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Agenda:

• Kontekst dla funkcjonowania bibliotek – „Nowa normalność”, Świat 
VUCA, „Rzeczywistość Zmiany” – istotne zjawiska i trendy  

• Wyzwanie dla ludzi i organizacji w świecie VUCA 
o akceptacja zmiany
o adaptacja do zmian
o konieczność ustawicznego rozwoju kompetencji – nauka przez całe życie 

• Kompetencje przyszłości 

• Istotna rola kompetencji miękkich w osiąganiu sukcesu w życiu i pracy  

• Postawa (mentalne nastawienie) – kluczem do rozwoju kompetencji w 
świecie VUCA  



Wstęp

• Można dostrzec istotne zmiany dotyczące stereotypu biblioteki i 
bibliotekarza:

• Biblioteka to dzisiaj miejsce aspirujące do miana nowoczesnego centrum 
informacyjnego, to często centrum edukacji i kultury, 

• Bibliotekarz to osoba kompetentna, profesjonalna, przyjazna, otwarta na 
nowe technologie i wiedzę, do którego czytelnik może się zwrócić z dowolnym 
problemem. 

• Współczesny bibliotekarz żyje i pracuje w świecie VUCA i stale jest 
pod presją otaczającej go, zmieniającej się rzeczywistości. 



Dzisiejszy świat, w którym żyjemy jest nieprzewidywalny 

VUCA* – akronim pochodzący od słów:

• volatility (zmienność), 

• uncertainty (niepewność), 

• complexity (złożoność)  

• ambiguity (niejednoznaczność) 

*Żródło: https://www.hbrp.pl/a/co-oznacza-vuca/rxb3sDZH
N. Bennett i G. Lemoine: „Co oznacza VUCA”

„Nowa normalność”, Świat VUCA, „Rzeczywistość Zmiany”:  

• Turbulencje, złożoność, nieprzewidywalność, 
niepewność, losowość, wysoka zmienność i brak 
stabilizacji, 

• Hiperkonkurencja, szybkie zmiany w każdej dziedzinie,

• Rozwój TIK, Internet Rzeczy (IoT), AI, automatyzacja -
Społeczeństwo informacyjne,

*Nassim Nicholas Taleb: „Czarny Łabędź: o skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń”

Zmiana
• Coraz częściej życiem rządzi chaos i przypadek – świat staje 

się nieuporządkowany – zaburza to nasz psychologiczny 
wzorzec porządku, poczucia sensu i stabilizacji. 

• Pojawiają się wydarzenia, których nie byliśmy w stanie 
przewidzieć, a które wywierają istotny wpływ na naszą 
rzeczywistość – tzw. czarne łabędzie*

• W ciągu jednego dnia możemy stracić pracę lub 
oszczędności całego życia. 

Zmiana to proces, poprzez który 
przyszłość wchodzi w nasze życie

Alvin Tofler: Future Shock 1970  

https://www.hbrp.pl/a/co-oznacza-vuca/rxb3sDZH


Nassim Nicholas Taleb: „Czarny Łabędź: o skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń”

Co to jest Czarny Łabędź?
To zdarzenie lub zjawisko, które ma trzy cechy: 

• jest nieoczekiwane (subiektywnie bardzo mało 
prawdopodobne) - całkowicie nas zaskakuje, nie 
mogliśmy go przewidzieć i na które nie byliśmy w 
stanie się przygotować,

• ma porażające konsekwencje,

• w retrospektywie wydaje się, że było do przewidzenia 
i jest wytłumaczalne – przewidziany Czarny Łabędź z 
definicji przestaje nim być. 

„Jeśli ktoś przez cale życie 
widział tylko białe łabędzie, nie 
oznacza to jeszcze, że czarne 
nie istnieją”

Podatność i odporność na Czarne Łabędzie:

• najbardziej cierpią organizacje stabilne, mało elastyczne, działające według ścisłych 
procedur, o hierarchicznej kulturze, gdzie proces decyzyjny jest mocno rozciągnięty 
w czasie – „tankowiec na morzu” bezradny, gdy trzeba szybko zmienić kurs,

• najmniej podatne są firmy posiadające zwinność organizacyjną i umiejętność 
szybkiego reagowania na zmiany,  opanowane przez „biznesowe ADHD” – ciągłe 
eksperymentowanie, wewnętrzny niepokój, aktywne poszukiwania coraz to 
nowszych, lepszych metod działania  - ich cechą jest antykruchość*. 

*Nassim Nicholas Taleb: Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy

Zdjęcie: „Czarne Łabędzie w Erewaniu” – aut. Marzena Szafińska-Chadała



Wynalezienie Internetu – to Czarny Łabędź 

Nowa jakość dotycząca każdej sfery funkcjonowania społeczeństwa: 
• Gospodarka – nowe metody i rozwiązania biznesowe, globalizacja, automatyzacja,  
• Praca - zmiany form, środków, metod i organizacji pracy, charakteru pracy
• Organizacji społeczeństwa – zmiana stylu życia, wiedza centralną wartością nie tylko 

humanistyczną, ale też ekonomiczną, 
• Kultura – masowość, powszechny dostęp, każdy może być twórcą i odbiorcą 
• Edukacja – nowe technologie - nauka i rozwój przez całe życie 

• To rewolucja, która z ery industrialnej przeniosła nas wszystkich do nowego etapu 
rozwoju cywilizacji: społeczeństwa informacyjnego. 

• Istotą społeczeństwa informacyjnego jest informacja!

