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WIEDZA JAKO PODSTAWOWY STYMULATOR
INNOWACYJNOŒCI I POSTÊPU
Streszczenie
Mimo, ¿e w procesach tworzenia i upowszechniania wiedzy maj¹ swój udzia³ coraz to doskonalsze narzêdzia, z komputerami
w³¹cznie, to decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ pracownicy, specjaliœci, a przede wszystkim ich wiedza, kwalifikacje i zawodowe
doœwiadczenie. Cz³owiek jest tak¿e najwa¿niejszym i najbardziej wartoœciowym noœnikiem wiedzy. Tylko cz³owiek potrafi wiedzê
tworzyæ, zdobywaæ, przetwarzaæ i udostêpniaæ innym, a przede wszystkim wykorzystywaæ.
S³owa kluczowe: wiedza, zarz¹dzanie wiedz¹, cz³owiek, komputery, innowacyjnoœæ
Skoro ustaliliœmy, ¿e innowacje s¹ niezbêdnym warunkiem
i czynnikiem postêpu i rozwoju we wszystkich dziedzinach
¿ycia spo³ecznego [5, 6], to równie¿ nale¿y dodaæ, ¿e podstawowym czynnikiem tych procesów jest wiedza. Wiedza zaœ
stanowi podstawowy zasób ka¿dej organizacji, a powstaje
w wyniku transformacji wyselekcjonowanych danych, faktów
i wiadomoœci w informacje, informacji, czyli danych ju¿ uporz¹dkowanych, systemowo przetworzonych i przygotowanych
do wykorzystania - w wiedzê, w ramach dzia³alnoœci naukowoinformacyjnej. Dzia³alnoœæ naukowo-informacyjna to
zinstytucjonalizowana odmiana pracy naukowej, prowadzonej
w celu podwy¿szenia efektywnoœci badañ i prac rozwojowych,
polegaj¹ca przede wszystkim na wyszukaniu adekwatnych do
celu badañ informacji, utrwalonej w dokumentach nie tylko
piœmienniczych, oraz jej przetworzeniu, przegl¹dowym opracowaniu oraz dostarczeniu tak naukowcom, jak i wszystkim
uprawnionym pracownikom kreatywnym, w po¿¹danej przez
nich formie i w odpowiednim terminie.
Wiedza to trudny jednak do zdefiniowania i raczej
nieuchwytny zasób usystematyzowanych wiadomoœci z jakiejœ
konkretnej dziedziny, który w znaczeniu szerszym okreœlany
jest jako ogó³ treœci utrwalonych w umyœle, bêd¹cych wynikiem kumulowania doœwiadczeñ oraz procesu uczenia siê.
Natomiast w znaczeniu wê¿szym, pojêcie wiedza obejmuje
wszelkie wiadomoœci zdobyte przez cz³owieka w konfrontacji
z obiektywn¹ rzeczywistoœci¹, magazynowane w pamiêci i wykorzystywane w ka¿dej praktycznej dzia³alnoœci.
Wiedza, aby spe³ni³a swe zadanie, musi byæ jednak odpowiednio i odpowiedzialnie zarz¹dzana. Sam proces zarz¹dzania najczêœciej okreœlany jest jako dzia³anie prowadz¹ce do
realizacji zamierzonych celów przez wykorzystanie posiadanych zasobów, wœród których - co nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ - coraz mniejsz¹ rolê odgrywaj¹ zasoby materialne, takie
jak ziemia i kapita³ oraz prosta praca, które pod wzglêdem
wykorzystania stanowi¹ ju¿ tylko ok. 20% ca³ego zasobu
organizacji, a na zasoby intelektualne, na wiedzê wypada ok.
80% [8].
Natomiast zarz¹dzanie wiedz¹ okreœliæ mo¿na jako procesy
zachodz¹ce w organizacji, które wynikaj¹ i oparte s¹ na wiedzy,
czyli ¿e zawieraj¹ w sobie elementy twórczoœci i praktycznego
zastosowania wiedzy. St¹d utrwali³a siê dewiza, ¿e: „zarz¹dzanie wiedz¹ - to sztuka przekszta³cania aktywów intelektualnych w wartoœæ przedsiêbiorstwa” [9].
W ocenie znaczenia i wp³ywu poszczególnych sk³adników
i narzêdzi wiedzy na postêp i rozwój spo³eczeñstwa panuj¹
jednak obecnie znaczne uproszczenia i rozbie¿noœci. Niektóre
z nich s¹ niedoceniane, a inne wyraŸnie przeceniane, do czego
niew¹tpliwie przyczyni³o siê zjawisko tzw. „syndromu zmêczenia informatycznego”, polegaj¹cego na tym, ¿e u¿ytko-
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wnicy informacji - tego podstawowego sk³adnika wiedzy - nie
s¹ w stanie nie tylko wykorzystaæ, lecz w ogóle zapoznaæ siê
z wiadomoœciami, nawet z zawê¿onego krêgu ich specjalnoœci.
