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Dr Małgorzata Jaskowska jest asystentem w Zakładzie Metodo
logii Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Infor
macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół te
matu komunikacji instytucji naukowych z otoczeniem społecz
nym w środowisku internetowym, w tym Public Relations. 
Ważniejsze publikacje: Europejskie inicjatywy pod hasłem ,,Pu
blic Understanding o f  Science” z wykorzystaniem Internetu. 
W : e-Włączenie czy e-w y obcowanie. e-Publikacje Instytutu In
formacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiel
lońskiego Nr 2 [CD ROM ] pod. red. M . Kocójowej. Kraków; 
Wydaw. IINiBUJ, 2006; Public Relations (online) polskich w y
dawnictw akademickich. W : Public Relations. Biblioteki, w y
dawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Pod red. M . Kocó
jowej. Kraków; Wydaw. UJ s. 64-74, 2004.

SŁO W A  K L U C Z O W E : Wizerunek biblioteki. Internet. Biblioteczne Serwisy W W W . 
Biblioteki naukowe. e-PR.

A B S T R A K T : W  artykule podjęto próbę połączenia wniosków wypływających z badań 
naukowych mieszczących się w polu zarządzania, w zakresie definiowania wizerunku 
instytucji i efektywności form kształtowania go poprzez Internet (e-PR) oraz badań wize
runku bibliotek, prowadzonych przez specjalistów informacji naukowej i bibliotekoznaw
stwa. W  efekcie wyselekcjonowano pięć grup cech serwisów W W W  bibliotek nauko
wych, które mają wpływ na kształtowanie ich wizerunku w Internecie. Są to: komunika
cja, kultura organizacyjna, system identyfikacji wizualnej, koniunktura rynkowa, dostęp 
do serwisów i ich funkcjonalność. Wyeksponowanie ich w serwisach powinno wpłynąć na 
poprawę efektywności działań Public Relations bibliotek naukowych w Internecie.

W P R O W A D Z E N IE

W  czasach, gdy wizerunek bibliotek ksztaitowany jest poprzez percepcję 
komunikatów pochodzących z serwisu W W W  lub w nim umieszczonych, 
zasadność troski o tę formę przekazu wydaje się być bezsprzeczna. Istnieje 
zatem konieczność prowadzenia badań nad wizerunkiem bibliotek nauko
wych w Internecie. Podstawowym problemem jest wyselekcjonowanie skład
ników tworzących wizerunek, a więc cech, na podstawie których powstaje
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W umysłach odbiorców pozytywny lub krytyczny obraz instytucji. W  tym 
celu warto sięgnąć do mieszczących się w polu zarządzania badań nad wi
zerunkiem instytucji i nad efektywnością form kształtowania go poprzez In
ternet (e-PR) oraz badań wizerunku bibliotek prowadzonych przez specjali
stów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Dopiero takie połączenie, 
wykorzystanie metodologii obu tych nauk pozwoli na wyselekcjonowanie 
najbardziej skutecznych form i metod e-PR w stosunku do serwisów W W W  
bibliotek naukowych oraz jak najmocniejsze eksploatowanie sprawdzonych 
rozwiązań.

WIZERUNEK INSTYTUCJI

Zdaniem Krystyny Wójcik, autorytetu w dziedzinie PR w Polsce, wize
runek/obraz (ang. image) instytucji odnosi się do wyobrażenia i opinii, jakie 
powstają na jej temat w umysłach odbiorców; nie może być zaprojektowa
ny przez nią samą, lecz jest efektem interpretacji odczuć, jakie są następ
stwem kontaktów z daną inst}^ucją i wysyłanych przez nią komunikatów 
do odbiorców (Wójcik, 2001). Ocena należy do odbiorców, jednak każda 
instytucja powinna mieć wyobrażenie swojego idealnego obrazu, określane
go w opracowaniach z zakresu zarządzania w języku angielskim mianem 
identityi tworzyć go w sposób przemyślany. W  polskich publikacjach ten 
angielski termin stosowany jest w formie oryginalnej (Rozwadowska, 2002) 
lub jest tłumaczony najczęściej jako tożsamość (Zybert, 2004; Budzyński, 
2002; Wiktor, 2001). Identityjest „kompleksowym, własnym obrazem, jaki 
przedsiębiorstwo zamierza przekazać na rynek w procesie komunikacji” 
(Wiktor, 2001, s. 72). Trafnie zdefiniowała to określenie B. Rozwadowska: 
„w przeciwieństwie do wizerunku, który odzwierciedla opinie, tożsamość 
jest czymś obiektywnym, ponieważ składają się na nią różnego rodzaju ele
menty, za pomocą których organizacja jest identyfikowana. Można powie
dzieć, że tożsamość to zbiór pewnych określonych bodźców, a wizerunek to 
sposób, w jaki są one odczyt^ane” (Rozwadowska, 2002, s. 55). W  niniej
szym artykule przyjęto, że tożsamość jest zespołem cech, za pomocą któ
rych biblioteka naukowa buduje własny obraz, z którym się identyfikuje. 
Zatem praca nad budowaniem tożsamości jest próbą wpływania na wizeru
nek. Przystępując do zadania świadomego tworzenia tożsamości instytucji 
należy: odnieść się do jej misji -  czyli specyficznego powodu istnienia orga
nizacji i jej grup odbiorców -  rodzajów potrzeb, jakie ma zaspokajać (Wik
tor, 2001). Drugim etapem jest wyodrębnienie elementów, które ją tworzą: 
„stworzenie atrakcyjnego wizerunku firmy opiera się na wybraniu określo
nych cech, które będą go kształtować, pozwalając firmie na utrzymanie przez 
długie lata raz wybranego stylu” (Altkorn, 1996).