• Sprawne posługiwanie się informacją - odpowiednie jej wartościowanie, 
selekcjonowanie i przetwarzanie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii 
staje się podstawową umiejętnością. 

• Internet, rozwój TIK, elektroniczna książka - dla bibliotek to zagrożenie i 
jednocześnie szansa 



Od WEB 1.0 do Web 2.0 

Web 1.0 – sieć pierwszej generacji:

• Jednokierunkowy przekaz informacji (kanał 
przekazu podobny do radia czy TV)

• Użytkownicy nie mogą wymieniać informacji 
pomiędzy sobą 

• Istnieje wyraźny podział na nadawcę 
(posiadacza sieciowych treści) i grupę 
odbiorców- ograniczona interaktywność 

• Cechy:
dyktatura właścicieli, koncentracja, hierarchia, 
kontrola przez fachowców, bierni użytkownicy, 
komercjalizacja, dominacja tradycyjnych 
wyszukiwarek i portali, narzucone indeksowanie i 
pozycjonowanie dokumentów na wyświetlanych 
stronach  

Użytkownicy (wdzięczni, „pokorni”)

Właściciele 
serwerów/ 
posiadacze 
informacji 

Źródło: Web 2.0 and you w:  https://www.slideshare.net/thomaid/web-20-and-you



WEB 2.0  Zatarcie granicy pomiędzy nadawcą a odbiorcą informacji  

• Dowolność w przybieraniu roli, w jakiej 
internauta chce być postrzegany

• Zanika tradycyjny podział na posiadaczy, 
właścicieli serwerów i „zwykłych 
internautów” 

• Każdy może stać się aktywnym twórcą 
zasobów publikując własne treści 
cyfrowe, współdzielić się wiedzą, 
praktycznymi umiejętnościami, 
zdjęciami, prezentacjami 
multimedialnymi, plikami video, itp. 

• Została stworzona przestrzeń dla 
nowych form komunikacji i współpracy 
(edukacja, kultura, nauka).

Technologia i 
narzędzia Web 2.0 

(sieci, blogi, wiki, 
wyszukiwarki, 

serwisy 
społecznościowe)

Użytkownicy (silni,  
interakcyjni, tworzący)

Właściciele serwerów 
(chętni, trochę zdesperowani)

Wydawcy (zmieszani, 
upokorzeni, korzystający 
z treści użytkowników )



Zagrożenia WEB 2.0
• zanikanie granic pomiędzy użytkownikami i twórcami, konsumowaniem i 

partycypacją, profesjonalistami i amatorami, zabawą i pracą, rzeczywistością i 
wirtualnym światem.

• lawinowe powiększanie się liczby osobistych treści wprowadzanych przez 
użytkowników Internetu, rozproszenie informacji pochodzących od jednego 
użytkownika po całej światowej sieci (rozproszenie tożsamości), 

• pojawienie się narzędzi umożliwiających obserwację innych, wykorzystywanie pracy 
internautów w celu uzyskania korzyści materialnych,

• problemy dotyczące łamania praw autorskich do gromadzonych przez internautów 
dokumentów 

• pozorność „fachowości" treści tworzonych przez amatorów. Jaron Lanier dostrzega, 
że zastąpienie profesjonalnych źródeł poprzez twórczość i informacje pochodzące 
od amatorów to zwykłe nieporozumienie oraz brak wiarygodności takich treści -
„zbiorowy umysł (ang. hive mind) jest w większości głupi i nudny”*

*źródło: https://www.edge.org/conversation/jaron_lanier-digital-maoism-the-hazards-of-the-new-online-collectivism

https://www.edge.org/conversation/jaron_lanier-digital-maoism-the-hazards-of-the-new-online-collectivism


Keen Andrew*: 
Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę 

• Internet to swoisty śmietnik cywilizacji oraz główny powód śmierci kultury jaką znamy. 

• Jako główne zagrożenia wymienia między innymi miliony blogów, „które razem tworzą i 
wprowadzają do szerokiego obiegu błędne przekonanie dotyczące wszystkiego - od 
polityki, przez handel, po sztukę i kulturę, [...) podważając kategorie prawdy i fałszu - nie 
wiemy co jest realne, a co wymyślone„*

• Wikipedia postrzegana jako „ślepy wiodący kulawego - gdzie każdy, kto ma przeciwstawne 
kciuki i wykształcenie na poziomie piątej klasy szkoły podstawowej, może opublikować co 
mu się podoba na każdy temat„ - obecnie w sieci profesor równy jest uczniowi szkoły 
średniej - w taki sam sposób mogą zmieniać fakty (na przykład w Wikipedii).

• Konsekwencja:  ciągłe zmniejszanie się ilości informacji, na których można polegać, a 
jednocześnie wzrost i chaos w odniesieniu do informacji bezużytecznych:

• „Zatrważająca rzeczywistość tej nowej wspaniałej epoki cyfrowej to zacieranie, zaciemnianie, a nawet 
całkowity zanik prawdy„

• w serwisach społecznościowych obok wiarygodnych i aktualnych informacji znaleźć możemy także 
informacje wprowadzające w błąd, nieprawdziwe czy wręcz niebezpieczne

• „wyszukiwarka mówi nam to, co już wiemy”

*Źródło: Keen Andrew, Kult amatora: jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007



„Internet to swoisty śmietnik cywilizacji” 

• Porównuje się Internet do biblioteki, w której wszystkie książki 
zamiast leżeć uporządkowane na półkach, zrzucone są bezładnie na 
stos pośrodku pomieszczenia. 