(Problem ten, jak podano, dotyczy ponad 65% mened¿erów
w USA) [7]. Podjête wiêc badania i powszechna dyskusja na
powy¿sze tematy sta³a siê istotna, ¿e w³¹czy³y siê do niej
równie¿ - g³ównie z przyczyn merkantylnych - instytucje
dzia³aj¹ce w infrastrukturze tych procesów, a w tym tak¿e
producenci komputerów. I tak, np. International Business
Corporation - IBM - zmieni³ swój pogl¹d co do znaczenia
technologii i narzêdzi informatycznych w budowie
spo³eczeñstwa wiedzy. W wyniku, jak podano, trzechletnich
badañ, IBM stwierdza, ¿e jedynym rozwi¹zaniem powy¿szych
kwestii jest „inteligentne przetwarzanie danych przez
komputery” wyjaœniaj¹c, ¿e „najwiêkszy postêp w dziedzinie
biznesu, nauki i ogólnie pojêtego rozwoju spo³eczeñstw, w ci¹gu najbli¿szych kilkudziesiêciu lat, przyniesie wiedza uzyskana
dziêki nieustaj¹cej analizie danych w czasie rzeczywistym …,
a gromadzenie ogromnych zasobów danych nale¿y zast¹piæ ich
inteligentnym przetwarzaniem”. (Nie zauwa¿ono, ¿e przetwarzanie informacji nale¿y do podstawowych zadañ istniej¹cych
systemów informacji, w ramach dzia³alnoœci naukowoinformacyjnej). I dalej: „Ka¿dy bowiem podmiot, niezale¿nie
od tego, czy jego celem jest utrzymywanie konkurencyjnoœci,
czy zmiana œwiata na lepsze, czy te¿ jedno i drugie - musi
rejestrowaæ, analizowaæ i wykorzystywaæ wszystkie dostêpne
dane. To z kolei oznacza, ¿e nowa dyscyplina, jak¹ jest analiza
danych, nabiera kluczowego znaczenia”.
Zapowiedzi powy¿sze, nag³aœniane równie¿ w naszych
mediach (np. cykl „Gospodarka - Wydarzenia” w Gazecie
Wyborczej, od dnia 16 sierpnia 2011 r.) nic nowego do sprawy
nie wnosz¹, a wskazuj¹ raczej na ca³kowity brak rozeznania w
g³oszonych has³ach. Przecie¿ ju¿ od 1937 roku podczas
Œwiatowego Kongresu Dokumentacji w Pary¿u (Fédération
Internationale de Documentation - FID) ustalono, ¿e w uzupe³nieniu do dzia³alnoœci informacyjno-bibliotekarskiej, w której ca³a dzia³alnoœæ ukierunkowana jest na piœmiennictwo,
powo³aæ nale¿y jednostki informacyjne, które sw¹ dzia³alnoœæ
ukierunkuj¹ na wyselekcjonowane fakty i dane, a przede
wszystkim na u¿ytkowników tych opracowañ i ich potrzeby.
Natomiast po II wojnie œwiatowej, a œciœlej w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, z uwagi na ogromne zapotrzebowanie w tym zakresie, powstawa³y odpowiednie s³u¿by
informacji naukowej, technicznej, patentowej, normalizacyjnej, ekonomicznej itd., które przyst¹pi³y do bezpoœredniej
obs³ugi konkretnych u¿ytkowników w zakresie ich konkretnych potrzeb. Rozpoczêto us³ugi w oparciu o specjalnie
wyszukan¹, przeanalizowan¹, zweryfikowan¹ i przetworzon¹
informacjê, dane i wiedzê specjalistyczn¹, w formie ekspertyz
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lub wniosków z przeprowadzonych badañ o strategicznym
znaczeniu dla podejmowania decyzji, rozstrzygania
problemów itp.
