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Employer i internal branding w bibliotece naukowej – 

budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy 
 

'Employer' and 'internal branding' in a scientific library – 

creating an image of organization among and by librarians 
 

A library constitutes an essential element of the institution of higher education, 

and as well as a college or university it manages different types of resources, 

including personnel resources, which have influence on the success of 

organization. That is why, a staff marketing, which embraces an external and 

internal job market should be in the foreground of a marketing strategy of 

these institutions. 'Employer branding' is the example of an external staff 

marketing idea, whereas 'internal branding' functions as the example of an 

internal staff marketing idea. 'Employer branding' is based on creating the 

image of organization (end its brand) as an optimum place for present and 

future employees. 'Internal branding' is the process of creating the make inside 

an organization. It links activities in the range of internal communication, staff 

management, internal marketing and culture of organizations thanks to which 

employees know what kind of behavior contributes to the company's success. In 

the following report, I am trying to relate the above ideas in the scope of staff 

marketing to the realities of a library in an institution of higher education.  

 

Key words: Employer branding, internal branding, marketing personalny, 

marka, wizerunek organizacji, komunikacja wewnętrzna, kultura 

organizacyjna. 

 

 



Wprowadzenie 

Biblioteka stanowi istotny element szkoły wyższej i tak, jak ona zarządza 

różnego typu zasobami, w tym zasobami kadrowymi mającymi decydujący 

wpływ na sukces organizacji. Dlatego w strategii marketingowej tej instytucji 

na pierwszy plan powinno wysuwać się marketing personalny obejmujący 

zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny rynek pracy. Przykładem koncepcji 

marketingu personalnego zewnętrznego jest employer branding, zaś 

marketingu personalnego wewnętrznego - internal branding.  

 Employer branding - polega na budowaniu wizerunku organizacji (jej 

marki), jako optymalnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych 

pracowników. Internal branding - jest to proces kreowania firmowej marki 

wewnątrz organizacji. Łączy on działania z zakresu komunikacji wewnętrznej, 

zarządzania kadrą, marketingu wewnętrznego, kultury organizacyjnej, dzięki 

którym pracownicy wiedzą jakie zachowania przyczyniają się do sukcesu 

firmy. Autorzy referatu próbują odnieść powyższe koncepcje z zakresu 

marketingu personalnego do realiów biblioteki szkoły wyższej (zgodnie  

z założeniami benchmarkingu ogólnego - polegającego na podnoszeniu jakości 

funkcjonowania organizacji poprzez adaptacje najskuteczniejszych sposobów 

postępowania stosowanych przez inne organizacje). 

 

Marketing personalny a wizerunek biblioteki naukowej 

Biblioteka jest jednym z najważniejszych filarów szkoły wyższej. Jej usługi, 

zasoby, infrastruktura mają istotne znaczenie w działalności naukowo 

- dydaktycznej uczelni, jednocześnie wpływają na poziom kształcenia 

studentów. Od jakości usług oferowanych przez bibliotekę zależy ocena 

edukacyjnej oferty szkoły oraz pozytywna akredytacja prowadzonych przez nią 

kierunków. Za jakość usług bibliotecznych odpowiedzialny jest personel 

biblioteki, zwłaszcza ten który ma bezpośredni kontakt z jej użytkownikami. 

Od wiedzy, kompetencji i umiejętności tych pracowników zależy sukces 

biblioteki, a tym samym uczelni. W publikacjach „bibliotekarskich” 