ELEMENTY TOZS AMOSCI

Wyodrębnienie składników tworzących tożsamość bibliotek naukowych 
ułatwia pracownikom PR kształtowanie spójnego systemu identyfikacji 
i budowanie wizerunku. Cechy te powinny zostać ujęte w zaplanowany 
i spójny wzór (Black, 2005). Niejednoznaczność terminu tożsamość i wyni
kające z tego problemy przy jej badaniu, od lat skłania naukowców określa



jących swoje pole badawcze jako corporate communication, do podejmo
wania analiz. Polscy badacze z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, opie
rając się na analizie literatury zagranicznej, wymieniają wśród elementów 
identyfikujących instytucję: postawę, czyli misję i filozofię działania, zacho
wanie -  styl postępowania kadry zarządzającej i pracowników oraz identy
fikację wizualną (Altkorn, 1996; Wiktor, 2001). Rozwadowska podkreśla 
znaczenie: norm zachowań, sposobu komunikowania się z otoczeniem oraz 
cech powodujących skojarzenia wizualne (Rozwadowska, 2002). Wójcik 
słusznie dodaje do tej listy także cechy związane ze specyfiką działalności: 
ofertę instytucji, programy, produkty, marki produktów (Wójcik, 2001). Po
twierdza to Altkorn argumentując, że dobrej jakości produkt wpływa na 
pozytywny image instytucji, z kolei wysoka reputacja instytucji zachęca do 
wyboru proponowanych przez nią usług i/lub produktów z konkurencyjnej 
oferty ^nkowej (Altkorn, 1996). Niezbędne jest włączenie tych cech jako 
składników tożsamości bibliotek naukowych.

W  literaturze zagranicznej na szczególną uwagę zasługują te badania, 
które są próbą podsumowania dotychczasowych wniosków w zakresie defi
niowania tożsamości (Schwartz, 2002; Ravasi i Rekom, 2003). Dla badań 
nad wizerunkiem bibliotek naukowych w Internecie najbardziej przydatna 
okazała się analiza angielskojęzycznej literatury z lat 1979-98 autorstwa 
autorytetów w zakresie badania wizerunku i tożsamości instytucji (Olins, 
van Riel i Blamer, van Rekom, Schmidt), przeprowadzona przez T. C. Me- 
lewar i E. Jenkins z University of Warwick (Anglia). Stworzyli oni m o 
d e l t o ż s a m o ś c i ,  który nazwali kompromisowym, prostym w użyciu 
zarówno dla teoretyków, jak i pracowników PR (Melewar i Jenkins, 2002). 
Ujmuje on także wymienione wcześniej składniki tożsamości proponowane 
przez polskich autorów. Model ten został przyjęty jako punkt wyjścia do 
badań mających na celu określenie cech najważniejszych dla budowanego 
w Internecie wizerunku bibliotek naukowych. Składają się na niego: 1) ko
munikacja i identyfikacja wizualna (komunikacja, komunikacja niekontro
lowana, architektura i lokalizacja, tożsamość wizualna); 2) normy zacho
wań (zarządu/władz, kierownictwa, pracowników); 3) kultura organizacyj
na (cele, filozofia, zasady, narodowość, tradycja i historia); 4) koniunktura 
rynkowa (typ organizacji, strategie marketingowe).

SKŁADNIKI WIZERUNKU BIBLIOTEK NAUKOWYCH

W  tej części artykułu przedstawiony zostanie wykaz cech kształtujących 
zdaniem badaczy wizerunek każdej instytucji (niezależnie od jej typu), 
uzupełniony o specyficzne cechy składające się na wizerunek bibliotek na
ukowych.

Przegląd polskich publikacji relacjonujących badanie wizerunku biblio
tek wskazuje, że jest on często identyfikowany z oceną jakości pracy biblio
teki (Cybulska, 2002). Takie podejście wydaje się niewystarczające, zwłasz
cza w kontekście wymienionych wcześniej opracowań z zakresu nauk
o zarządzaniu. Tego zdania są też inni autorzy z zakresu bibliotekoznaw
stwa. Wojciechowski twierdzi, że publiczność tworzy obraz biblioteki na 
podstawie; zasobności, różnorodności i specjalizacji zbiorów, repertuaru 
usług, programu pracy z czytelnikiem -  stopnia doinformowania o ofercie, 
wyglądu oraz standardu wyposażenia, lokalizacji, dogodnych rozwiązań



wewnętrznych, trafnie dobranych i łatwych do zapamiętania godzin otwar
cia, stopnia i czasu realizacji zamówień, zachowań i postępowania persone
lu (Wojciechowski, 1993). Kubów wymienia następujące elementy wpły
wające na wizerunek biblioteki naukowej: komfort w korzystaniu z usług 
(dogodne dni i godziny otwarcia, minimalizowanie formalności), kultura 
i jakość obsługi, trafnie dobierane i rozmieszczone zbiory drukowane i elek
troniczne, przejrzysty układ, wolny dostęp, właściwe opracowanie rzeczo
we, informowanie całej społeczności akademickiej o osiągnięciach bibliote
ki, profesjonalizm pracowników (Kubów, 2002). Dudziak-Kowalska dodaje 
tu też takie elementy, jak historia, tradycja, misja społeczna, współpraca 
międzynarodowa, a nawet osobowość fundatorów i sponsorów (Dudziak- 
Kowalska, 2004). Aby wzmocnić własny wizerunek, biblioteka naukowa 
może także realizować zadania wykraczające poza jej podstawowy zakres 
usług, włączać się w działalność instytucji naukowej, której jest częścią: „or
ganizacja konferencji naukowych, warsztatów, udział w różnego rodzaju pro
jektach naukowych lokalnych, ale przede wszystkim ogólnopolskich lub 
międzynarodowych, stworzenie sprawnie funkcjonującej, atrakcyjnej stro
ny W W W , organizacja listy dyskusyjnej, aktywność wydawnicza, udział 
w różnych inicjat5rwach uczelnianych -  wszystko to jest wykonywane przez 
bibliotekarzy, którzy w ten sposób kreują pozytywny wizerunek biblioteki 
w środowisku” (Górski i in., 2004, s. 129). Zybert proponuje ujęcie wszyst
kich czynników w trzy grupy: „co oferujemy, jak oferujemy i warunki, 
w jakich się to odbywa” (Zybert, 2004, s. 187).

