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Recenzja
Rozprawy doktorskiej pani mgr AniĘ kuźnik pt. zarządzanie infrastrukturą

informacyjną w bibliotece uczelni wojskowej

Przygotow ala recenzja zawięraocenę rczprary doktorskiej Pani mgr Anity Kuźnik

pt. Zarzqdzanie infrastrukturq informacyjnq w bibliotece uczelni wojskowei, Zawatlę w

recenzjiopinie podzielone zostały na pięć części,które dotyczą: podstawy formalnej recentlt,

doboru tematu, celu oraz,problematyki badawczej, struktury i za,wartości rozprav,ry, założęń t

metod badawczych, oceny merytory cznej oraz ostatecznej konkluzji.

Podstawa formalna recęnzj i

Podstawę formalną opracowania recenzji stanowtą:

o pismo Pani dr hab. Marty Wincewicz-Bosy, Przewodniczącej Rady Dyscypliny

Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Wojsk LądowYch im. Gen,

Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu z dnia 8.04.Ż02I r. w Sprawie recenzji rozpraw

doktorskiej Pani mgr Anity Kuźnik;

o Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tYtule w zakresie

szfuki z dnta 14 mnca2003 roku (Dz. IJ , z 2003 r., rT 65 , poz. 595 ze zm.);

o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r, w

sprawie szczegołowego trybu i warunków przeprowadzęnia czynności w przewodzie

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oIaZ w postępowaniu o nadanie tytułu

profesora (Dz. lJ . z 30 stycznia 2018 t ,, poz, 26I),

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

stopniach i tytule w zakresie sztŃi z dnia 14 marca żO03 r. rozprawa doktorska powinna

stanowić oryginalne ronłiqzanie problemu naukowego lub oryginalne ronłiqzanie problemu

w oparciu o opracowanie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, lub oryginalne

dokonanie artystyczne, oraz wyka4nuać ogólnq wiedzę teoretycznq kandydata w danej

dyscyplinie naukowej lub arĘstycznej, oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy

naukow ej lub artysĘcznej (art, 1 3. 1).

przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska pani mgr Anity kuznik pt, zarzqdzanie

infrastrukturq informacyjnq w bibliotece uczelni wojskowej, napisana pod kierunkiem dr hab,

Stanisława Stanek, prof. AWL i dr Macieja Popławskiego, promotora pomocniczego,

Rozprawa liczy 259 stron. W spisie obiektów (s. 199-200) zamieszczono 2 rysunki, 17

fotografii i 8 tabel. W spisie literatury (s. 187-198) wykazano I9I pozycji, w tYm 87 PozYcjt
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zwaĘch,6 aktów prawnych, 59 artykułów i 39 źrodeł elektronicznych. W końcowej części

pracy umieszczono 7 zńączników

Tematem rozptaw jest zarządzanię infrastrukturą informacyjną w bibliotece uczelni

wojskowej. W obecnej dobie, w czasach rewolucji informatycznĄ jlż sama tematyka

odnosząca się do infrastruktury informacyjnej jest zagadnieniem Szczególnie aktualnym i

ważkim, co nie Wymaga większego uzasadniania, JężęIiten problem odnieść do jakiekolwiek

uczelni, to zagadnienie staje Się szczegolnie istotne, gdyż dotyczy waznego aspektu

funkcjonowania każdej uczelni wyższej. przedmiotem rczpraw jest problematyka

zarządzaniainfrastrukturą informacyjną, która to odniesiona została do klasycznych fuŃcji

zarządzania. W tym kontekście należy lznać, iż problematyka rozprary wpisuje się w nurt

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. całość Ęch zagadnień ujmowana jest w kontekście

bibliotek uczeniwojskowych, co nadaje tej rozprawie charakter dość praktyczny,

sformułowanie problemu rozprawy doktorskiej zostŃo rozbudowane i opisane w

wielu wymiarach. Dokonano tego poprzęz sformułowanie głownego problemu badawczego

(s.56), ośmiu p},tń badawczych (s. 57), dwóch celów dysertacji (s. 2 i 58) oraz dwoch

hipotez (s. 2 i 59). W tej sekwencji definiowania problemu rozprary zasadnę byłoby

zwrócenie uwagi na pewną dwutorowo ść przyjętych wątków badawczych, która polega na

tym, tż główny problem badawczy z jednej strony zostń rozwinięty w zestaw wielu pytań

badawczych, azdrugiej strony zostńpowiązany zcęIamtdysertacji i hipotezami,

Głowny problemem badawczy dysertacji zostd sformułowany jako wyjaśnienie

procesu zarzqdzania infrastruhurq informacyjnq biblioteki uczelni wojskowei $, 56), Z

1ogicz.rego punktu widzenia nie budzi on większych zastrzeżeń, choó samo wyjaśnienie

piornru jest zamierzeniem bardzo ogólnym z poznawczego punktu widzenia, Wskazany

powyzej problem badawczy zostałrozwinięty w osiem pytń badawczych (s. 57):

1) Czy istnieje mozliwość pozyskania niezbędnych informacji z wybranych bibliotek

uczelni wojskowych?