• Jeżeli będziemy mieli szczęście, to może znajdziemy wśród nich tę, 
która nam jest potrzebna i w dodatku będzie prawdziwa. 

• Podstawowe wyzwanie: konieczność uporządkowania tej „biblioteki”, 

• Oczywiście pozostaje aktualne pytanie, kto, w jaki sposób i za co 
miałby to robić? Nieprzeceniona rola bibliotekarzy 



Dzisiejszy świat, w którym żyjemy jest nieprzewidywalny 
„Nowa normalność”, Świat VUCA, „Rzeczywistość Zmiany”:  

• Turbulencje, złożoność, nieprzewidywalność, niepewność, wysoka 
zmienność i brak stabilizacji 

• Hiperkonkurencja, szybkie zmiany w każdej dziedzinie,

• Rozwój TIK, Internet Rzeczy (IoT), AI, automatyzacja - Społeczeństwo 
informacyjne,

• Nowy model gospodarki (od skutecznego działania do satysfakcji 
interesariuszy), zawirowania ekonomiczne, 

• Demografia: współistnienie w jednej organizacji pracowników z różnych 
pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z), wyznających różne wartości i mających różne 
podejście do pracy, inną zdolność poznawczą, a także różnie radzących sobie ze 
zmianą – jednym trudno zrozumieć drugich,

• Zachowania pracowników: 
• zmiana miejsca pracy kilkanaście razy w ciągu całego życia,
• praca w różnych profesjach oraz odchodzenie od zawodów, które w naturalny 

sposób przemijają, norma: praca równoległa,
• zanik identyfikacji z firmą, środowiskiem pracy (brak lojalności i 

zaangażowania),

• Zmiana charakteru pracy: na sieciowy i projektowy, praca jest albo jej 
nie ma, 

• Globalizacja rynku pracy, interdyscyplinarność dziedzin, 
wielofunkcyjność, wielozadaniowość,  

• Radykalna zmiana sposobu życia: obawa przed przyszłością, hedonizm, 
kultura pośpiechu, wrażenie zajętości, stres, zmęczenie, trudności w 
radzeniu sobie z życiem.  

Wyzwanie to luka adaptacyjna:
• dotyka lub dotknie wiele pokoleń 

funkcjonujących na rynku pracy 
(większa świadomość swojej wartości, 
potrzeb, wyzwań, kierunków rozwoju, 
nauka i rozwój przez całe życie)

• dotyka również firmy (zrozumienie, 

szybkość działania, natychmiastowa 
reakcja na zmiany rynkowe,  elastyczność 
i zwinność, zdolność do wykorzystywania 
szans i unikania zagrożeń, nowe 
kompetencje, nowy model organizacji 
pracy, nowe model przywództwa, 
zarządzanie wiekiem) 



Wyzwanie społeczne w świecie VUCA

Globalne społeczeństwo informacyjne 

• jest kolejnym, wymagającym etapem rozwoju, niesie ze sobą nowe szanse, 
ale i nowe zagrożenia

• Jest społeczeństwem gwałtownych zmian i rozwoju

• nie jest społeczeństwem powszechnej szczęśliwości

Zagrożenie: 

- luka adaptacyjna – wymaganie szybkiego przystosowania się do zmian 

- społeczne wykluczenie i cyfrowy podział („digital divide”), którego przyczyną 
jest nie tylko brak dostępu do nowych technologii, ale przede wszystkim nie 
nadążanie za zmianami i rozwojem

- ludzie bez szczególnych kompetencji nie znajdą godnego miejsca w 
społeczeństwie informacyjnym
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Społeczne wykluczenie

• Pewna społeczność, która nie nadąża za rozwojem, przestaje rozumieć reguły 
otaczającego ją świata – wymagania, prawa i możliwości.

• Taka społeczność zaczyna się sama izolować – uznawać się za ludzi gorszej 
kategorii, rezygnować z ambicji, rządzić własnymi prawami i żyć własnym życiem.

• Ta izolacja jest równoznaczna z wykluczeniem z aktywnej, rozwijającej się części 
społeczeństwa, która szybko ucieka do przodu, powiększając dystans.

• Podwójna frustracja: wykluczonych, bo czują się gorsi i bez nadziei na przyszłość, 
oraz aktywnych, bo czują się wykorzystywani utrzymując wykluczonych

14



Jim Yong Kim, szef Banku Światowego ostrzega*

• Roboty wkrótce zabiorą pracę milionom ludzi –
tym mniej wykwalifikowanym 

• Wiele czynności będą wykonywać roboty albo 
sztuczna inteligencja. 

• Tylko odpowiednie inwestowanie w kapitał 
ludzki może zapobiec ewentualnym problemom 
związanym z rewolucją na rynku pracy. 

• Niezależnie od tego, jak kiedyś będzie wyglądała  
ekonomia, jednego możemy być dziś pewni:

W przyszłości będziemy potrzebować 
ludzi, którzy potrafią się uczyć. 
Ustawicznie kształcony człowiek musi 
przynieść miękkie umiejętności, 
których nie ma żadna maszyna.

*Źródło: http://next.gazeta.pl/next/7,151003,22494847,szef-banku-swiatowego-dostrzegl-ten-problem-oni-wkrotce-odbiorca.html

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,22494847,szef-banku-swiatowego-dostrzegl-ten-problem-oni-wkrotce-odbiorca.html


Rewolucja już się rozpoczęła i niewiele można zrobić. 
Roboty odbierają pracę.