Sprostowaæ równie¿ nale¿y, ¿e nadejœcie etapu tworzenia
i upowszechniania informacji przetworzonej zapowiada³
twórca cybernetyki Norbert Wiener twierdz¹c, ¿e nieuniknionym nastêpstwem „eksplozji informacji” bêdzie pojawienie siê w tradycyjnych strukturach w³adzy nowego
elementu, który sprawi, ¿e: „rz¹dzenie - które jest procesem
ci¹g³ego podejmowania decyzji - oparte jest na podstawach nie
tyle maksymalnej iloœci, co prawid³owo przetworzonej
informacji”. Definicja ta odnosi siê zarówno do rz¹dzenia
w sensie politycznym, jak i do zarz¹dzania w sensie
organizacyjnym, gospodarczym, naukowym itd. Pojêcie
rz¹dzenia, a wiêc sprawowania w³adzy, zosta³o tutaj
sprowadzone do kwestii dostêpu do informacji, co jest pewnym
uproszczeniem, lecz wskazuje na wagê problemu i koniecznoœæ
wykorzystywania informacji w stanie przetworzonym.
Natomiast przetwarzanie informacji, co jest podstaw¹
powstawania wiedzy, definiujê nastêpuj¹co: Jest to przekszta³canie struktury informacji zawartych w danym Ÿródle lub
Ÿród³ach, po¿¹dane ze wzglêdu na potrzeby u¿ytkownika, a nie
tylko inne ich przestawienie czy usystematyzowanie. Struktury
po¿¹dane uzyskuje siê dokonuj¹c m.in. takich operacji, jak:
analizowanie, selekcjonowanie, t³umaczenie i wyjaœnianie,
porównywanie, ocenianie, syntetyzowanie, uogólnianie itp.
Mo¿liwoœci ich przeprowadzania s¹ uzale¿nione od posiadania
odpowiedniej wiedzy, która - w tym przypadku - jest podstawowym przetwornikiem informacji, a nie zdolnoœci manipulacyjne czy rutyna. Dziêki wiedzy proces przetwarzania
prowadzi do przyjêcia danej informacji i w³¹czenie jej do
zasobu wiedzy lub do potraktowania jej jako „szumu” i odrzucenia [3].
Poza tym, to w³aœnie w fazach merytorycznego przetwarzania informacji pojawiaj¹ siê ró¿norodne „olœnienia”,
wywo³ywane kojarzeniem wyników uzyskiwanych w powy¿szych procesach z zasobami wiedzy, w wyniku czego powstaj¹
nowe wartoœci i kreowane s¹ nowe rozwi¹zania innowacyjne.
Dlatego te¿ teza, ¿e procesy powy¿sze mog¹ byæ najskuteczniej
realizowane przez specjalistów odpowiednich dziedzin, którzy
wykazuj¹ siê ponadto praktyczn¹ znajomoœci¹ jêzyków obcych
i nowoczesnych technologii informacyjnych, jest poza wszelk¹
dyskusj¹. Oprócz tego powinni oni dysponowaæ wyobraŸni¹
kreuj¹c¹ sytuacje decyzyjne swych u¿ytkowników oraz mieæ
zdolnoœæ kondensacji merytorycznej ró¿nych Ÿróde³ i tekstów,
a tak¿e przedstawiania problemów w przegl¹dowej, analityczno-syntetycznej formule, gwarantuj¹cej nie tylko pe³n¹
obiektywnoœæ przekazywanej informacji, lecz tak¿e jej
pertynentnoœæ w stosunku do potrzeb u¿ytkowników. S³u¿by
prowadz¹ce powy¿sz¹ dzia³alnoœæ winny mieæ w zwi¹zku
z tym bardzo dobre merytoryczne rozeznanie w przedmiocie
sprawy oraz zapewniony dostêp do wszelkiego rodzaju Ÿróde³
zarówno niedokumentalnych, jak i znajduj¹cych siê w odpowiednich bibliotekach, archiwach, zbiornicach, bazach danych
itp. Na swe potrzeby winny gromadziæ i przetwarzaæ zbiory
danych w formie opracowañ faktograficznych, niezbêdnych do
specjalistycznych potrzeb u¿ytkowników, a w tym tak¿e do
tworzenia w³asnego, specjalistycznego zasobu wiedzy.
Z zas³u¿on¹ satysfakcj¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e dzia³aj¹cy
w PIMR Zak³ad Naukowo-Badawczy Informacji Naukowej,
pe³ni¹cy obowi¹zki oœrodka bran¿owego, jako pierwszy w kraju wykszta³ci³ odpowiednie zespo³y kadrowe dla ca³ej bran¿y
oraz stworzy³ bazy informacyjne i specjalistycznej wiedzy, co
umo¿liwi³o podjêcie us³ug w pe³nym zakresie dla potrzeb
specjalistów i zak³adów ca³ej bran¿y oraz instytucji naukowych
w kraju i wspó³pracuj¹cych z nami za granic¹. Zaznaczyæ
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równie¿ musimy, ¿e jako jedyny oœrodek w kraju i nieliczny
w UE prowadziliœmy pe³ne badania w zakresie ustalania poziomu rozwi¹zañ konstrukcji poszczególnych wyrobów, mo¿liwoœci ich bezkolizyjnej - pod wzglêdem mo¿liwoœci naruszenia cudzych praw ochronnych i patentów - produkcji i sprzeda¿y na rynkach ca³ego œwiata, do czego niezbêdne okaza³y siê
tworzone bazy danych i wiedza specjalistów zak³adu [1].