wielokrotnie, zwłaszcza w ostatnich latach, podejmowano temat wizerunku 

współczesnego bibliotekarza, zastanawiano się nad dotyczącymi 

go stereotypami oraz upadkiem prestiżu tego zawodu. Refleksja nad tym 



problemem nasuwa pytania: czy dysfunkcyjność kadry bibliotecznej ma 

związek z kondycją bibliotek? oraz czy niedomagania tych instytucji na 

poziomie organizacyjnym, finansowym, technologicznym wpływają na jakość 

pracy bibliotekarzy? Próba odpowiedzi pokazuje zależność obustronną między 

wskazanymi czynnikami. Biblioteka powinna zatem prowadzić działania „w 

zakresie systemu społecznego, mającego na celu stworzenie 

i utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy zarówno 

na zewnętrznym, jak i na wewnętrznym rynku pracy, z którym warto się 

związać, gdyż rozwój indywidualny każdego pracownika wyznacza kierunek 

rozwoju całej organizacji, a z kolei jej rozwój prowadzi do dalszego 

permanentnego samodoskonalenia jej członków”.
1
 Analizowane w niniejszym 

artykule działania, należą do obszaru marketingu personalnego (bywa 

zamiennie stosowany z pojęciem marketing wewnętrzny) oraz zarządzania 

marką. Zgodnie ze słownikową definicją marketing personalny to „całokształt 

działań wewnętrznych i zewnętrznych firmy związany z zarządzaniem 

społecznym potencjałem organizacji, kształtowaniem jego wielkości i struktury 

oraz doskonaleniem dzięki tworzeniu korzystnych warunków dla angażowania 

się pracowników w działalności przedsiębiorstwa, podnoszenie jego 

efektywności rynkowej oraz pozyskiwania właściwych pracowników z rynku 

pracy”.
2
System marketingu personalnego w bibliotece powinien składać się z 

dwóch podstawowych elementów: marketingu personalnego wewnętrznego 

i marketingu personalnego zewnętrznego. Za Agnieszką Izabelą Baruk do 

działań obejmowanych przez marketing personalny wewnętrzny 

w bibliotece można zaliczyć: 

 system wewnętrznej komunikacji pomiędzy kierownictwem 

i pracownikami oraz między poszczególnymi pracownikami biblioteki, 

 system motywacyjny, w ramach którego stosowane są motywatory 

o charakterze finansowym i pozafinansowym (materialnym 

i niematerialnym), 

 system szkoleniowy, w obrębie którego prowadzone są działania z zakresu 

dokształcania zawodowego (rozumianego jako uzupełnianie posiadanej 

przez pracowników wiedzy, przy czym uzupełnienie takie jest niezbędne 

                                                           
1
 A. I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Warszawa 2006, s. 14. 

2
 J. Penc, Leksykon biznesu, Warszawa 1997, s. 239. 



ze względu na wymagania związane z zajmowaniem określonego 

stanowiska pracy) oraz dalszego kształcenia (pozwalającego na 

zdobywanie całkowicie nowych umiejętności oraz bieżące przyswajanie 

nowości związanych z określoną dziedziną wiedzy, co umożliwia 

zdecydowanie efektywniejsze wypełnianie zadań związanych z określonym 

stanowiskiem pracy lub zwiększa szanse na awans pionowy bądź poziomy 

pracownika), 

 system kreowania i utrwalania wizerunku biblioteki jako pracodawcy w 

ramach działań z zakresu wewnętrznej propagandy marketingowej, 

zwłaszcza zaś public relations, których bezpośrednimi odbiorcami są 

pracownicy zatrudnieni w bibliotece,  

 system wewnętrznej rekrutacji i selekcji związany z mobilnością 

pracowników i możliwościami przemieszczenia ich na inne stanowiska 

pracy, na których w lepszy sposób będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i 

zdolności. 