• Analitycy z firmy McKinsey & Company 
prognozują, że praca aż 60 proc. zawodów w 
najbliższym czasie będzie wykonywana przez 
roboty. 

• Raport Światowego Forum Ekonomicznego 
"Future of Jobs*" prognozuje, że do 2020 roku 
AI, roboty i nanotechnologia zabiorą ludziom 
ponad 5 mln miejsc pracy. 

• W jakim fachu nie ma co liczyć na pracę w 
(zautomatyzowanej) przyszłości? 

• Na potrzeby raportu "The Future of 
Employment**", który został opracowany w 
Oxfordzie, przebadano 702 zawody pod kątem 
szans na ich automatyzację. Obok przykładowe 
wyniki:

*źródło:    https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs

**źródło: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
Filmik

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
Prolib (Max 720p).mp4


Remedium: 
edukacja, nieustanne nabywanie kompetencji, 
ułatwianie dostępu do wiedzy i informacji 

Edukacja całego społeczeństwa w ciągu całego życia:

• Zasada:
• Uczę się przez 20 lat
• Korzystam z nabytej wiedzy przez 40 lat

przestaje być aktualna

• Co 5 - 10 lat każdy będzie musiał zmienić zawód, a wcześniej się do niego 
przygotować – musimy posiąść umiejętność (a nawet nawyk) ustawicznego uczenia 
się.

• Cały czas musimy mentalnie dostosowywać się do zmienności. Być w niej 
plastyczni, otwarci.



Zmiana w funkcjonowaniu w świecie VUCA  

• Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania na globalnym rynku pracy, 
interdyscyplinarność dziedzin i nowy charakter pracy powodują potrzebę nowych 
kompetencji. 

• Szybkie zmiany wymagają stałego douczania się, redefiniowania wielu aspektów 
życia; wartością firm i organizacji będą przede wszystkim skumulowane 
doświadczenie i wiedza zespołowa* - nowy, empiryczny kapitał. 

• Kombinacja umiejętności – znalezienia sposobu na to, aby zaangażować talenty 
różnych ludzi - zmianę sposobu myślenia w kierunku zaangażowania do wspólnej 
pracy ludzi różnych pokoleń, różnych postaw, przekonań i wartości.

• Źródłem sukcesu firm staje się dzisiaj zdolność zarówno całej organizacji, jak i 
poszczególnych jej jednostek do uczenia się (i zapominania starych, już 
nieaktualnych idei) i wynikającej stąd adaptacji do zmieniającego się otoczenia. 

*Źródło: Anna Hildebrandt: „Rzeczywistość zmiany”;  w: http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rzeczywistosc-zmiany

http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rzeczywistosc-zmiany
http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rzeczywistosc-zmiany


psycholog biznesu



Uczymy się całe życie*
• Wymóg uczenia się przez całe życie, dotyczący pracowników zarówno 

młodych, jak i starszych, nie może ograniczyć się do zdobycia 
kwalifikacji potrzebnych w klasycznie jeszcze pojmowanym miejscu 
pracy. 

• Uczenie się dotyczy wszystkich aspektów, wymiarów życia – uczymy 
się w szkole, w miejscu pracy, w domu, czytając, spotykając się z 
ludźmi, bawiąc się; uczymy się od siebie nawzajem – młodzi i starsi. 

• Uznanie zdobytych w taki sposób doświadczeń i właściwe ich 
uporządkowanie, ukierunkowanie i wykorzystanie pozwoli na sukces 
osobisty pracownika, a przez to sukces instytucji, firmy organizacji.

*Źródło: Anna Hildebrandt: „Rzeczywistość zmiany”;  w: http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rzeczywistosc-zmiany

http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rzeczywistosc-zmiany


Świat VUCA stawia duże wymagania nie tylko przed 
organizacjami, ale również i przed pracownikami

Pracownik przyszłości*:

• Biegłość w rozwiązywaniu problemów, czyli umiejętność twórczego myślenia przy rozwiązywaniu problemów. Oznacza jasne 
określenie problemu, zaprojektowanie i dostarczenie właściwego rozwiązania, a następnie prześledzenie całego procesu 
rozwiązywania problemu i wyciągnięcie wniosków, które pozwolą udoskonalić proces w przyszłości.

• Biegłość informacyjna, czyli wręcz intuicyjne interpretowanie informacji we wszystkich formach i formatach po to, by dostrzec 
jej sens i znaczenie.

• Biegłość w korzystaniu z mediów, czyli dotarcie do najważniejszych informacji przy jednoczesnej umiejętności tworzenia 
komunikatów i wybierania najlepszego medium do ich przekazania.

• Biegłość w kreatywnym nadawaniu znaczenia rzeczom, produktom, ideom, poprzez formę (sztukę, opowiadanie 
historii); tworzenie wartości dodanej poprzez umiejętne wykorzystanie formy.

• Biegłość we współpracy z innymi, umiejętność współpracy z osobami z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Oznacza 
umiejętność współpracy przy rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych produktów i usług.

• Umiejętność redukcji stresu. Bo tak zwyczajnie, po prostu ciężko jest funkcjonować w takich warunkach i nie nadużyć się czy 
nie wypalić. 

*Lee Crockett “Literacy is not enough. 21th Century Fluencies for the Digital Age”

Wymagania te praktycznie w całości wychodzą poza biegłość i umiejętności techniczne, przekładając 
ciężar na inteligencję emocjonalną, kreatywność, odporność psychiczną i komunikację. 