W zwi¹zku z powy¿szym zapowiadane przez IBM tworzenie „m¹drzejszego œwiata”, co ma byæ warunkowane rozwojem
informatyzacji, ze sta³ym wzrostem „poziomu inteligencji”
komputerów, obecnie wydaje siê byæ spraw¹ co najmniej
dyskusyjn¹.
Informatyka rzeczywiœcie otworzy³a drogê do unowoczeœnienia procesów organizacyjnych, produkcyjnych i badawczych oraz do usprawnienia wszelkich dzia³añ twórczych, a roli
komputera w tych procesach przeceniæ siê nie da. Nie znaczy to
jednak, ¿e wystarczy znaæ zasady dzia³ania maszyny cyfrowej
i jêzyk jej programowania, aby aktywnie móc uczestniczyæ
w kreatywnym rozwoju ka¿dej dziedziny. Oprócz znajomoœci
podstawowych problemów technicznych, niezbêdna jest merytoryczna znajomoœæ dziedziny, w której technika ta zostaje
zastosowana. Komputery niczego same nie tworz¹, nie znaj¹
przecie¿ sensu jakoœci - zajmuj¹ siê jedynie iloœci¹, a przypadki
wykorzystania ich w systemach wspomagania decyzji nie
œwiadcz¹ jeszcze o przejawach „sztucznej inteligencji”, symuluj¹cej funkcje ludzkiego umys³u, logicznego wnioskowania
itd. Poza tym nie mo¿na nie uwzglêdniaæ poprawnej
interpretacji okreœlenia „intelektualne przetwarzanie”, przez
które nale¿y rozumieæ proces zwi¹zany z dzia³alnoœci¹
intelektualn¹, z intelektem, a wiêc oparty na zdolnoœci postrzegania lub myœlenia, na zdolnoœci rozumienia zarówno rzeczy
postrzeganych bezpoœrednio przez zmys³y, jak i poznawanych
przez rozum. Nie potrzeba wiêc dodatkowo wyjaœniaæ, ¿e
proces ten dotyczy zagadnieñ zwi¹zanych wy³¹cznie z rezultatami intelektualnej dzia³alnoœci cz³owieka.
Roli cz³owieka w tych procesach nie mo¿na nie doceniaæ.
To ludzie przecie¿ poszczególnym Ÿród³om informacji nadaj¹
odpowiednie znaczenie, s¹ w stanie je zinterpretowaæ,
przetworzyæ i wykorzystaæ. W ten tylko sposób wiedza staje siê
najwa¿niejszym czynnikiem kreatywnoœci w ka¿dej dziedzinie
i w ka¿dej sferze produkcji, staj¹c siê zasobem informacji
wartoœciowej i zaakceptowanej, integruj¹c wszystkie jej
Ÿród³a, ³¹cznie z potencja³em pracowników, wykorzystuj¹c ich
kwalifikacje, zdolnoœci, a przede wszystkim ich wiedzê i doœwiadczenie. Jest bowiem rzecz¹ oczywist¹, ¿e jedynie
racjonalnie dobrany, w³aœciwie motywowany, kierowany i edukowany zespó³ pracowników jest w stanie zapewniæ sukces,
podnieœæ efektywnoœæ podejmowanych dzia³añ oraz przyczyniæ siê do realizacji wszystkich wytyczonych zadañ i celów.
W ka¿dym wiêc przypadku, mimo ¿e w procesach tworzenia i upowszechniania wiedzy maj¹ swój udzia³ coraz to
doskonalsze narzêdzia, z komputerami w³¹cznie, to decyduj¹c¹
rolê odgrywaj¹ pracownicy, specjaliœci, a przede wszystkim ich
wiedza, kwalifikacje i zawodowe doœwiadczenie. Wiedza to
przecie¿ poznanie i zrozumienie, które uzyskuje siê poprzez
indywidualne doœwiadczenie i/lub studiowanie wiadomoœci
i danych, co wcale nie musi byæ uzale¿nione od technik zebrania materia³ów Ÿród³owych.