Zewnętrzny marketing personalny dotyczy działań podejmowanych w ramach 

następujących podsystemów: 

 systemu zewnętrznej komunikacji pomiędzy biblioteką i potencjalnymi 

pracownikami, 

 systemu zewnętrznej rekrutacji,  

 systemu kreowania i utrwalania wizerunku biblioteki jako pracodawcy 

w ramach zewnętrznej propagandy marketingowej, zwłaszcza zaś public 

relations, których odbiorcami są potencjalni pracownicy.
3
  

W tak rozumiany marketing personalny wpisują się strategie employer i 

internal branding. Pozwalają one budować pozytywnego wizerunek firmy jako 

pracodawcy, zarówno wśród obecnych jak i potencjalnych pracowników. W 

Polsce takimi działaniami zainteresowano się zwłaszcza w czasie panującego 

w ostatnich latach wzrostu gospodarczego i wynikającego z niego silnego 

„rynku pracownika”. Obecnie, kiedy wskaźniki makro- 

i mikroekonomiczne spadają, znowu nastał okres dominacji „rynku 

pracodawcy”. Nie oznacza to jednak, że w przedsiębiorstwach odstępuje się od 

praktyk i działań kreujących pozytywny wizerunek pracodawcy. W firmach 
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dobrze zarządzanych docenia się wartość kapitału ludzkiego w funkcjonowaniu 

organizacji. Kryzys gospodarczy nie będzie trwał wiecznie, wcześniej czy 

później minie i wtedy trudniej oraz kosztowniej będzie pozyskać 

wykwalifikowanego pracownika. Mechanizmy rynkowe, w tym sytuacja na 

rynku pracy, nie są bez znaczenia również w działalności bibliotek. W czasie 

progresu gospodarczego biblioteka nierzadko musi zabiegać o względy 

potencjalnych i obecnych pracowników, którzy mają wtedy do wyboru 

atrakcyjniejsze miejsca pracy. Czas kryzysu może stanowić moment, kiedy 

ugruntowany zostanie wizerunek biblioteki jako dobrego pracodawcy, dzięki 

czemu będzie ona mogła pozyskać i utrzymać fachową i kompetentną kadrę. 

Zwłaszcza, że o migracji zarobkowej nie możemy nadal mówić w czasie 

przeszłym dokonanym, a niż demograficzny, widoczny w szkołach, wkrótce 

może być problemem rynku pracy. Absolwenci „bibliotekoznawstwa i 

informacji naukowej” niekoniecznie muszą szukać pracy w bibliotekach 

naukowych. W dużych aglomeracjach konkurencję dla bibliotek akademickich 

na rynku pracy mogą stanowić biblioteki szkolne, pedagogiczne, publiczne 

oraz komercyjne firmy infobrokerskie. Z powyższych względów warto bliżej 

przyjrzeć się działaniom marketingowym typu employer i internal branding i 

możliwościom ich zastosowania w bibliotece naukowej.  

 

Marka a wizerunek biblioteki 

Analiza strategii employer i internal branding oraz próba ich odniesienia 

do realiów biblioteki naukowej, implikuje konieczność przybliżenia w tym 

miejscu definicji marki i wizerunku firmy. Wizerunek (zwłaszcza wizerunek 

pożądany) to obraz docelowy, określający, jak firma chciałaby widzieć siebie 

lub uważa, że tak powinno ją widzieć otoczenie. Marka natomiast to wartość 

niematerialna, cecha, skojarzenie stanowiące dla klienta gwarancję jakości”.
4 

Omawiając zagadnienie „zarządzania marką w bibliotece” Artur Jazdon 

poruszył kwestię związków marki biblioteki z jej wizerunkiem. Zwrócił 

uwagę, na istnienie w przypadku bibliotek potrzeby łączenia tych dwóch pojęć. 

Ponieważ zarządzający bibliotekami naukowymi starają się w swoich planach 

budować wizję instytucji, którą zarządzają, kształtować jej pożądany 

wizerunek poprzez dobór personelu, rozwój i doskonalenie swoich produktów i 
                                                           
4
 W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa 2002, s. 17-18 



usług, otwartość na użytkownika, antycypację rozwoju nauki, potrzeb 

dydaktycznych i dostosowanie do nich całej instytucji, po to, by wyrobić sobie 

odpowiednią, właściwą – jak najlepszą markę.
5
 Wizerunek firmy jest więc 

częścią integralną jej marki. Ogólny wizerunek organizacji składa się 

z wizerunków cząstkowych, wynikających z ról, które ta organizacja pełni. 