Ludzie i ich kompetencje są kluczem do sukcesu firmy

Sześć istotnych kompetencji wg Jimiego Collinsa*

1. wyznają nadrzędne wartości firmy Wartości to element kultury danej organizacji, budujący jej 
tożsamość. Według Collinsa, upodabnia to nieco firmy do sekt. Ten, kto nie podziela wspólnych 
wartości, jest wykluczany ze wspólnoty jak wirus. Radzi więc, by zatrudniać osoby skłonne do 
wyznawania organizacyjnych wartości i nie wypuszczać ich z rąk. 

2. nie wymagają ścisłego kierowania i kontroli - Collins zwraca uwagę, że właściwi ludzie mają 
wewnętrzną motywację i są wystarczająco zdyscyplinowani, by jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

3. rozumieją, że nie mają "zadań", tylko ponoszą odpowiedzialność.

4. wywiązują się z podjętych zobowiązań - nie trzeba im nieustannie przypominać o tym, do czego się 
zobowiązali. Z drugiej strony, sami nie rzucają słów na wiatr i nie obiecują "gruszek na wierzbie".

5. mają pełne pasji podejście do firmy i jej działalności - wiedzą, że pasja to klucz do sukcesu. Także w 
sferze zawodowej.

6. przejawiają dojrzałość "okna i lustra"
Gdy wszystko idzie dobrze, wskazują za okno, podkreślając znaczenie czynników zewnętrznych i korzystnych okoliczności 
oraz uznając zasługi innych ludzi, natomiast nie podkreślają własnych osiągnięć. 
Kiedy jednak pojawiają się problemy, nie szukają usprawiedliwienia w niesprzyjających okolicznościach, ani nie 
obarczają winą innych ludzi, tylko wskazują na lustro i mówią: "To ja jestem za to odpowiedzialny".

*Jim Collins autor - "Jak upadają giganci i dlaczego niektóre firmy nigdy się nie poddają" i „Od dobrego do wielkiego”



Kompetencje przyszłości wg Światowego 
Forum Ekonomicznego 
10 najważniejszych kompetencji*:

Spostrzeżenie:
Wśród wymienionych 
kompetencji  nie ma żadnych 
związanych z nowoczesnymi 
technologiami.

Humaniści przyszłością rynku pracy? Na to wskazują badania

*źródło:    https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs


• „Kompetencje zawodowe to pojęcie szersze od pojęcia 
kwalifikacji. 

• To zdolność wykorzystywania przez człowieka jego wiedzy, 
umiejętności, systemu wartości i cech osobowości do 
osiągania celów, wyników i standardów oczekiwanych w 
związku z zajmowaniem przez niego określonego stanowiska 
pracy”*. 

• Są strukturą dynamiczną, co oznacza, że podlegają procesowi 
uczenia się oraz rozwoju, i odwrotnie – w sytuacji zaprzestania 
ich stosowania następuje stopniowe obniżenie ich poziomu. 

Kompetencje – nie kwalifikacje

*Źródło: Anna Hildebrandt: „Rzeczywistość zmiany”;  w: http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rzeczywistosc-zmiany

http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rzeczywistosc-zmiany
http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rzeczywistosc-zmiany


Kompetencje twarde i kompetencje miękkie
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Kompetencje twarde 
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• Kompetencje twarde można określić jako merytoryczne, 

których tematyka jest ściśle skorelowana z wykonywaną pracą 
lub podejmowanymi działaniami. 

• Kompetencje twarde są kwalifikacjami potrzebnymi do 
wykonywania zadania, które następnie przekładają się na 
uprawnienia zawodowe.

• Kompetencje miękkie są specyficzne i intencjonalne.

• W ich zakres wchodzą wszystkie tzw. umiejętności społeczne 
(interpersonalne), które warunkują radzenie sobie w określonych 
sytuacjach.

• Samo posiadanie wiedzy, dotyczącej umiejętności 
interpersonalnych, nie daje gwarancji posiadania kompetencji 
miękkich.

• W skład kompetencji miękkich wchodzą zarówno kompetencje 
osobiste jak i społeczne.

• Kompetencjach osobiste:  siła przebicia, pewność siebie, 
kreatywność, odwaga, samodyscyplina, itp. 

• kompetencje społeczne: empatia, umiejętność nawiązywania i 
budowania relacji, współpraca w zespole, wywieranie wpływu, 
przywództwo.

Jakich chcemy pracowników? 



Kompetencje „miękkie”
• Nazwa wskazuje, że są mniej ważne od „twardych” umiejętności – a tak nie 

jest – ich brak u pracownika lub niedostateczny poziom, oznacza jego 
potencjalną porażkę.

• Człowiek był, jest i pozostanie istotą społeczną, dlatego też umiejętności 
interpersonalne są kluczowe w jego życiu.

• Pracownicy z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi, są bardziej 
efektywni w pracy, zwłaszcza w interakcjach z ludźmi. 

• To ma szczególne znaczenie w przypadku stanowisk, gdzie wymagany jest 
kontakt twarzą w twarz z klientami. Ale nie tylko działy sprzedaży i obsługi 
klienta korzystają z kompetencji miękkich pracowników. 

• Są one niezbędne dla efektywności oraz produktywności w każdym 
obszarze funkcjonowania człowieka, nie tylko w biznesie.

