić stały monitoring procesu zmian i ocenę skuteczności zmian. W lite
raturze przedmiotu podkreśla się, że zmiana kultury w kierunku wysokiej tole
rancji niepewności nie polega na utrwaleniu nowych stereotypów, ale na kry
tycznym stosunku do stereotypów w ogóle. Jedynym stereotypem jest niechęć 
do wszelkich stereotypów14.

KULTURA ZMIAN W BIBLIOTECE AKADEMICKIEJ

W bibliotece kultura wysokiej tolerancji niepewności, ukształtowana w pro
cesie zmiany kulturowej, powinna zapewnić, że bibliotekarze nie będą odczu
wać stresu i dyskomfortu związanego ze zmianami w otoczeniu akademickim

12 por. M_ Czerska: Zmiana kulturowa ... s. 74
13 Tamże s. 44
14 Cz. Sikorski: Kultura organizacji wysokiej tolerancji niepewności. „Organizacja i Kierowa

nie” 1999 nr 1, s. 22

45



(zmiana pól badań naukowych pracowników uczelni, nowe specjalności 
w wielu dziedzinach wiedzy, zmiana programów dydaktycznych, nowe kierun
ki studiów, wzrastająca liczba studentów, pojawienie się konkurencji w sferze 
świadczenia usług informacyjnych) i wewnątrz organizacji (np. zmiana struktu
ry biblioteki), a wręcz będą je traktować jako szansę dla siebie i dla instytucji 
w której pracują. Zmiany nie mogą paraliżować poczynań pracowników -  
powinny mobilizować ich do działania i uczyć radzenia sobie z normalnym 
w nowych warunkach poczuciem niepewności. Bibliotekarze powinni także 
posiąść umiejętność integrowania się w grupy i zespoły zadaniowe (np grupy 
konsultacyjne ds. polityki gromadzenia zbiorów czy organizowania nowych 
usług informacyjno-bibliotecznych) oraz przekonać się o potrzebie stałego 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania wiedzy. Informacje 
z otoczenia biblioteki powinny być postrzegane przez pryzmat szans dla 
biblioteki, a nie zagrożenia, w związku z czym należy prowadzić stały monito
ring i badanie użytkowników oraz ich potrzeb.

W wyniku transformacji kultury w kierunku wysoKiej tolerancji niepewności 
biblioteka staje się organizacją o „potencjale adaptacyjnym”15. Dzięki temu 
może spontanicznie dostosowywać się do szybkich zmian w otoczeniu i wzra
stających potrzeb informacyjnych. Potencjał adaptacyjny oznacza, że w insty
tucji istnieje:

-  chęć dokonywania zmian w odpowiedzi na wymagania otoczenia jako 
wspólna cecha łącząca wszystkich pracowników,

-  nacisk na przewidywanie problemów zanim się pojawią i szybkie wdra
żanie praktycznych rozwiązań,

-  gotowość do wprowadzenia innowacji,
-  wspólne poczucie pewności w zakresie zarządzania problemami i otwie

rającymi się szansami,
-  duże zaufanie,
-  brak obawy przed ryzykiem,
-  duch entuzjazmu,
-  podejmowanie wszelkich działań w celu osiągania sukcesu przez biblio

tekę,
-  szczerość i otwartość,
-  wewnętrzna elastyczność jako odpowiedź na zewnętrzne wymagania,
-  konsekwencja w słowach i działaniu,
-  koncentracja na działaniach długoterminowych16.
Wprawdzie biblioteka to nie agencja reklamowa ani nie firma produkcyjna 

ale pewne ustalone procedury i mato ryzykowne działania muszą być w niej 
podejmowane, nie należy więc lekceważyć kultury organizacyjnej, bo w pla
cówce informacji o kulturze wysokiej tolerancji niepewności (lub zbliżonej do 
teoretycznego jej modelu) o wiele łatwiej można dostosowywać się do zmie
niającego się otoczenia i zaspokajać wzrastające i zróżnicowane potrzeby 
informacyjne.

15 J. Penc: Kreowanie zachowań w ... s. 190
16 Tamże s. 190-191
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Summary

The organisational culture of information services was presented in an aca
demic library environment. The aim of this study was to reveal the importance 
of the organisational culture during a transition process. The study analyses 
the necessity of implementing changes in the organisational culture, towards 
the high level of tolerance to uncertainty, what contributes to innovations. Evo
lution of culture of an academic library transition was presented, and the bene
fits of implementing changes. A process of transition cannot be analyzed 
without reference to the organisational culture.


