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Niniejszy 32. tom Studiów Metodologicznych zawiera teksty b d ce 

efektem metodologicznej i filozoficznej refleksji nad problematyk  podej-

mowan  w ramach zarz dzania wiedz . Obszar bada  tej dziedziny nie-

w tpliwie ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje tak e zagadnienia  

z zakresu metodologii nauk, naukoznawstwa oraz dyscyplin filozoficznych 

zorientowanych na problematyk  wiedzy. Jest to jeden z najstarszych pro-

blemów podejmowanych przez badaczy, ale nie straci  i zapewne nigdy nie 

straci na aktualno ci. Obok klasycznych kontekstów dotycz cych wiedzy 

ludzkiej pojawiaj  si  nowe, a zarz dzanie wiedz  jest tego bardzo dobrym 

przyk adem. 

Na prezentowany tom sk adaj  si  dwie grupy tekstów. Pierwsza z nich 

zawiera artyku y o ogólniejszym i bardziej uniwersalnym charakterze. 

Otwieraj cy j  tekst Paw a Zeidlera dotyczy jednego z podstawowych 

wspó czesnych problemów metodologiczno-filozoficznych, jakim jest repre-

zentacja wiedzy, przez autora dyskutowany w kontek cie dzia alno ci orga-

nizacji polegaj cej na przekszta caniu sytuacji problemowych. Artyku  

Andrzeja St pnika podnosi zagadnienie ró nicy pomi dzy wiedz  a infor-

macj  w kontek cie zarz dzania. Na dwojak  warto  wiedzy – wiedzo-

twórcz  i instrumentaln  – wskazuje z kolei Lech Kaczmarczyk. O jednym 

z najwa niejszych problemów wspó czesnego spo ecze stwa informacyj-

nego, jakim jest nadmiar informacji, metaforycznie okre lany mianem 

smogu informacyjnego, przeczytamy w artykule Mariusza Szynkiewicza. 

Zamykaj cy pierwsz  grup  tekst Jaros awa Strzeleckiego podejmuje te-

mat z zakresu nowej dyscypliny filozoficznej – filozofii informacji. 
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Druga grupa tekstów zawiera artyku y o charakterze szczegó owym  

i aplikacyjnym. El bieta Skrzypek podejmuje problemy metodyczne doty-

cz ce pomiaru kapita u intelektualnego w przedsi biorstwie. Tadeusz Wo-

jewódzki wskazuje na praktyczne zastosowania wiedzy humanistycznej, 

których szczególnym przejawem jest rozwijana przez autora formu a in-

fobrokerstwa systemowego. Pozostaj c na gruncie tej koncepcji, Jaros aw 

Boruszewski zg bia szczegó owe zagadnienie, jakim jest identyfikacja 

problemów infobrokerskich. W kolejnym tek cie Mateusz Bonecki oma-

wia tak zwane zwinne podej cie do zarz dzania pracami badawczo- 

-rozwojowymi, pokazuj c, w jaki sposób teoria zarz dzania wiedz  mode-

luje dostosowywanie si  procesów badawczo-rozwojowych do zmiennych 

warunków otoczenia organizacji. Krzysztof Nowak-Posadzy za pomoc  

kategorii krytyki refleksywnej rekonstruuje uczenie si  przez dzia anie 

oraz czynno ci sprawdzaj ce wyst puj ce w praktyce zawodowej i organi-

zacyjnej. Wreszcie Rados aw Kazibut, odwo uj c si  do wspó czesnych 

dyskusji nad zagadnieniem „organizacji ucz cej si ”, przedstawia analiz  

ewolucji form organizacji praktyki badawczej nauk laboratoryjnych. 

Redaktorzy niniejszego tomu wyra aj  nadziej , e zaprezentowane 

teksty przyczyni  si  do dyskusji nad donios o ci  i z o ono ci  problemu 

wiedzy we wspó czesnych realiach spo ecze stwa informacyjnego oraz 

wnios  znacz cy wk ad w interdyscyplinarny obszar bada  z zakresu za-

rz dzania wiedz . 
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