SPOŁECZNE OTOCZENIE BIBLIOTEK NAUKOWYCH

Wszelkie działania na rzecz budowania wizerunku bibliotek odbywają 
się w kontekście ich społecznego otoczenia. W  PR otoczenie instytucji zwa
ne jest jej publicznością. Nie stanowi ona jednorodnej zbiorowości, lecz skła
da się z określonych grup osób zwanych grupami celowymi. Każdy rodzaj 
instytucji posiada specyficzne dla charakteru swojej działalności, względnie 
stałe grupy odbiorców. Uświadomienie odrębności tych grup, tzw. segmen
tacja otoczenia, stanowi jedną z podstawowych czynności poprzedzających 
działania w zakresie PR. Członków grup łączą wspólne cele, zainteresowa
nia i potrzeby informacyjne w kontekście organizacji, sprecyzowanie ich 
ma kluczowe znaczenie dla efektywności działań PR. Obraz instytucji 
w otoczeniu nie jest bowiem jednolity, lecz uzależniony od wymagań przed
stawicieli określonych grup i znaczenia, jakie nadają oni poszczególnym ce
chom wizerunku, a zatem od kryteriów oceny, jakiej poddają instytucję. 
Wizerunek instytucji w oczach odbiorców jest w każdym przypadku jed
nostkowy i zbudowany z elementów racjonalnych i emocjonalnych. Ta sama 
biblioteka naukowa może być inaczej oceniana przez środowisko naukowe, 
przez studentów, także przez bibliotekarzy. Aby móc wpływać na własny 
wizerunek w otoczeniu społeczn3mi, biblioteka naukowa musi określić swo
je w nim miejsce i scharakteryzować je dla własnych potrzeb, wydzielając 
grupy publiczności i adresując do nich komunikaty. Otoczenie bibliotek kształ
tuje społeczność wewnętrzna, zewnętrzna bliższa oraz zewnętrzna dalsza, 
która w przypadku bibliotek będących częścią instytucji naukowych może 
być identyfikowana z otoczeniem zewnętrznym tychże instytucji nadrzęd
nych. W  kręgu publiczności wewnętrznej do najważniejszych grup zaliczyć



należy: władze (dyrekcję, kierownictwo), pracowników administracji i bi
bliotekarzy. W  otoczeniu zewnętrznym wyróżnić należy: studentów (w uczel
niach), pracowników naukowych, nabywców i użytkowników dóbr i usług, 
konkurentów, lokalną społeczność, stowarzyszenia zawodowe i gospodar
cze, zewnętrzne środowisko naukowe, dziennikarzy, uczniów, nauczycieli, 
sponsorów i absolwentów (Hope, 2005). W  kontekście roli, jaką instytucje 
naukowe odgrywają w społeczeństwie informacyjnym, grupy należące do 
otoczenia dalszego, jedynie potencjalnie mogące mieć z nimi związek, także 
leżą w sferze zainteresowań PR. Każda grupa stanowi sprecyzowany cel 
działań PR bibliotek naukowych, przyjmujących różne formy i służących 
przekazowi ind}nvidualnych treści. W  opracowaniach teoretycznych stwier
dza się, że skuteczność zabiegów PR jest wysoka wtedy, gdy są skierowane 
na określoną grupę odbiorców i realizują specyficzne potrzeby informacyjne 
jej przedstawicieli. Działania PR wzmacniają zaangażowanie instytucji 
w sprawy publiczności i zaangażowanie publiczności w sprawy instytucji, 
co przynosi w efekcie obustronne korzyści.

Dużą część usług biblioteki naukowe oferują za pośrednictwem swoich 
serwisów W W W . Dlatego też istotne jest, aby praca nad kształtowaniem 
elementów tożsamości odb5nvała się w sposób przemyślany w środowisku 
internetowym.

ELEMENTY WIZERUNKU BIBLIOTEK NAUKOWYCH  
W  ŚRODOWISKU W W W

Listę cech ujętych we wspomnianym modelu tożsamości oraz cech, któ
re zdaniem specjalistów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznaw
stwa tworzą wizerunek bibliotek naukowych, można uzupełnić teraz o ele
menty specyficzne dla budowania wizerunku w środowisku internetowym. 
Zostały one ujęte w następujące grupy: komunikacja, kultura organizacyj
na, system identyfikacji wizualnej, koniunktura rynkowa, dostęp do serwi
sów i ich funkcjonalność.