„Specjaliści bez kompetencji społecznych nie mają przed sobą przyszłości.” 
W. Lanthaler, J. Zugmann – „Akcja Ja. Nowy sposób myślenia o karierze”



• Asertywność

• Autoprezentacja

• Budowanie relacji

• Dążenie do rezultatów

• Dążenie do sukcesu

• Dbanie o siebie (ciało, emocje, umysł)

• Etyka i wartości

• Gotowość do uczenia się

• Inteligencja emocjonalna

• Emocjonalna zwinność 

• Komunikatywność

• Kreatywność

• Kultura osobista 27

Kompetencje miękkie  
• Negocjowanie

• Organizacja pracy własnej - zarządzanie samym sobą

• Orientacja na działanie

• Pewność siebie

• Prowadzenie prezentacji

• Przywództwo

• Radzenie sobie ze stresem – odporność psychiczna, 
rezyliencja 

• Radzenie sobie z problemami

• Samodzielność, współodpowiedzialność 

• Aktywne słuchanie

• Współpraca w zespole

• Wywieranie wpływu

• Wytrwałość



Obszary, w których istotne są kompetencje miękkie

• Komunikacja i współpraca w zespole, 

• Motywowanie, budowanie zaangażowania i współodpowiedzialności, 

• Zarządzanie stresem,  Budowa odporności psychicznej (rezyliencji)

• Zarządzanie czasem, zarządzanie energią, 

• Rozwiązywanie konfliktów, 

• Sztuka podejmowania decyzji (błędy poznawcze),

• Zarządzanie sobą, Zarządzanie rozwojem osobistym,

• Radzenie sobie z trudnymi i toksycznymi współpracownikami, 

• Wywieranie wpływu, negocjacje, 

• Przywództwo (inteligencja emocjonalna, wszechstronne przywództwo, przywództwo sytuacyjne),

• Kultura organizacyjna zespołu i organizacji (diagnoza, kształtowanie, zmiana kultury organizacyjnej)

• Prowadzenie prezentacji, Wystąpienia publiczne,

• Sprzedaż, 

• Obsługa klienta.



Model kompetencji 
• Kompetencje przejawiają się w zachowaniu

• Ale są pochodną wiedzy, umiejętności, postaw i 
osobowości danego człowieka.

• Najtrudniej zmieniać osobowość – z pewnością warto 
ją dobrze poznać. 

• Współistnienie tych elementów decyduje o 
tym czy jesteśmy w stanie efektywnie 
wykonywać swoje zadania.

• Osoba może mieć wystarczający poziom 
wiedzy oraz umiejętności pozwalające na 
efektywne wykorzystanie tej wiedzy, a 
jednak nie pracuje na oczekiwanym 
poziomie – problemem jest postawa. 

Zachowanie

Wiedza

Umiejętności

Postawy
wartości, przekonania, opinie

Trwała ocena ludzi, rzeczy, idei
Trzy komponenty: emocjonalny, poznawczy, behawioralny

Osobowość 
(neurotyczność, ekstrawersja, otwartość, ugodowość, sumienność) 



Model kompetencji 

• Kompetencje przejawiają się w 
zachowaniu

• Ale są pochodną wiedzy, 
umiejętności, postaw i osobowości 
danego człowieka 

Zachowanie

Wiedza

Umiejętności

Postawy
wartości, przekonania, opinie

Trwała ocena ludzi, rzeczy, idei
Trzy komponenty: emocjonalny, poznawczy, behawioralny

Osobowość 
(neurotyczność, ekstrawersja, otwartość, ugodowość, sumienność) 

Postawa: negatywny stosunek do ludzi o rudych włosach
• Komponenty emocjonalny: niechęć do rudego pracownika
• Komponent poznawczy: przekonanie, że „rudzi są fałszywi”
• Komponent behawioralny: przejawia opór, niechęć i agresję 



Typowy opis kompetencji: nazwa i wskaźniki 
behawioralne 



Rozwój kompetencji miękkich to transformacja:

Zachowania i rezultaty B

B

B

Nowe zachowania i rezultaty 

A

A

A

To nie jest ani łatwe, ani proste



Badania Partners in Leadership* 
• 93 proc. pracowników przyznaje, że wymyśla historie, mające pomóc w uniknięciu oskarżeń o błędy i 

niedociągnięcia. 

• 88 proc. szuka okazji do zrzucenia winy na innych, 

• 83 proc. Pracowników przyznaje, że działałoby zupełnie inaczej, gdyby pracowali w swojej własnej 
firmie.

• 76 proc. kieruje się zasadą: „Powiedz mi co mam zrobić” i zachowuje się biernie (tzw. wyuczona 
bezradność) 

• 70 proc. kieruje się zasadą: jeśli nie rozumiem jakiegoś problemu lub sytuacji, to nikt nie może 
wymagać, żebym coś zrobił, 

• 68 proc. ankietowanych unika wzięcia odpowiedzialności za powierzone zadanie, choć ma 
świadomość, że musi ono zostać wykonane, by został osiągnięty konkretny rezultat bądź też ignoruje 
problem czy też zaprzecza jego istnieniu. 

• 60 proc. przyznaje, że widziało jakiś problem, ale nic z tym nie zrobiło

• 61 proc. zbyt długo zwleka z podjęciem jakiegokolwiek działania, stosując zasadę „Jakoś to będzie”. 

*http://www.ozprinciple.com/services/accountability/

Problemem postawa (mentalne nastawienie)

Stuck On An Escalator (Max 720p)-01.mp4
http://www.ozprinciple.com/services/accountability/


Barierą w rozwoju kompetencji jest postawa, 
nastawienie, sposób myślenia (ang. mindset)

"Sukces to nie kwestia wrodzonego 
talentu, błyskotliwej inteligencji ani 
szczęścia. 

Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o 
tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć".

Carol Dweck
Profesor psychologii w Stanford (2004-2011),  Harvard, 
Columbia i Illinois

„Zdolność do uczenia się nie jest stała i może się zmieniać w 
zależności od wysiłku”. „Możemy zwiększyć możliwości 
naszego mózgu by się uczyć i rozwiązywać problemy”.

Wstąpienie Carol Dweck na TED:
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=pl

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=pl


Dwie postawy (przekonania, nastawienia)
• Pomyśl o różnych rolach jakie pełnisz w życiu. Jakie jest Twoje przekonanie 

(w co wierzysz) o swoich zdolnościach dotyczących pełnienia tych ról?
1. wierzysz, że dostałeś „prezent” od losu – naturalny talent - w tym obszarze, 
2. wierzysz, że to co osiągnąłeś w tej dziedzinie lub to, że możesz być w niej jeszcze 

lepszy, zawdzięczasz swojej ciężkiej pracy

• Kiedy osiągasz sukces w jakimś obszarze, to co myślisz o tym dlaczego Ci się 
powiodło?

1. Osiągnąłem to dzięki naturalnym zdolnościom lub po prostu miałem szczęście 
2. Ciężko pracowałem i kosztowało mnie to sporo wysiłku

• Kiedy rzeczy idą źle (odnosisz porażkę) to co robisz?
1. Poddaję się 
2. Próbuję dalej. Próbuję nowej strategii (inne podejście, inny sposób)



Dwa nastawienia: nastawienie na rozwój, nastawienie na trwałość 

Nastawienie na rozwój (Growth Mindset)
Wiesz, że możesz się nauczyć wszystkiego dzięki 
swojej pracy, zaangażowaniu i ćwiczeniu

Test:           

1. Gdy nie radzę sobie z trudnym zadaniem pytam siebie 
„co mi umknęło?” 

2. Uwielbiam trudne zadania – motywują mnie do 
działania. 

3. Kiedy wykonuję różne zadania, często sobie powtarzam 
„czy to naprawdę najlepsze praca na jaką mnie stać?”

4. Każde, nawet łatwe zadanie może być dla mnie 
wyzwaniem.

5. Dzięki ciężkiej pracy mogę wiele osiągnąć.

6. Jeśli coś mi nie wychodzi wezmę głęboki oddech i będę 
pracował ciężej.

7. Wolę zadania wymagające czasu i wysiłku.

Nastawienie na trwałość (Fixed Mindset): 
Sądzisz, że nie jesteś w stanie  pogłębić swojej wiedzy 
i rozwijać swoich zdolności w danej dziedzinie ze 
względu na swoje predyspozycje  „Jestem jaki jestem”

Test: 

1. Kiedy zadanie do wykonania jest zbyt trudne, 
poddaję się.

2. Jeśli coś mi wychodzi powtarzam sobie „jestem w 
tym świetny”.

3. Niektóre zadania są dla mnie zbyt łatwe.

4. Na niektóre rzeczy nie mam wpływu –
urodziłem/am się z określonymi zdolnościami.

5. Jeśli nie jestem w czymś dobry nie podejmuję się 
tego

6. Moja praca jest zawsze wystarczająco dobra. 

7. Wolę się podejmować prostych, niewymagających 
zadań.



Dwa nastawienia: nastawienie na rozwój, nastawienie na trwałość 

Nastawienie na rozwój (Growth Mindset)
Wiesz, że możesz się nauczyć wszystkiego dzięki 
swojej pracy, zaangażowaniu i ćwiczeniu

• Docenia wysiłek 

• Zachęca do wytrwałości w działaniu

• Wzorce zachowań zorientowane na mistrzostwo 

• Postrzeganie trudność jako coś do pokonania, 
nie rozważa siebie za przegranego 

• Postrzeganie sukcesu lub porażki niezależnie od 
własnej wartości

• Trudność lub wzmożony stres postrzegają jako 
szansę na naukę i rozwój 

• Optymistyczna perspektywa 

• Zmiana jest okazją do rozwoju

Nastawienie na trwałość (Fixed Mindset): 
Sądzisz, że nie jesteś w stanie  pogłębić swojej wiedzy 
i rozwijać swoich zdolności w danej dziedzinie ze 
względu na swoje predyspozycje  „Jestem jaki jestem”

• Nie docenia wysiłku 

• Nie zachęca do wytrwałości w działaniu (niska 
wytrwałość)

• Wzorce zachowań zorientowane na bezradność 
(negatywne uczucia: niepokój lęk, zwątpienie) 

• Postrzeganie trudności jako przejawu własnej 
nieudolności (obniżenie oczekiwań)

• Postrzeganie sukcesu lub porażki jako 
odzwierciedlenie własnej wartości

• W obliczu trudności lub podwyższonego stresu są 
narażone na: lęki, depresję

• Pesymistyczna perspektywa spojrzenia na otaczającą 
rzeczywistość

• Nie lubi zmian 



Mity dotyczące edukacji dzieci 
• Dzieci, które dobrze się uczą, prawdopodobnie wytrwają w obliczu trudności.  Fałsz

• W rzeczywistości te dzieci bardziej wątpią w swoje własne zdolności w obliczu trudności.