2) czy będzie możliwe pozyskanie danych z wybranych bibliotek uczelni wojskowych

ni e zb ę dny c h d o pr z e pr ow a dz e ni a b a d ań i c h infr a s tr ukt ury i nfo r m a cyj nej ?

3) czy istnieje możliwość dokonania pomiaru infrastruktury informacyjnej wybranych

bibliotek uczelni wojskowych według prĄętych lrryteriów i przY uŻYciu PrzYjęĘch

wskaźników?

4) Czy będzie możliwe Zastosowanie przyjętych metod badawczych w badaniu wybranych

b ibli o t e k uc z elni w oj s kowy ch?

5) Czy będzie możliwa analizą realizacji funkcji zarzqdzania w wybranych bibliotekach

uczelni wojskowych?

6) czy będzie możliwe opracowanie schematu procesu zarzqdzania infrastrulcturq

infor macyj nq b ibl i o t e ki uc z e lni w oj s kow ej ?

7) Czy będzie możliwe stworzenie raportu o stanie infrastruktury informacYjnej wYbranej

b ibli o t eki uc z elni w oj s kow ej ?

cel
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s) Czy będzie możliwe zasugerowanie kierunków działań w celu usprawnienia

zarzqdzania infrastruhurq informacyjnq i poprawy ich efektywności w wybranych

bibliotekach?
Analtzatego zestawu pytań pozwala zauważyć, iż znaczna częśc z tych pytań ma charakter

raczej metodyczny. Z drugiej strony duża ogólność części pyrań badawczych, niski stopień

konkretyza cji przyjętych lłyteriów i metod sprawia, iż są to dylematy typowe niemal dla

kazdego postępowaniabadawczego. Z tego powodu za istotne dla dyseńacji na|eży uznaa

pl.tania badawcze 4-6 i 8. Warto zlrłrócić uwagę, iż pytanie badawcze 4. stanowi sYntezę

pytań 1_3, anawet 5 i 7. Pytanie 6. odnosi się do warstwy poznawczej problemu badawczego,

a py.tanie 8, do warstwy praktycznej. Analiza pytań badawczych z perspektywy

sformułowanego problemu badawczego pozwala zauwazyć, iż jedynie pytania 5-8

formułowane są w kontekście zarządzania infrastrukturą informacyjną biblioteki. Przl'toczonY

zestaw pytań badawczych jest istotny z puŃtu widzenia ostatecznych konkluzji rozPrawY, W

Zakonczeniu rozptaw Doktorantka formułuje swoje koŃluzje m,in, w odniesieniu do

wskazanych pytń badawczych (s. 181-182).

Cel dysertacji zostń sformułowany jako wyjaśnienie procesu zarzqdzania

infrastrukturq informacyjnq biblioteki uczelni wojskowej oraz rekomendacje dla Potrzeb jego

usprawnienia w wybranych bibliotekach. Jak można zauwazyc, zostń on sformułowany

podwójnie. Pierwszy z vłyrażonych celów jest tożsamy z problemem ogólnym dysertacji i

stanowi podstawę do rozwinięcia wątku poznawczego badania. Drugi cel akcenĘe wymiar

praktyczny dysertacj i.

Na użytek podjętego postępowaniabadawczego zostały sformułowane dwie hiPotezY

(s.2i59),tj,
HI: przy wykorzystaniu wybranych metod można wskazać ronłiqzania usprawniajqce

z ar z q dz ani e z a s o b ami info r m a Ę nymi b i b l i o t e ki u c z e lni w oj s knw ej

H2: możliwe jest wskazanie interakcji zachodzqcych między funkcjami zarzqdzania w

bibliotece uczelni w oj skow ej .

W rozprawie brakuje rozwinięci a i uzasadnienia wymienionych hipotez. Pierwsza z hiPotez

odnosić się może zarówno do pierwszego, jak i drugiego celu dysertacji. Druga z hipotez

odnosi się do pierwszego celu dysertacji, Niestety, wskazane jako hipotezy sformułowania nie

spełniają cech hipote z. ZostaŁy one sformułowane bardzo ogólnie i trudno je sfalsYfikowaĆ,