KOMUNIKACJA

Komunikowanie się organizacji z publicznościąjest sednem działań Pu
blic Relations, ukierunkowanych na kształtowanie wizerunku. Najbardziej 
pożądany, zdaniem specjalistów, jest harmonijny, dwustronnie symetrycz
ny przepł}nv informacji i angażowanie odbiorców w sprawy instytucji. Skła
dają się nań: rozpowszechnianie informacji; przekazjrwanie ich przedstawi
cielom wyselekcjonowanych grup, a przez to zaspokajanie ich potrzeb infor
macyjnych; sprzężenie zwrotne, a więc oczekiwanie na opinie i otwartość 
na sugestie; wreszcie zachęcanie publiczności do dialogu.

Istnieje również zjawisko komunikacji niekontrolowanej ze strony insty
tucji (zwanej też nieplanowaną, nieautoryzowaną, nieformalną). Przebiega 
ona między członkami poszczególnych grup publiczności (znajomi, społecz
ności zawodowe i prywatne). Zazwyczaj wymieniane opinie dotyczą cech 
produktów, jakości usług, sposobu działania instytucji, zachowania pracow
ników. Wiadomości te mają moc bardzo szybkiego i pozbawionego barier 
rozprzestrzeniania się i są uznawane za wiarygodne, bo przekazjrwane przez



osoby, znajome, a więc darzone zaufaniem. Rolądzia^ań PR i e-PR, które 
kierują się zasadami etycznymi, nie jest t^umienie komunikacji nieformal
nej, lecz szybka reakcja w sytuacjach kryzysowych, sprzyjająca pozytyw
nej ocenie bibliotek naukowych.

Kluczowymi własnościami współczesnych działań PR są: interaktyw
ność, dialog, dynamizm, zaangażowanie (Hurmę, 2001). Interaktywność 
jest najbardziej pożądanącechą w ocenie jakości stron internetowych insty
tucji z punktu widzenia PR. W  wielu pracach na temat PR online podkre
ślana jest rola stosowania wszystkich możliwych w Internecie form komu
nikacji dla osiągnięcia sukcesu w działaniach PR (Ashcroft i Hoey, 2001; 
Taylor i in., 2001). W  opracowaniach z zakresu e-PR występuje określenie 
tzw. pętli dialogu. Oznacza ono wykorzystanie wszystkich form interneto
wej komunikacji, które skłaniają użytkowników do zainteresowania stroną 
W W W , umożliwiają dialog i zachęcają do powrotu. Formy komunikacji, 
w konsekwencji lektury publikacji relacjonujących różne badania, można 
podzielić, wychodząc od form komunikacji jednostronnej do symetrycznie 
dwustronnej jako najbardziej efektywnej. Pierwszy stopień reprezentują: 
e-mail do instytucji, e-mail do osób odpowiedzialnych za kontakt z otocze
niem w imieniu instytucji, różne adresy e-mail w zależności od tematyki 
pjrtania adresowanego do instytucji, FAQ. Drugi stopień to newsletteri di- 
rectmail. Trzeci stopień to ankiety na temat instjrtucji, możliwość wysła
nia komentarzy, przegląd opinii użytkowników, bezpośrednie zwracanie się 
do poszczególnych grup publiczności na stronie głównej. Ostatni, najwyższy 
stopień to narzędzia służące komunikowaniu się użytkowników między sobą: 
czat, komentarze, listy dyskusyjne, zaangażowanie do współpracy. Zachęta 
do ponownego odwiedzenia serwisu może być wyrażona wprost lub osiąga
na pośrednio poprzez możliwość utworzenia zakładki w przeglądarce, zapo
wiedź informacji, które mają pojawić się w serwisie, plany działalności in- 
stj^ucji na najbliższy czas. Formy te zamykają pętlę dialogu.

Wymienione formy komunikacji zostaną poniżej krótko scharakteryzo
wane.

Standardem jest obecnie umieszczanie adresu poczty elektronicznej 
w widocznym miejscu serwisu bądź pod odnośnikiem kontakt Zaufanie od
biorców dodatkowo podnieść można poprzez podawanie adresów e-mail, tak
że dyrektora i jego zastępców. Instytucja, zwłaszcza jej kierownictwo pozo
stają wtedy mniej anonimowe i wyrażają swoją otwartość na otoczenie, dając 
tjmi samym także dobry przykład innym pracownikom. Otoczenie instytu
cji i bibliotek naukowych jest różnorodne, przedstawiciele poszczególnych 
grup reprezentują różne potrzeby informacyjne. Dlatego istotne jest, aby za 
wyodrębnione tematy były odpowiedzialne właściwe osoby i aby podawać 
ich adresy e-mail w odpowiednich miejscach serwisu. W  przypadku biblio
tek naukowych szczególnie ważna jest zachęta do zadawania pytań online 
bibliotekarzom. Natomiast najczęściej zadawane, powtarzające się pjrtania 
powinny zostać zebrane w jedną listę Freąuently Asked Questions.

Stałemu podtrzymywaniu doinformowania o ofercie biblioteki i wywoły
waniu odwiedzin na stronie W W W  służą takie instrumenty jak newsletter 
i directmail, dystrybuowane w regularnych odstępach czasu poprzez pocz
tę elektroniczną do skrzynek subskrybentów, którzy wcześniej wyrazili wolę 
ich otrzymywania. Zamieszcza się w nich informacje o zmianach, które 
w ostatnim czasie miały miejsce w serwisie W W W  w celu zachęty do jego 
odwiedzenia. Nie powielają więc informacji z serwisu W W W , a jedynie dają



zapowiedź tego, co można w nim odnaleźć. Jak wynika z badań, formy te 
zastosowane w profesjonalny sposób w bibliotekach naukowych okazały się 
jedną z najskuteczniejszych form komunikacji z użytkownikami (Giles 
iCrossno, 2000).