Z tych te¿ wzglêdów cz³owiek jest tak¿e najwa¿niejszym
i najbardziej wartoœciowym noœnikiem wiedzy, gdy¿ obok dwu
podstawowych noœników wiedzy uprzedmiotowionej, a mianowicie:
- przekazuj¹cych wiedzê poprzez pokazy, wystawy, badania
oraz dostawy gotowych wyrobów (ang. capital embodied)
oraz
- przekazuj¹cych wiedzê poprzez wszystkie pozosta³e
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noœniki wiedzy uprzedmiotowionej (ang. dismobodied),
wœród których g³ówne znaczenie maj¹ dokumenty
piœmiennicze (choæ ich wartoœæ jest bardzo zró¿nicowana),
decyduj¹c¹ rolê w upowszechnianiu wiedzy odgrywa
wiedza uosobiona w zasobach ludzkich (ang. human
embodied), przekazywana bezpoœrednio, w obiegu uproszczonym, bez opóŸnieñ i zniekszta³ceñ.
Ten noœnik wiedzy mo¿e byæ wykorzystywany, w przypadkach kamufla¿u, do dotarcia do wiedzy zastrze¿onej, w za³o¿eniach niedostêpnej, a poszukiwanej przez konkurentów, na
ró¿nego rodzaju spotkaniach ludzi nauki, techniki, biznesu,
polityki itp., co jest obecnie u³atwione, gdy¿ specjaliœci,
pracuj¹cy nad tymi samymi problemami, tworz¹ nieformalne
wiêzi i sieci komunikowania, w ramach których, w bezpoœredniej dyskusji, mog¹ dokonywaæ wymiany wiedzy w stopniu, który nie jest mo¿liwy drog¹ publikacji. Ta forma zyskuje
coraz wiêksze znaczenie i uznanie, gdy¿ w ka¿dym
rozwi¹zaniu naukowym i technicznym s¹ problemy, których z ró¿nych wzglêdów - nie mo¿na lub nie da siê w ca³oœci
wyjaœniæ opisowo, a specjaliœci nie zawsze chc¹, mog¹ i maj¹
czas na opisywanie wyników swych badañ i prac.
O znaczeniu tego noœnika w przekazywaniu wiedzy
najlepiej œwiadcz¹ wyniki badañ przeprowadzonych we
wszystkich zak³adach produkcyjnych bran¿y maszyn
rolniczych i ci¹gników, które wykaza³y, ¿e wœród czynników
inspiruj¹cych konkretne innowacje, informacje uzyskiwane
w czasie bezpoœrednich kontaktów z innymi specjalistami
stanowi¹ a¿ 67% [4]. Przy czym - jak stwierdzono - znakomita
wiêkszoœæ tych informacji nigdzie nie zosta³a opublikowana,
równie¿ w obawie przed konkurentami i przed utrat¹ zdolnoœci
patentowej, a jedynym sposobem ich uzyskania by³y wy³¹cznie
osobiste kontakty specjalistów. Powy¿sze wnioski w ca³ej
rozci¹g³oœci potwierdzaj¹ badania zagraniczne, i od tej pory nic
siê nie zmieni³o [10].
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e tylko dla cz³owieka jako podstawowego czynnika sprawczego w ka¿dej organizacji
- i tylko jemu wiedza jest przypisana. Tylko cz³owiek potrafi
wiedzê tworzyæ, zdobywaæ, przetwarzaæ i udostêpniaæ innym,
a przede wszystkim wykorzystywaæ. Jest wy³¹cznym jej

dysponentem i najbardziej wartoœciowym noœnikiem, a wiedza
i ca³y intelektualny kapita³ organizacji - w tym tak¿e zatrudnionych pracowników - jest jej najwa¿niejszym zasobem.
Zasób ten jednak, z uwagi na coraz silniejsz¹ i agresywniejsz¹
konkurencjê i sta³y postêp techniczny, wymaga nieprzerwanego uzupe³niania, szkolenia i doskonalenia, aby podnosiæ
poziom rozwoju osobistego i profesjonalnego ca³ego zespo³u
i pomna¿aæ indywidualny i strukturalny kapita³ intelektualny
organizacji [2].
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THE KNOWLEDGE AS THE BASIC STIMULUS OF THE INNOVATION AND PROGRESS
Summary
Although in formation processes and disseminating of knowledge more and more excellent tools, including computers participate
but that are employees, specialists who play a decisive role and first of all their knowledge, qualifications and professional
experience. The man is also the most important and most valuable carrier of the knowledge. Only the man is able to create the
knowledge, to gain, to process and to make available to other people, and above all to use.
Key words: knowledge, knowledge management, man, computers, innovation
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