Biblioteka naukowa oprócz wizerunku usługodawcy może i powinna budować 

swój wizerunek jako pracodawcy. Kreowanie wizerunku i marki organizacji 

działającej na rynku usług, oparte jest bowiem głównie na profesjonalizmie 

i zaangażowaniu jej pracowników. Można powiedzieć, że zależność pomiędzy 

wizerunkiem biblioteki jako pracodawcy i jej wizerunkiem jako usługodawcy 

jest dwukierunkowa.
6
 

Rys.1 Wzajemna zależność między wizerunkiem biblioteki jako pracodawcy i jako usługodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: A. I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy,Warszawa 2006, 

s. 46 

Wizerunek ma istotne znaczenia dla budowania zaufania do biblioteki jako 

wiarygodnego i kompetentnego pośrednika w docieraniu do informacji oraz 

przyjaznego miejsca do kształcenia i rekreacji
7
. Wizerunek biblioteki jako 

pracodawcy nie powinien stać w sprzeczności z jej wizerunkiem ogólnym. 

Pozytywny obraz biblioteki naukowej jako miejsca pracy oraz jej wizerunek 

jako instytucji wspomagającej proces edukacyjny szkoły wyższej, oferującej 

usługi informacyjne winien być koincydentny. Instrumenty marketingu 

                                                           
5
 A. Jazdon, Zarządzanie marką w bibliotece. W :Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, 

red. M. Nowak, P. Pioterek, J. Przybysz, Poznań  2004, s.72 
6
 A. I. Baruk, op. cit., s. 45  

7
 E. B. Zybert, Kultura organizacyjna w bibliotekach, Warszawa 2004, s. 187. 
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marketingu personalnego 
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marketingu personalnego 
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Satysfakcja aktualnych 

pracowników 

Satysfakcja odbiorców zewnętrznych           

(w tym potencjalnych pracowników) 



personalnego mogą być wykorzystane jako elementy strategii budowania 

wizerunku biblioteki wśród jej pracowników (obecnych i potencjalnych). 

Zgodnie z jej koncepcją, będący podmiotem i przedmiotem działań 

marketingowych i public relations pracownicy biblioteki, mają istotne 

znaczenie w budowaniu dobrej marki swojej organizacji. 

 

Employer branding 

Nowym trendem wśród działań z zakresu marketingu personalnego jest 

strategia employer branding. Pojęcie to zostało wprowadzone w Stanach 

Zjednoczonych, do Polski dotarło na fali panującego w ostatnich latach 

wzrostu gospodarczego i mocnego rynku pracownika. „Employer branding – to 

koncepcja zakładająca, że praca w konkretnej firmie jest szczególnym 

towarem, który – jak każdy inny – trzeba umiejętnie sprzedać. Sukces 

w rywalizacji o talenty można odnosić budując silny wizerunek firmy jako 

atrakcyjnego pracodawcy, dzięki połączeniu mądrej strategii personalnej 

z zarządzaniem marką i komunikacją”.
8
 Inaczej mówiąc „employer branding to 

świadome budowanie wizerunku organizacji jako doskonałego miejsca pracy 

dla obecnych pracowników oraz wszystkich grup przyszłych interesariuszy”.
9 

Jako pierwsze w Polsce employer branding zaczęły wprowadzać w życie duże 

korporacje, powoli do zarządzających mniejszymi organizacjami dociera 

świadomość opłacalności inwestowania w budowanie wizerunku pracodawcy. 