Internet ma możliwość zrewolucjonizowania komunikacji pomiędzy in
stytucjami a ich publicznością. W  odróżnieniu od pozostałych mediów, po
zwala nie tylko nadawać własne komunikaty do szerokiego kręgu odbior
ców, ale wykorzystać model komunikacji dwustronnej i poprzez sprzężenie 
zwrotne: nawiązywać bliższe kontakty, zadawać użytkownikom pytania, 
wysłuchiwać opinii pozytywnych i negatywnych o produktach i usługach, 
budować lojalność klientów. Dzięki temu można czerpać prawdziwe korzy
ści marketingowe: zbierać informacje o użytkownikach i monitorować ich 
opinię na temat biblioteki i jej oferty. Pozwala to w konsekwencji na udo
skonalanie oferty zgodnie z preferencjami i zmieniającymi się oczekiwania
mi odbiorców, na szybką reakcję na pojawiające się negatywne opinie 
i sytuacje kryzysowe. Interaktywność spowodowała także zjawisko wywie
rania wpływu przez publiczność na wizerunek instytucji. Skoro publiczność 
dopuszczono do ^osu i zaczęto słuchać jej opinii, to w konsekwencji także 
należy stosować się do przekazywanych sugestii i życzeń (Kent i in., 2003). 
Formy badania opinii w Internecie to: ankiety, monitorowanie list dysku
syjnych i czatów, analizowanie logów, umożliwienie wyrażania opinii 
poprzez wysyłanie listów elektronicznych do instytucji. W  przypadku bi
bliotek taką formę stanowią kwerendy online, formularze oceny funkcjono
wania biblioteki, opinie na temat usług. Badanie opinii użytkowników 
w Internecie posiada wiele zalet: klienci chętniej wypowiadają się w wa
runkach anonimowości, a prostota przekazywania opinii powoduje, że są 
one formułowane spontanicznie. Publiczność jest gotowa mówić, pracowni
cy PR muszą się nauczyć słuchać. Niektóre serwisy zamieszczają na osob
nej stronie przegląd opinii i sugestii użytkowników. Zaangażowanie użyt
kownika, umożliwienie mu dzielenia się własnymi doświadczeniami zwięk
sza jego zaufanie do instytucji. Jak pisze M. Górny: „biblioteka musi prze
konać czj^elnika, że jego oczekiwania są brane pod uwagę i stąd warto stale 
kontaktować się z bibliotekami. Po drugie należy umiejętnie analizować 
znaszane przez dziesiątki osób potrzeby” (Górny, 2005).

Internet, choć zaliczany do mediów masowych, zmienił koncepcję komu
nikacji. Otworzył też drzwi realizacji koncepcji symetrycznej komunikacji 
dwustronnej w PR, która zakłada, że dla kreowania efektywnych kanałów 
komunikacji między organizacją a publicznością, musi mieć miejsce 
z obydwu stron udział w interakcji na uczciwych, etycznych zasadach (Kent 
i in., 2003). Formami dialogu stosowanymi w Internecie są listy dyskusyjne, 
czat oraz wideokonferencje. Najwyższym stopniem komunikacji proponowa
nym tu przez autorkę jest zaangażowanie odbiorców w sprawy instytucji. 
Odbywać może się to przez udział w akcjach typu fundraisingna rzecz biblio
teki, tworzenie kół przyjaciół biblioteki czy stowarzyszeń absolwentów.

KULTURA ORGANIZACYJNA

Kultura organizacji nazywana przez innych autorów postawą (Altkorn, 
1997; Wiktor, 2001) to „zespół cech decydujących o (...) osobowości, a więc 
ujednolicone zasady postępowania i postrzegania, które wyrażają przyjęty



(...) system wartości, tworzą pewien klimat organizacyjny” (Zybert, 2004, 
s. 22). Kultura organizacji uzależniona jest od wielu C2jynników wewnętrz
nych i zewnętrznych -  kultury narodowej i systemu wartości społeczeń
stwa, typu organizacji i form działalności, jej cech (historia, wielkość) i cech 
pracowników (wartości, postawy, wykształcenie) (Kostera, 2005). Według 
Edgara Scheina model kultury składa się z: założeń (całkiem niewidocz
nych i nieuświadamianych), norm i wartości (częściowo widocznych i uświa
damianych) oraz artefaktów (widocznych i uświadamianych) (za: Kostera, 
2005). Artefakty -  a więc zjawiska postrzegane przez odbiorców dzielą się 
na: językowe, behawioralne i fizyczne. Zybert, autorka pierwszej w Polsce 
książki na temat kultury organizacyjnej w bibliotekach stwierdziła, że „kul
tura organizacyjna może być wyrażona w bardzo konkretny sposób: 
w treściach i formie wydawanego biuletynu, w raportach, sprawozdaniach 
czy oświadczeniach publicznych, w zwoływaniu zebrań (lub nie), w struktu
rze organizacyjnej czy aranżacji przestrzeni” (Zybert, 2004, s. 21). Dużą 
rolę odgrywa tu też „społeczna odpowiedzialność instytucji”-  a więc jej 
moralne zobowiązanie z tytułu konsekwencji, jakie ma jej działalność dla 
społeczeństwa, uświadamianie sobie ważnych społecznie zagadnień i re
agowanie na nie, pomnażanie majątku publicznego i dzielenie się nim (Bu
dzyński, 2002). Tutaj do ^osu dochodzi działalność dobroczynna na rzecz 
zdrowia publicznego, środowiska naturalnego, kultury fizycznej, a szczególnie 
w przypadku bibliotek naukowych -  rozwoju intelektualnego społeczeństwa. 
W  ujęciu globalnym znaczenie ma także narodowa indywidualność instytucji 
i jej specyficzny, niepowtarzalny wkład w dorobek ludzkości. Gdy instj^ucja 
ma długą historię i pielęgnuje wytworzone w jej czasie tradycje, staje się bar
dziej godna zaufania w oczach odbiorców; świadczy to o jej trwałości, do
świadczeniu i profesjonalizmie. Kultura organizacyjna -  szczególnie spisana 
w postaci misji, pełni też zadania związane z funkcjonowaniem wewnętrz
nym organizacji, umożliwia zrozumienie tego, jak można i należy działać.