Należy zwróció uwagę, iżhipotezy, juko zdaniatwierdzące. odzwierciedlają stan wiedzY w

zakresie zagadnienia stanowiącego przedmiot dalszego postępowania badawczego, w
przypadku Hl, sformułowanie wybrane metodyjest bardzo ogólne i w żaden sposób nie

v,ryrńaaktualnego stanu wiedzy, atym samym nie wskazuje warunku falsyfikacji przyjętego

sformułowania, Dopiero na podstawie analizy Zakończeniarozpravły moŻnaPrzYPuszczac,tŻ

wybranq metodq jest analizaporównawczatwskńnikowa, co przesuwa problem badawczy w

stronę zagadnień metodycznych. podobny brak konlretyzacji odnosi się do H2,

Sformułow anie wskazanie interakcji zachodzqcych między funkcjami zarzqdzania, tak jak w

przypadku hipotezy pierwszej, stanowi zbY duZe uogólnienie,

Dokonując o""rry ogólnej sformułowania problematyki rozplaw należy uznaó, iż zostńa

ona określo nabardzo ogólnie, a za poprawny na\eży przyjśó poziom celów dysertacji, Sposób

sformułowania hipote z badawczych jest niewystarc zający do ich falsyfikacji , w związku z
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tym zasadne jest, aby w czasie obrony pracy Doktorantka rozwinęła hipotezy badawczę

poprzęzudzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
.__^, :^

1. Jakie metody, a właściwie metoda, zostila wskazana jako rozwiązanie usprawnlaJące

zarządzaniezasobami informacyjnymi biblioteki uczelni woj skowej ?

2. Między jakimi funkcjami ,urrąiruniu biblioteki uczęlni wojskowej oczekuje się

interakcji?

Struktura i zawańość rozprawy

Ręcenzowan a rozptawa zaw|ęrawstęp, cztery rozdzińy, zakończęnie oraz Wymagane

spisy i siedem zńączników. Strukturę ,o"pru*y z poziomu spisu treści nalezy uznaó za

poprawną. Dwa pierw szę rozdzińy mają charakter teoretyczny, a dwa pozostałe charakter

empiryczrry (przynajmniej tak wynika zanalizy §,tułów),

wstęp do rozprawy przedstawi a uzasadnienie podjęcia tematu otaz prezentuje cel i

hipotezy badawcze.W tej częścipracy brakuje prezentacjt struktury pracy) która ma miejsce

dopiero w rozdz. II (s. 68_71), a co jest sygnalizowane stosownym odsyłaczęm, Taka

Ioka|tzacjaopisu struktury jest bardzo nietypowa, gdyz następuje po prezentacJi kluczowych

tre ś c i te ore ty czny ch (dwó ch p i erws zych r o zdziŃów),

Rozdziil, L (pt. Roałażania teoretyczne na temat zarzqdzania infrastrukturq

informaĘnq we współczesnych organizacjach)poświęcony został zdefiniowaniu kluczowych

pojęó, tj. infrastruktura informacyjna 1p. t.t;, zasoby informacyjne (p, 1,2), zarządzanie

zasobami informacyjnymi (p, :^3) orazinterpretacj i znaczęniakulturY informacYjnej (P. 1'4)'

Końcową częścią tego rozdziałl jest próba zdefiniowania zarządzania infrastrukturą

informacyjną (p. 1.5). Przyjęty podziń treści jest uzasadniony, choó dyskusyjne jest

umieszczenie w rozprawie problematyki kultury informacyjnej, szczegółowa analtza treści

tego rozdzińu, jak również pozostałych częsci rozpraw pozwa|a zauwńyc, tż

niedostatec znierozwinięty został ostatni podrozdziŃ(p, 1,5), Zasadniczym niedostatkiem tej

częścijest brak rozwinięcia interpretacji kategorii zarządzanie infrastrukturą informacyjną, co

następuje dopiero w Rozdziale IV, (p. i.l>. W efekcie wskazanie istoty zarządzania

infrastrukturą infbrmacyjną ograniczone zostało do prezentacji defrnicji kategorii, a stosowne

rozwinięcie teoretyczne zostŃo przesunięte niemal na sam koniec rozpraw, w ramach tej

części rozpraw brakuje równiez odnięsienia interesującej nas kategorii (czy\i zarządzania

infrastrukturą informacyjną) do kategorii bardziej ogólnej, tj, zarządzania biblioteką,

Rozpatryłvana problematyka ,arządranłainfrastrukturą informacyjną musi stanowić ęlement

składowy zarządzania biblioteką, §łn samym wz1aczę1'ie relacji między wskazanymi

kategoriami wydaje się być niezbędne,

IŚozdziŃ II. (pt. Ronłazania metodologiczne nad badaniem tnfrastruktury

informacyjnej biblioteki,naukowej) zawieratreści, które dotyczącharakterystyki metodologii

badań naukowych (p.z.I),metod badawczych stosowanych w naukach o zatządzantu (p,2,2),

metod badawczych stosowanych w bibliotekoznawstwie (p, 2,3) oraz opis procesu

badawczego pracy doktorskiej (p. 2.4). w ramach tej ostatniej części zostały

scharaktery zowanę kluczowe rozstrzygnięcia definiujące rozprawę doktorską jako Projekt

