
Dzielenie się  
wiedzą i informacją

Specyfika nieformalnej komunikacji  
w polskim środowisku akademickim

Marzena ŚwigońMarzena Świgoń – doktor habilitowany nauk humanistycznych  
w dyscyplinie bibliologia i informatologia, specjalność zarządza-
nie informacją i wiedzą (Uniwersytet Wrocławski, 2013); profesor   
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ekspert KE  
w programie Horyzont 2020, kierownik projektów badawczych 
NCN i DAAD, członkini komitetów programowych polskich i zagra-
nicznych konferencji i czasopism, autorka monografii: Bariery infor- 

macyjne (Warszawa 2006) i Zarządzanie wiedzą i informacją (2012) oraz kilkudziesięciu 
artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Szerokie osadzenie pracy w dorobku naukowym informatologii i innych dyscyplin 
w dużym stopniu stanowi o jej wartości. Autorka sięga do aktualnego piśmiennictwa 
powstającego w różnych obszarach badawczych, co nadaje książce bardzo wartościo-
wy interdyscyplinarny charakter i wpisuje ją do najlepszych tradycji informatologii, 
gdzie w poszukiwaniach naukowych nie liczą się zewnętrzne czy formalne podziały 
nauk, ale dążenie do rozwiązania problemu naukowego w oparciu o szeroki dorobek 
badawczy i z poszanowaniem różnych perspektyw naukowych. Na uwagę zasługuje 
też fakt oparcia publikacji w głównej mierze na piśmiennictwie zagranicznym. (…)

Książkę przeczytałem z dużym zainteresowaniem. O jej wartości świadczą przede 
wszystkim oryginalne i przeprowadzone na szeroką skalę badania empiryczne oraz 
rozległy i interdyscyplinarny przegląd piśmiennictwa i wyników badań w zakresie dzie-
lenia się informacją i wiedzą. Dostarcza nie tylko nowej i aktualnej wiedzy naukowej na 
temat wybranych zachowań informacyjnych (dzielenia się wiedzą i informacją) realizo-
wanych w ramach nieformalnej komunikacji pracowników polskich uczelni, ale także 
solidnych podstaw do rozwoju zainteresowań naukowych w tym kierunku i projekto-
wania kolejnych badań. Spodziewam się, że może zainteresować nie tylko badaczy 
omawianych zjawisk i procesów, ale też szersze kręgi naukowców, a powinna trafić  
także do decydentów nauki polskiej na wszystkich szczeblach. Uważam też, że  
powinna okazać się przydatna w dydaktyce akademickiej, szczególnie na poziomie 
studiów doktoranckich, ale w pewnym stopniu również magisterskich.
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