Dla potrzeb środowiska internetowego można zaproponować wyróżnie
nie kilkunastu cech serwisów, które odzwierciedlają kulturę instj^ucji i któ
rych obecność w serwisie W W W  jest pożądana z punktu widzenia jej wize
runku. Kultura organizacji jest zwykle przez nią samą prezentowana na 
stronach nazywanych „o nas”. Zawartość ich mogą stanowić: przedstawie
nie instytucji jako nadawcy komunikatów, dane teleadresowe, plan dojaz
du, wykaz nazwisk osób pełniących funkcje kierownicze, zdjęcia kierownic
twa i pracowników, deklaracja misji, plany związane z najbliższą przyszło
ścią, historia i tradycje, informacja o patronie, struktura, dane liczbowe
o instytucji, biuletyn informacji publicznej, zdjęcia budynków, osiągnięcia, 
informacje o słynnych absolwentach nadrzędnej w stosunku do biblioteki 
instytucji naukowej, informacje o nadanych doktoratach honoris causa, 
aktualności z życia inst}rtucji i filmy dokumentujące jej działalność. Jest tu 
także miejsce na przedstawienie udziału instytucji w prospołecznych ak
cjach, w przypadku bibliotek np. imprez promujących czj^elnictwo.

„Kultura może także przejawiać się w niewerbalnych zachowaniach c^on- 
ków organizacji” (Zybert, 2004, s. 21). Zachowanie wszystkich pracowni
ków instjrtucji powinno być objęte jednolitą koncepcją reguł postępowania 
z uwzględnieniem poczucia wspólnych wartości, świadomości realizacji mi
sji, którą wszyscy znają i rozumieją. Skoro wizerunek organizacji powstaje 
na podstawie sygnałów wysyłanych przez nią na zewnątrz, to powinny być 
one świadome i przemyślane, aby nie stały w konflikcie ze zdeklarowaną



misją organizacji i były konsekwentnie stosowane przez wszystkich człon
ków instytucji. Wiarygodność osób zarządzających instytucją mierzona jest 
także zgodnością postępowania wobec otoczenia ze zdeklarowaną misją tej 
instytucji. Na podstawie zachowania pracowników będących reprezentan
tami inst}^ucji, z którymi odbiorcy mieli do czynienia, oceniana jest cala 
inst5Ttucja. Ten bezpośredni kontakt i wrażenie wypljrwające z niego może 
wywołać lojalność klientów do instytucji bądź zniechęcić do dalszych z nią 
kontaktów. W  świecie realnym każda wypowiedź przedstawiciela inst}^u- 
cji, jego postępowanie, działania, kultura osobista, wygląd zewnętrzny, pro
fesjonalizm w wypełnianiu zadań przekładają się na obraz instytucji. 
W  wirtulanym środowisku dobre wrażenie wywołują: nienaganne wypeł
nianie podstawowych zadań oraz komunikowanie o działaniach wykracza
jących poza sferę podstawowych obowiązków: świadectwa działalności na
ukowej, udziału w grantach, projektach, konsorcjach, stowarzyszeniach bi
bliotekarskich, projektach międzynarodowych, działalności szkoleniowej, 
wydawniczej, wystawienniczej, organizacji konferencji. Wszystkie te cechy 
wpłjrwają także dodatnio na wizerunek zawodu.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Kolejnym, ważnym elementem modelu tożsamości biblioteki jest iden
tyfikacja wizualna. Składają się na nią: nazwa instytucji, symbol firmowy 
złożony ze znaku firmowego (rozpoznawalna część symbolu niewyrażana 
werbalnie) i logotypu (wyrazu lub wyrazów stanowiących nazwę inst5rtu- 
cji), typografii i kolorów, używanych przez instytucję, które w sumie mają 
stworzyć spójną, jednolitą koncepcję (Budzyński, 2002). Oczywiście war
tość samą w sobie ma nie tyle symbolika, co marka inst}^ucji reprezento
wana przy jej użyciu. Jeśli instytucja posiada dobrą markę, a symbolika 
utrwaliła się już w umysłach odbiorców, to symbole będą wzmacniać zaufa
nie do każdego oferowanego przez nią następnego produktu. Tak więc ele
menty wizualne są uznanym narzędziem gry konkurencyjnej. Cechy iden
tyfikacji wizualnej muszą odpowiadać specyfice organizacji, być łatwe do 
zapamiętania, różnić się od analogicznych elementów charakteryzujących 
inne instytucje, być wolne od niekorzystnych skojarzeń, łatwo adaptowalne 
do różnych technik PR przez wszystkie filie i oddziały organizacji oraz rzu
cające się w oczy (Budzyński, 2000). Opracowane przez grafików przy udzia
le pracowników PR symbole, typografia i kolory instytucji naukowych stają 
się częścią ich systemu identyfikacji wizualnej. Dzięki niemu jednolity i cha
rakterystyczny dla danej inst5rtucji wygląd przyjmują pisma firmowe, 
wiz}^ówki; typowe elementy pojawiają się w folderach, na plakatach, 
wydawnictwach firmowych i oficjalnych stronach internetowych. Duże 
inst}^ucje, o rozbudowanej strukturze dla łatwiejszego posługiwania się 
elementami identyfikacji wizualnej opracowują specjalne przewodniki za
wierające zdefiniowane wzorce. Identyfikacja wizualna instytucji to także 
architektura i lokalizacja. Poz}^3^nie oceniana jest też w nich dbałość
o dopasowanie wystroju do charakteru instytucji i potrzeb klientów.