• Kiedy wychwalamy (nagradzamy) inteligencję dzieci, stają się one bardziej pewne siebie i 
potrafią osiągnąć większe cele. Fałsz

• Chwalenie zdolności, talentu i inteligencji często może prowadzić do unikania ryzyka i obawy przed 
niepowodzeniem

• Dzieci, które uważają, że są inteligentne, są mniej narażone na niepowodzenie. Fałsz
• Pewność siebie u dzieci jest często wiązana z ich sukcesem. Strach przed niepowodzeniem może 

powodować paraliż 

• Inteligentne dzieci uwielbiają uczyć się i poszukiwać wyzwań. Fałsz
• Wiele z tych inteligentnych dzieci martwi się o niepowodzenie i unika zadań, które mogłyby zaszkodzić 

ich osiągnięciom i podważyć opinię otoczenia o ich zdolnościach i talentach.

• Mit o testach IQ
• Testy IQ mogą mierzyć aktualne umiejętności, ale nie mogą zmierzyć potencjału danej osoby.
• Nie da się na ich podstawie powiedzieć, do czego ludzie są zdolni w przyszłości (zapał, pasja, praca, 

wytrwałość, chęć rozwoju wyzwala potencjał)



Dwa nastawienia: nastawienie na rozwój, nastawienie na trwałość 

Nastawienie na rozwój (Growth Mindset):

TAK
• „jesteś na dobrej drodze…”

• „jeszcze nie, ale jak popracujesz to z 
pewnością…”

• …. Po prostu jeszcze go nie rozwiązałeś…

• Nagradzamy za postęp, zaangażowanie i 
wytrwałość

• Dziecku zależy na zdobyciu wiedzy i 
umiejętności

Nastawienie na trwałość (Fixed Mindset): 

NIE
• „Fatalnie, zobacz jak dobrze poszło 

Jankowi – wypadł znacznie lepiej niż Ty. 
Ucz się od niego”

• „Znowu jedynka! Jesteś przecież 
zdolny. Gdybyś się uczył byłoby 
lepiej”  

• Nie jesteś zbyt bystry, żeby rozwiązać 
ten problem …….

• Nagradzamy za inteligencję i talent

• Celem dziecka jest osiągnięcie jak 
najlepszej oceny



Niezwykłe badania brytyjskie*:
Co czyni ludzi szczęśliwymi, zdrowymi i skutecznie radzącymi sobie w życiu?

• 70 lat badań kohortowych tysiąca dzieci od chwili narodzin przez całe ich 
życie – ponad 70 tyś dzieci z 5 pokoleń (1946, 1958, 1970, 1990, 2000) 

• Odkryto proste prawdy dotyczące życia, rodzicielstwa, edukacji:
• Bardzo starannie wybieraj rodziców. Okoliczności wczesnego dzieciństwa mają 

głęboki wpływ na późniejsze całe życie –- nie urodź się w biedzie lub w domu z 
trudnymi warunkami – będziesz w niekorzystnym położeniu na starcie, 
będziesz  miał trudną drogę w życiu i będziesz musiał walczyć idąc przez życie. 
Będziesz mniej zdrowy i bardziej narażony na choroby, a nawet wcześniej 
umrzesz.  

• Rodzice i ich działanie ma znaczenie – szczególnie w pierwszych kilku latach 
życia dziecka – zainteresowanie dzieckiem, angażowanie się w rozwój dziecka, 
rozmowa i słuchanie, empatia i ciepło, zrozumienie, wzbudzanie zainteresowań 
związanych z rozwojem i edukacją, czytanie dzieciom książek każdego dnia,

• Ciekawe spostrzeżenie: sen dziecka – te dzieci, które kładły się spać regularnie 
o wyznaczonej godzinie lepiej radziły sobie w szkole, na studiach i w pracy 
zawodowej,

• Nawyk czytanie książek dla przyjemności – pozwalał tym dzieciom zdobywać 
lepsze wyniki w szkole i na studiach oraz  skutecznie radzić sobie w życiu.  

*Helen Pearson - The Life Project: The Extraordinary Story of our Ordinary Lives 
Ubóstwo pozostawia trwale trwałą bliznę



Wnioski z teorii „Mindset” 
(jak dać sobie radę w świecie VUCA)  

• Skup się na uczenie się i doskonaleniu

• Skoncentruj się na wysiłku, walce, wytrwałości pomimo niepowodzeń

• Wybieraj trudne zadania

• Koncentruj się na strategiach rozwiązywania problemów

• Odzwierciedlaj różne strategie, które działają i nie działają

• Szukaj wyzwań

• Zaakceptuj zmiany

• Pracuj ciężko



Na zakończenie:
Rola bibliotekarza szkolnego:

• Pomoc i wsparcie ucznia w rozwoju jego kompetencji  - istnieje szczególny 
związek pomiędzy czytelnictwem a procesami edukacyjnymi, 

• Kształtowanie u czytelnika nastawienia na rozwój a nie na trwałość, 
• odpowiednio dobrane i polecane książki dostarczające uczniom wiedzy o świecie, 

rozwijające myślenie i inteligencję, wzbogacające słownictwo, kształtujące przekonania i 
postawy życiowe,

• sferze emocjonalnej lektura odpowiednich książek inspiruje twórczą postawę wobec 
życia, zachęca do doskonalenia się oraz pomaga w rozwiązywaniu życiowych problemów, 
a często pełni funkcję terapeutyczną 

• książki wzbogacają osobowość, pomagają w samorealizacji młodzieży – rozwoju   
zdolności, zainteresowań i pasji

• Przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym:
• odpowiednie wartościowanie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji z 

wykorzystaniem nowoczesnej technologii
• wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji (sceptycyzm),
• Przeciwdziałanie wpadnięciu w pułapkę nowoczesnych technologii.  