badawczy fflatrz p.ż,4.3 i p, 2.4.4), ioza charakterystyką tez ptacy (tj, głównego problemu
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badawczego, pytań badawczych, celów badawczych i hipotez), zdefiniowane zostńy źródła

materiału badaulczego otazwykorzystane metody badav,lczę, W ramach prezentacji projektu

badawczego wyselekcjonowan e zostały wskaźńiki funkcjonalności AFBN, które

wykorzystano do opisu przyjętego w pracy konstruktu teoretycznego, tj, infrastruktury

informacyjnej biblioteki. Konkretyzacjatego konstruktu w ramach tej części pracy wydaje się

niewłaściwa, gdyż powinien on stanowić element podsumowujący rozv,lńania teoretycznę

nad istotą zarządzańa infrastrukturą informacyjną lub części poświęconej ana]lizie kieruŃów

badań nad zakreślonym w pracy obszarem badań. Należy jeszcze z:wróci uwagę na

nieprawidłowe sformułowanie tl,tułu podpunktu ż,4,4 (Plan przebiegu badań), Analiza treści

tego podpunktu pozwa?a zauważyó, tż w ramach tej części pracy dokonano opisu struktury

rozprary.
Rozdziń III. (pt. Funkcjonowanie wybranych bibliotek w uczelniach wojskowych)

stanowi pierwszą z dwóch części empirycznych rozprary, Zavłięra on prezentaĄę

fuŃcjonowania wybranych bibliotek uczelni wojskowych, W ramach tej części dokonano

ana|izy funkcjonowania bibliotek uczelni wojskowych w Polsce (tj, Akademii Sztuki

Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii

Marynarki Wojennej im. Lecha Kaczyńskiego, Lotniczej Akademii Wojskowej oTaz

Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki) oraz jednej biblioteki

zagranicznej uczelni wojskowej (tj. Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West

point). z merytotyazTęgo puŃtu widzenia najistotniejsza jest część druga tego rozdziałl,

która zawtera zbiorcze zestavłienie charakterystyk zasobów informacYj nYch oraz wYniki

wlłviadów bezpośrednich z władzamt czterech bibtiotek uczelni wojskowYch (w tej częŚci

analizy nie pojawiły się charakterystyki bibliotek Lotniczej Akademii wojskowej oraz

uczelni amerykńskiej).
Rozdział IV. (pt. Analiza wskaźnikowa wybranych bibliotek uczelni wojskowYch Pod

kqtem zarzqdzania iifrastrukturq informaĘnq) stanowi najrviększą i najważniejszą częśó

całej dysertacji. w ramach tego rozdziału dokonano analizy infrastruktury wybranych

(czterech) bibliotek wojskowych (p. 4.1), oceny wpływu infrastruktury informacyjnej na

funkcjonowanie wybranych bibliotek (p. 4.2), oceny redrizacji fuŃcji zarządzania w

wybranych bibliotekach (p. 4.3), sformułowane zostńy kierunki dzińań w celu usprawnienia

zarządzania infrastrukturą dla wybranych bibliotek (p. 4,4) oraz zdęftniowano proces

zatządzania infrastrukturą i sprzężenia fuŃcji zarządczych w bibliotekach uczęlni

wojskowych (p. a.5). To ostatnie zagadnienie stanowi najważniejszą częśó merytoryczną

,oipru*y doktorskiej. W przyjętej konstrukcji tego rozdziału na1eży jednak wskazaó na dwie

słabości pracy,z punktu widzenia jej struktury. Po pierwsze) p.4.3 stanowi mieszaŃę treści

teorctycznych, związanych z interprctacją funkcji zarządzania w bibliotece, z prezentacją

wyników badah (tj_ oceną realizacjt tych fuŃcji w wybranych bibliotekach wojskowych),

Tak jak to zostało juz wcześniej zasygnalizowane, charakterystyka funkcjt zarządzania w

ujęciu teoretycznym powinna stanowió elemęnt składowy części teoretycznej pracy, a

dokładnie powinna stanowió uzupełnienie definicji zarządzania infrastrukturą informacYjną,

Taka ,,relokacja" umożliwiłaby precyzyjne scharakteryzowanie przyjętego modelu

badawczego i miałab y przełożenie na interpretacje wynikow badai w rozdz, IIL i N,
podobny problem doĘczy charakterystyki procesu zarządzania infrastrukturą informacyjną

biblioteki (tab.4.6),która stanowió powinna uzupełnienie opisu ptzyjętq metody badawczej
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(dokładnie p, 2.a$. Z punktu widzenia całego postępowania badawczego, wspomnlana

charakterystyka proce su zarządzania infrastrukturą informacyjną biblioteki stanowi element

operacjonal izacjimodelu teoretycznego. wcześniejsze skonkretyzowanie przyjętego modelu

badawczego miałoby istotne znaczeniędla interpretacji wyników empirycznychzawartychw

rozdziale III. i IV.
podsumowanie przeprowadzonych badń następuje w ramach Zakończenla (s, 181-