W  środowisku W W W  wizualny system identyfikacji inst}^ucji jest re
prezentowany głównie przez: symbole i kolory firmowe, znaki graficzne, loga. 
Ważne jest, by były one konsekwentnie stosowane w całym serwisie -  rów
nież na stronach W W W  instytucji podrzędnych, takich jak biblioteki w sto



sunku do instytucji naukowych, których są częścią. Podkreślając własną 
indywidualność, nie powinny rezygnować z systemu identyfikacji graficznej 
instytucji nadrzędnej. W  praktyce więc jednostki wewnętrzne (jak bibliote
ki) powinny w swoich serwisach stosować te same barwy i liternictwo, któ
re posiada strona domowa jednostki macierzystej (instytucji naukowej) lub 
przynajmniej ten sam ton barw. Zaś symbole -  zarówno swoje własne, jak 
i jednostki nadrzędnej (Wolfe, 1997). Są to zasady tzw. identyfikacji podży- 
rowanej. Niektóre uczelnie -jako instytucje ustrukturalizowane, pomagają 
własnym jednostkom podrzędnym uwzględniać system identyfikacji wizual
nej poprzez udostępnianie specjalnych podręczników, aby nowo powstające 
strony W W W  umieszczone pod wspólną domeną wpisywały się w ogólne 
standardy identyfikacji wizualnej jednostki. Jednolita, rozpoznawalna sym
bolika instytucji jest w świecie komercyjnym jednym z narzędzi konkuren
cyjnych, sposobem na wyróżnianie instytucji, usług i produktów spośród 
innych tego samego typu. Ma to szczególne znaczenie także dla instytucji 
non profit, w tym bibliotek. Udostępniają one źródła informacyjne wysokiej 
jakości, wymagające dużego wkładu pracy i wiedzy eksperckiej w zakresie 
gromadzenia i opracowania. Priorj^etem dla bibliotek jest zatem takie za
prezentowanie treści, aby nie były one dla potencjalnego odbiorcy jedynie 
„informacją z Internetu”, nieidentyfikowanąz instytucją sprawczą. Coraz 
więcej osób, także z otoczenia wewnętrznego instytucji naukowej jest stały
mi użytkownikami tychże, ale bez przekraczania jej progów -  jedynie po
przez serwis internetowy. Według Ch. L. Borgman paradoks świata siecio
wego polega na tym, że biblioteki stają się coraz mniej widoczne dla swoich 
użytkowników, fundatorów i innych grup (Borgman, 2003). Według niej bi
blioteki stały się ofiarami wiasnego sukcesu: użytkownik znajduje dzięki nim 
to, czego potrzebuje, kiedy potrzebuje i w formie, jakiej sobie życzy -  wszystko 
to bez odwiedzania biblioteki. W  ten sposób zatraca świadomość tego, jaka 
instytucja była źródłem znalezionych informacji. Dla tych użytkowników 
również nie jest oczywiste, że cenna informacja naukowa, warunkująca ich 
rozwój zawodowy jest udostępniana dzięki wkładowi pracy zespołu pracow
ników biblioteki. Zespół ten musiał odbyć długą drogę od zdobywania fun
duszy, przystąpienia do konsorcjów bibliotecznych, poprzez negocjacje z fir
mami pośredniczącymi w sprzedaży naukowych baz danych, by uż^Hkow- 
nik mó^ skorzystać z efektu ostatecznego. Zwykle jednak nie zdaje on sobie 
sprawy z tego trudu, korzystając z udostępnianych zasobów w sposób coraz 
wygodniejszy, bo biblioteki uczelniane często udostępniają usługę korzysta
nia z zakupionych przez bibliotekę, ogólnie niedostępnych baz danych z kom
puterów domowych. Aby zrównoważyć to niekorzystne zjawisko niedoce
niania roli biblioteki w zapewnianiu dostępu do zasobów informacji cyfro
wej, dyrektorzy niektórych bibliotek dbają, aby logo biblioteki było widocz
ne na każdej, pojedynczej stronie W W W  serwisu bibliotecznego (Obst, 2004). 
Każda strona W W W  powinna poprzez jednolitą symbolikę jasno komuni
kować odbiorcy, że to właśnie konkretny zespół biblioteczny jest twórcą 
udostępnianych informacji.

KONIUNKTURA RYNKOWA

Ostatnim zaproponowanym przez T. C. Melewar i E. Jenkins składni
kiem tożsamości instytucji jest koniunktura rynkowa. Dobra lub zła repu
tacja sektora gospodarki, w jakim działa dana instytucja może z góry powo



dować pozytywne lub negatywne skojarzenia na jej temat i w ten sposób 
wpłjrwać na wizerunek. Wszystkie instytucje składają się na wizerunek sek
tora, którego są częścią. Reputacja sektora naukowego na rynku, budowa
nego przez instytucje prowadzące działalność badawczą powinna być pod- 
trzymjrwana i wzmacniana przez komunikowanie efektów tej pracy.