185), na które składa się sformułowanie odpowiedzi na postawione pltaniabadawcze, cele

b adaw, cze or az w ery ftkacj a s formułowanych hipotez,

oceniając ogólnie przyjętąstrŃturę rozprary naleĄ uznać, iż w swoim zasadniczym

układzie jest ona poprawna (z pewnymi wyjątkamD. w ramach rozpraw uwzględniono

większość koniecznych zagadnień stanowiących treść podjętego postępowania badawczego,

Istotną słabością przyjętej struktury jest zaptezentowanie treści merytorycznych, istotnych dla

zdefiniowania modelu teoretycznego i badawczego, w jej ostatnim rozdzialę, Tak póżna

operacjonal izacja przyjętego modelu teoretycznego ma wpływ na częśc przeprowadzonych

analizwyników badń,

ZŃożeniaimętody badań

Celęm dysertacji jest wyjaśnienie procesu zarzqdzania infrastrukturq informacyjnq

bibtioteki uczelni wojskowej oraz rekomendacje dla potrzeb jego usprawnienia w wybranych

bibliotekach, DIa realizacji tak sformułowanego zamięrzęnia badavłczego wykorzystane

zostały następujące metody bada:węzę (s, 64):

1. metoda pogłębionych studiów literatury przedmiotu i danych źródłowych,

2. metoda studium przypadku,

3, metody analizyporównawczej i wskaźnikowej,

4. metody wywiadu bezpośredniego i telefonicznego

5. metody statystyczne: metoda taksonomii w typie grupowania (oparta na badaniu

odległości od wzorca), metoda średniej arytmetycznej i metoda średniej ważonej,

Z perspektywy ogóln ej, przyjęty dobór metod badalvczych należy uznaó za poprawny, gdyż

pozwa|a on objąć zakresem badń aspekty teoretyczne i empiryczne zdefiniowanego

problemu. Rozpoznanie problemu badawczego oparte zostało na dwóch metodach

badawczych, tj. studium literatury przedmiotu i studium przypadków, pozostałe metody

badawcze, ze wzglęólna swoją specyfikę, jak również przyjęte techniki pomiaru stanowią

podstawę opi su zj awisk wskazanych j ako przedmiot zainteresow aria r ozpr awy,

Na postawi e analizy treści rozpraw należy stwierdzió, iż tozpoznanie problemu

zostało opańe na relatywnie ogranic zonym zakresię studiów literatury przedmiotu oraz

nieustruktu ryzowanej analizię studiów przypadku. studia literaturowe zostały co prawda

skoncentrowane na zdefiniowaniu kluczowych dla rozpraw kategorii, tj. infrastruktura

informacyj na \ zarządzanię infrastrukturą informacyjną, ale za|<tes tych studiów został

ograniczony głównie do literatury polskojęzy cznej. w ramach studiów teoretycznych

zabrahJo ana|izy innej kategorii, tj. zarządzaria biblioteką. CałoŚĆ studium kategorii

zarządzanie infrastrukturą informacyjną (dokonane w ramach I rozdziału rozprawy)

ograniczone zostało do definicji. Tak duża ogóln ośó rozpoznania istoty tej kategorii ma swoje
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konsekwencje w opisie metody badawczej, w którym zńrakło konkretyzacji funkcji

zarządzania(ma to miejsce dopiero na końcu rozprawy),

Innym obszarem studiów literaturowych stał-a się problemŃyka metodologii badań

stosowanych w nauka ch o zarządzariu i bibliotekoznawstwie, która dokonana zostŃa także

na bardzo elementarnym poziomie. Przegląd tego dorobku naukowego posłużył do

rozwinięcia metod badawczych wykorzystanych w dalszym postępowaniu badawczym,

w ramach badań empirycznych przeprowadzono serię wlłviadów bezpośrednich i

telefoniczn ychzwładzamiwybranych uczelni wojskowych. Niestety,PtzYjętaw tYm badaniu

technika pomiaru nadŃa mu charakter ilościowy (dokonano standarYzacji odPowiedzi), W

tym zakresie nie wykorzystane zostńy mozliwości tej metody badawczej, która mogła

posłużyć do weryfik acji ptzyjętych zńożeń badawczych. wymagało to wprowadzenia

nieustruktyzowanych psĄańdo kwestionariusza wywiadu,

Zasadnicze konkluzje rozpIary zostńy oparte na danych ilościowych, poddanych

analizie porównaw czej i wskaźnikowej, uzupełnionej analizami statystycznymi (głównie

analizą śre dnich arytmety cznych i średnich ważo nych),

Ana|iza porównawcza i wskaźnikowa oparta zostńa La wyselekcjonowanych

wskaźnikach AFBN, czy1t zestartdaryzowanych wskaźnikach funkcjonalnoŚci dia bibliotek

szkół wyższych. W ramach przeprowadzonej analizy wyselekcjonowano 41 spośród 109

wskaźników funkcjonalności opracowanych w ramach projektu AFBN (Anallza

Funkcjonowania Bibliotek Naukowych). w dalszej części rozpraw zaptezentowano

wskźniki cztęrechbibliotek uczelni wojskowych fi. Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej

Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im,

Lecha kaczyńskie go oraz Akademii wojsk Lądowych im. generała Tadeusza kościuszki),

które posłużyły do przeprowadzęnia dwóch ana]tz, tj. oceny infrastruktury informacyjnej

wybranych bibliotek (s. 10g_I37) oraz ocęny wpływu infrastruktury informacyjnej na

fuŃcjonowanie bibliotek (s. I37_I52). Kwestią niedopońedzianąjest to, na ile wskaźniki

AFBN stanowiły oparcie dla oceny sprzężenia fuŃcji zarządzania w bibliotece uczelni

wojskowych (s. 1 7a-1 80),

W ramach oceny infrastruktury informacyjnej wybranYch bibliotek (s, I09'l37)

dokonano obliczeń średnich arytmeĘcznych, które zostńy potraktowane jako wzotzec, a w

dalszej kolejności dokonano obliczęń odległości od wzorca. w ramach analtzy wpłpłu

infrastruktury informacyjnej na funkcjonowanie bibliotek (s, 137-152) sformułowano wagi

dla każdego z v,rybranych wskaźników, a następnie obliczono średnie ważone, które

pozwoliły zidentyfikować najważniejsze czynniki wpływające na funkcjonowanie

infrastruktury informacyjnej wybranych bibliotek. Obie wymienione analtzy odnoszą się do

problematyki infrastruktury informacyjnej biblioteki. Brak klasyfikacji wyselekcjonowanych

wskaźników AFBN z perspekty*y p.o." su zarządzania stanowi słabość tych analiz t

ogranicza je jedynie do oceny infrastrŃtury informacyjnej bibliotek, Innym, istotnlłrn

aspektem oceny wpłyłu infrastruktury informacyjnej na funkcjonowanię bibliotek jest

identyfikacja siły oddriuły**ia (wag) poszczególnych wskaźnlkow na fuŃcjonowanie

infrastruktury informacyjnej bibliotek. W rozprawie nie został wyjaśniony sposób

identyfikacji tej siły oddziaływania (wag),

Zpunktuwidzeniapoznawczego,zasadniczączęŚcrozprawstanowrocena
sptzężeniaftrnkcji zarządzańa w bibliotece uczelni wojskowych, w ramach ktorej dokonano
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operacjonalizacj\ procesu zarządzania infrastrukturą informacyjną na bazie

wyselekcjonowanych wskaźników AFBN. Dla tak opisanego konstruktu (modelu) dokonano

oceny siły interakcji pomiędzy wyselekcjonowanymi zmiennymi (rys, 4,1), Niestety, w

rozprawie nie opisano w jaki sposób określona zostŃa siła interakcji między fuŃcjami

zarządzaniai reprezentuj ącymi j e zmiennymi,

InnymmankamentemWszystkichanalizjestbrakocenyistotnościstatystyczneJ
uzyskanych wyników badań.

W związku z zasygnalizowanymi powyżej niedostatkami rozprav,ry w jej warstwie

metodycznej, prosi się Doktorantkę o udzielenie odpowiedzinanastępujące pytania:

3. w jaki sposób zostŃy określone wagi (siła oddziaływania) poszczególnych

wskazników na funkcj onowanie infrastruktury informacyjnej bibliotek?

4. Jakie metody statysty czne zostały wykorzystane do identyfikacji siłY interakcji międzY

fuŃcjami zarządzańa i reprezentującymi je zmiennymi?

Ocena merytoryczna

ocena metsĄoryczna rozprawy doktorskiej dokonana zostanie z perspektywy

sformułowanych problemu badawczego i celów dysertacji, Co prawda, w pracy

sformułow ane zostŃy hipotezy badawcze, jednak bardzo niski stoPień ich konkretYzacji

stanowi problem dla ich weryfikacji,

sformułowany główny problem badawczy pokrywa się z jedn;T n z celów dysertacji,

ktorym jest wyjaśnienie procesu zarzqdzania infrastrukturq informacyjnq biblioteki uczelni

wojskowej. Uzupełnieniem tak sformułowanęgo problemu jest drugi cel rozprawy, czylt

rekomendacja potrzeb usprawnienia procesu zarzqdzania infrastrukturq informacyjnq w

wybranych bibliotekach. Realizacja wskazanych powyżej zadań badawczych stawia

wymagania zarówno w warstwie metodycznej, teoretycznej jak i empirycznej

przeprowadzonego postępowania badawczego. Istotnym kontekstem przeprowadzonych

badań jest zakres przedmiotowy dysertacji, który ogranicza problem badawczy do bibliotek

uczelni wojskowych. Z przedmiotowego punktu widzenia rozprawa doktorska mgr Anity

Kuźnik jest op.u"o*urri.* oryginalnym. W skali naszego piśmiennictwa trudno jest

zidentyfikować opracowania naukowe, które podejmowńyby problem zarządzania

infrastrukturą informacyjną bibliotek, tym bardziej w perspektywie bibliotek uczeni

wojskowych.
W warstwie teoretycznej, sformułowany problem badawczy wymagał

przeprowadzenia studiów literaturowych oraz dorobku naukowego w zakresie takich

tategorii, jak infrastruktura informacyjna biblioteki, zarządzanie tą infrastrukturą oraz proces

zarządzania infrastrukturą informacyjną biblioteki, W ramach L rczdziałll przeprowaózone

zostały studia teorctyczne, ale miały one charakter wTęcZ podręcznikov\ry i w zasadzie

ograniczyły się do problemów definicyjny ch, z bardzo ograniczonym zakresem studiów

dorobku ang|ojęzycznęgo. MaŃamentem tych studiów jest brak odniesienia przedmiotu

badańdo problem atykt zarządzaniabiblioteką. Treści teoretyczne istotne z puŃtu widzenia

sformułowanych celów badań zostały zawarte w rozdziale Iv, sformułowany tam schemat

pfocesu zarządzania infrastrŃturą informacyjną stanowi właściwy konstrukt, ktory spełnia
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rolę modelu badawc zego, tak istotnego w realizacji głównego problemu badawczego i

pierwszego celu dyseńacji.
w warstwie metodologicznej, podjęte studia,metodologii badń zawierają równiez

więle treści o charakterze podręcznikowym. z drugiej strony konfrontacja metod badawczych

stosowanych w nauka ch o zarząózanilli bibliotekoznawstwie stanowi interesują sam w sobie

przedmiot porównań, który prow adzi do sformułowania oryginalnej metody badawczej,

Efęktęm tych studiów jest przyjęcie metody badawczej opartej na wskaźnikach

funkcjonalności AFBN, W efekcie dochodzi do selekcj t 4! wskńników (s, 62_63), ktore

odzwięrciedlają istotę infrastruktury informacyjnej, Należy ubolewaó, iZ pełne vnryrażenie

przyjętegokonstruktu (modelu badawczego), w oparciu o wskazane powyżej wskaźniki, ma

miejsce dopiero w rozdzia1e IV. W ramach schematu procesu zarządzania infrastrukturą

informacyjną biblioteki (tab. 4.6) następuje operacj ona|izacjaptzyjętego modelu badawczego,

który oparty zostŃ na 35 zmiennych (s. 174-176), zktórych 11 odnosi się do czynności

planowania, 9 do czynności organizowania, 4 do czynności wdtńania, a 11 do czynności

kontroli. Porównanie liczby i zakresu zmiennych wykorzystanych do charakterystyki

infrastruktury informacyjnej oraz procęsu zarządzania infrastrukturą informacyjną pozwala

zauwńyc,iż w tym drugim przypadku (procesu zarządzania) przyjęto pewne ograniczenia co

do |iczby zmiennych. Niestety, nie zostŃ_o to wyjaśnione w rozprawie, Porównanie

wskaźnikow, które odzwierciedlają istotę infrastruktury informacyjnej otaz zmięnnych

charuhłeryzujących proces zarządzania infrastrukturą informacyjną biblioteki pozwala

zauważyć, iż 16 wskńników wykorzystanych w charakterystyce infrastruktury informacyjnej

biblioteki nie zostało wykorzystanych do charakterystyki zmiennych opisujących proces

zarządzaniatą infrastruktur ą, a9 zmiennych zostało opartych na dublujących się wskaźnikach

(6 z nich stanowiło wspólną bazę dlazmiennych opisujących czynności planowania i kontroli,

ż d|a zmięnnych opisujących czynności planowania i organizowania oraz l dla zmiennych

opisujących 
"ry.rrroś.i 

organizowania i motywowania), Dublowanie wskaźników jako

poa.o*y do opisu zmiennych odzwierciedlających pfoces zarządzartia infrastrukturą

informacyjną bibliotek poddaje w wątpliwość ocenę części ze zidentyftkowanych sprzężen

pomiędzy zmiennymi. wątpliwości takie budząwnioski w odniesieniu do 5 z I8 sprzężeń (s,

178-180), tj. I F -IV G, I G - IV H, I H - IV I, IIF - Iv K orazIIIA - IV K, Brak opisu

metody wykorzystanej do identyfikacji tych sprzężeh uniemożliwia pełną ocenę wartości

wniosków tej części rozprawy.