Argumentem potwierdzającym konkurencyjność bibliotek naukowych 
w stosunku do innych instytucji udostępniających informację jest szeroka 
gama wysokiej jakości usług. Zaliczyć tu należy upowszechnianie wyników 
prac badawczych prowadzonych w jednostce macierzystej, a przez to pro
mowanie osiągnięć naukowych pracowników naukowych. Biblioteki oferują 
szeroką gamę usług informacyjnych i usług uzupełniających, jak np. elek
troniczne dostarczanie dokumentów, kopiowanie i skanowanie. Posiadają 
też obszerne zasoby informacyjne drukowane i elektroniczne (czasopisma 
elektroniczne, naukowe bazy danych czasopism, publikacji zwartych, szcze
gólnie materiałów dydaktycznych dla studentów oraz materiałów konferen
cyjnych). Biblioteki umożliwiają przeszukiwanie katalogów bibliotecznych 
i zamawianie książek drogą internetową; opracowanie materiałów doku
mentacyjnych i innych źródeł informacji związanych z dziedziną wiedzy, 
w ramach której prowadzone są badania naukowe w jednostce. Biblioteka
rze tworzą katalogi odsyłaczy internetowych poświęconych wybranej dzie
dzinie wiedzy, ułatwiających wyszukiwanie informacji osobom zaintereso
wanym. Całokształt wymienionych tu i pozostałych usług, jakie biblioteki 
oferują swoim użytkownikom poprzez Internet sprawia, że ci, którzy z nich 
korzystają, wysoko oceniają ich pracę. Jednak niewystarczające zaintere
sowanie ofertą usług bibliotecznych jest często, jak wynika z badań i co 
podkreślają autorzy publikacji, wynikiem braku wiedzy o nich (Ashcroft 
i Hoey, 2001). Kształtowanie wizerunku biblioteki polega więc w t j ^  wzglę
dzie na stałym podtrzymjrwaniu stanu doinformowania użytkowników i po
zyskiwaniu nowych kręgów odbiorców.

UŁATWIENIE DOSTĘPU DO SERWISÓW  
I ICH FUNKCJONALNOŚĆ

Dostęp do serwisów i ich funkcjonalność są warunkami sine qua non 
działalności na rzecz budowania wizerunku z wykorzystaniem Internetu. 
Brak możliwości dotarcia do serwisu w zasobach sieciowych czy brak pro
fesjonalizmu w organizacji zawartości mogłyby przyczynić się do spadku 
efektywności właściwych działań PR. Ważne są dwa etapy ułatwienia do
stępu: najpierw w zasobach sieciowych, a następnie z serwisów W W W  in
stytucji nadrzędnych do stron bibliotecznych. W  pierwszym przypadku chodzi
0 pozycjonowanie stron W W W , aby były dostępne poprzez wyszukiwarki 
(zwłaszcza najpopularniejsze jak Googlei Onet) oraz umieszczenie odnośni
ków w katalogach najpopularniejszych polskich potrali internetowych: Onet
1 Wirtualna Polska i wortali naukowych. Natomiast dostęp do stron biblio
tecznych ze stron głównych instytucji naukowych poprzez odnośniki pod
kreśla, że są one ważnym elementem budowania wizerunku instytucji na
ukowych. Przy ocenie jakości serwisów W W W  polskich bibliotek nauko
wych z punktu widzenia ich działalności PR ważne jest też uwzględnienie 
współczesnych standardów technicznych. Cechy funkcjonalne serwisów 
można ująć w następujących grupach: poprawność elementów nawigacji.



aktualność serwisu, wiarygodność i obce wersje językowe (Nielsen, 2003; 
Hallahan, 2001).

ZAKONCZENIE

Wizerunek bibliotek naukowych powstający w umysłach odbiorców 
w efekcie percepcji komunikatów pochodzących z serwisu W W W  lub w nim 
umieszczonych, kształtowany jest na podstawie świadomej i przemyślanej 
komunikacji z otoczeniem, realizacji różnorodnych potrzeb informacyjnych 
wyszczególnionych z otoczenia grup publiczności, jakości usług bibliotecz
nych, kultury organizacyjnej, zachowań bibliotekarzy i tożsamości wizual
nej. Warunkiem realizacji zadań e-PR jest też dbałość o dostęp użytkowni
ków do serwisów bibliotecznych z zasobów sieciowych, którą należy w śro
dowisku Internetu zaliczyć do zespołu cech wpływających na wizerunek 
biblioteki. Dodatkową kategorię stanowi funkcjonalność serwisów, sprzyja
jąca efektywności działań e-PR. Jedynie uwzględnienie tych składników 
kompleksowo, a nie wybiórczo, pozwoli bibliotekom na kształtowanie pożą
danego — pozjrtywnego i spójnego wizerunku w Internecie.
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FE A TU R E S SHAPING TH E  IN T E R N E T  IM A G E  
OF R ESEARCH  LIBRARIES

K EYW O RD S: Library image. Internet. Library websites. Research libraries. e-PR.

ABSTR ACT: The article integrates conclusions reached during a research in the field 
of management on defining the image of an institution and efficacy of shaping it by 
means of Internet (e-PR) with the results of research on the library image run by LIS 
professionals. Five types of features of academic library websites influencing the library 
image are isolated: communication, organizational culture, visual identification system, 
business outlook, accessibility and usability of library websites. Putting more emphasis 
on implementing those features on library websites may improve PR activities of aca
demic libraries on Internet.
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