RelaĘłvnie poźne wyartykułowanie modelu badawczego (schematu procesu

zarządzania infrastrukturą informacyjna biblioteki) niesie skutki dla interpretacji części

wyników badah,które przedstawione zostńy w rozdzialeIII. orazw p, 4,1 ip,4,2 (tj, ocenie

fuŃcjonowania wybranych bibliotek w uczelniach wojskowych oraz analizie infrastruktury

informacyjn ej orazocenie jej wpłpru na funkcjonowanie wybranych bibliotek wojskowych),

ogólnie rzeczląmując, efektem tych alalizsą wnioski, które w tóżnymv,rymiarze interpretują

infrastrukturę informacyjna biblioteki (p, 3.2, p.4.ż i 4,3) oraz procęs zatządzania tą

infrastrŃturą (p. 4.5).

konkluzje odnoszące się drugiego celu badawczęgo, tj rekomendacji potrzeb

usprawnienia procesu zarzqdzanio infrrrirukturq informacyjnq w wybranych bibliotekach,

zostały sformułowane w p, 4.4 (pft. Sugerowane kierunki działań w celu usPrawnienia

zarzqdzanta inJiastrukturq informacyjnq w wybranych bibliotekach uczelni wojskowych),
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Oparte one zostały na analizach dokonany ch w rozdziale IIL oraz w p, 4 ,I i p ,4 ,2, Co prawda,

mają one opalcie w wynikach badań, a\e zostały sformułowane ptzed charakterystyką procesu

zarządzania infrastrukturą informacyjną. W ostate'c Znym efekcie sformułowane zostały

postulaty zwlązane raczej z infrastrukturą informacyj ną, ntżprocesem zarządzania,

W Zakończeniu rozprary udzielone zostńy odpowiedzi na postawione pytania

badawcze, z punktu widzenia sformułowanego problemu badaulczego _ czyli zarządzania

infrastrukturą informacyjną biblioteki - istotne są odpowiędzi na pytania 5-6 i 8, W

odniesieniu do pytń 5 i 8 zostały sformułowane wnioski, któIe oparto na analtzach samej

infrastruktury informacyj nej, bez odniesienia do przyjętego modelu procesu zarządzastia

infrastruktura informacyjną. Jedynie w odniesieniu do pytania 6 sformułowane wnioski oparto

o adekwatny model badawczy.

w celu pełnej oceny wartości przedstawionych wynikow badań prosi się Doktorantkę

o udzielenie odpowied zi na pytartia:

5. Jak należy postrzegaómiejsce zaruądzaniainfrastrukturą informacyjną w zarządzaniu

biblioteką?
6. Na jakiej podstawie dokonywany zostń dobór zmiennych wykorzystanych do opisu

procesu zarządzanta infrastrukturą informacyj ną biblioteki (tab, a, Q?

7. Jakie wsk ńniki odnoszące się do infrastruktury informacyjnej biblioteki zostałY

pominięte pI7ry charakterystyce zmiennych opisujących proces zarządzania

infrastrukturą informacyj ną biblioteki i dlacze go ?

Konkluzja

Dokonując oceny ogolnej przedłożonej rozprawy doktorskiej trzeba zvłrocić uwagę na

wiele wskazanych powyźej niedostatków przeprowadzonego postępowania badawczego, Z

drugiej strony należy dostrzec, iz Doktorantka podjęła wńki problem badawczy, a istotnymi

walorami rozplawy doktorskiej są:

o Interesujący i aktualny problem badawczy, istotny z punktu widzenia dokonujących

się przemian w naszej infrastrukturze informacyjnej;

o oryginalna metoda badawcza,któraŁączy metody stosowane w bibliotekoznawstwie z

problematyką typową dla nauk o zaruądzaniu i jakości;

o Wielowymiarowe rozpoznanie przedmiotu badań, oparte na wykorzystaniu ńżnych

metod badawczych;

o praktyczny charakter sformułowanych wniosków, skoncentrowanych na

zagadnieniach kluczowych dla fuŃcj onowania bibliotek uczelni woj skowych,

Na tej podstawie można uznaó, iz w świetle postanowień ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca2003 r,,Iozprawa

doktorska pani mgr Anity kuźnik, pt, zarzqdzanie infrastrukturq informacyjnq w bibliotece

uczelni wojskowej, stanowi oryginalne ronłiązanie problemu naukowego, a kandydatka

vlykaza|asię ogólną wiedza teoreĘczną z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz

umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej (art, 13,1), W związku z

powyższym wnioskuję o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie mgr AniĘ kuźnik do

publicznej obrony. 
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żyńę nadzieję, iż pńiliczna dębata nad recęnzowaną rozprawą doktorską pozwoli

kandydatce odnieść ,ię ao wskarany"h uwag i obronić sformułowane konkluzje rozpravnry,

1,1,