Biblioteki naukowe działające w turbulentnym otoczeniu społeczno – 

ekonomicznym, powinny przewidywać nadchodzące zmiany lub przynajmniej 

za nimi nadążać. Dlatego w czasach, kiedy na pierwszy plan działalności 

biblioteki, obok udostępniania zasobów, wysuwa się szeroko pojęte usługi 

informacyjne, do jej prawidłowego funkcjonowania niezbędny jest zespół 

wykwalifikowanych, kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Stąd też 

wynika potrzeba budowania przez biblioteki akademickie marki pracodawcy, 

która determinuje procesy związane z rekrutacją i retencją pracowników oraz 

wpływa na aktywizację, motywacje zespołu i codzienne zachowania. Za 

employer branding uważa się działania firmy mające na celu budowanie jej 

                                                           
8
 A. Juchimiuk, Umiejętnie sprzedaj pracę! Marketing w Praktyce 2008, nr 4, s.34. 

9
 K. Wojtaszczyk, Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych czyli jak wykreować 

wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników, e –mentor 2008, nr 3. Tryb dostępu: http://www.e-

mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=25&id=547 [18.04.2009]. 



wizerunku „pracodawcy z wyboru”. Miano takiego pracodawcy otrzymują 

firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne 

środowisko dla rozwoju swojej kariery. Jest to pracodawca z uznaną i silną 

marką, a praca dla niego jest czymś unikatowym. Jest to organizacja, której 

pracownicy mogą ufać i z której są dumni.
10

 Działania employer branding 

można podzielić na dwa typy, w zależności od grupy do której są adresowane. 

 Employer branding wewnętrzny – skierowany do obecnych pracowników 

firmy. Skupia się głównie na tworzeniu przyjaznej atmosfery w pracy 

i możliwości rozwoju personelu. Przykładem takich działań jest: 

inwestowanie w kapitał ludzki poprzez szkolenia, organizację wyjazdów 

integracyjnych, wydawanie gazetek firmowych. 

 Employer branding zewnętrzny – skierowany głównie do potencjalnych 

pracowników. Celem tych działań jest stworzenie wizerunku jako 

atrakcyjnego pracodawcy na zewnętrznym rynku pracy.
11

 

Można tu więc dostrzec niewątpliwe asocjacje tych terminów z podsystemami 

marketingu personalnego, czy z marketingiem wewnętrznym. Powyższy 

podział employer brandingu nie zawsze odpowiada stosowanym w tej 

dziedzinie praktykom, które często zawęża się jedynie do działań 

komunikacyjnych na zewnętrznym rynku pracy.  

W dużych korporacjach budowanie strategii employer branding najczęściej 

należy do kompetencji pracowników działów odpowiedzialnych 

za zarządzanie personelem. W bibliotece naukowej działaniami tego typu 

zajmuje się z reguły kadra kierownicza, która chcąc skutecznie wypromować 

wizerunek biblioteki, jako optymalnego miejsca pracy dla obecnych 

i przyszłych pracowników, powinna posiadać wiedzę z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi i komunikacji wewnętrznej. Koordynacja działań z tych 

dwóch dziedzin jest niezbędna do zbudowania właściwej dla biblioteki 

akademickiej strategii employer branding.  
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 K Wojtaszczyk, Od marki do marki pracodawcy z wyboru, e-mentor 2009, nr 1 Tryb dostępu: 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=28&id=610 [18.04.2009]. 
11

 Employer Branding - Wikipedia wolna encyklopedia, Tryb dostępu: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Employer_Branding [18.04.2009]. 



Etapy employer branding 

Maksymalizację korzyści z wprowadzenia employer i internal brandingu może 

zapewnić opracowanie przemyślanego, długookresowego planu działań. Etapy 

budowania tych strategii przedstawia rys.1. 

Rys.2 Model budowania wizerunku pracodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: A. Adamus - Matuszyńska, Jak budować wizerunek firmy – pracodawcy?, Marketing w Praktyce 

2007, nr 12, s.95 

 

1.Określenie aktualnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Pierwszy etap 

konstruowania koncepcji employer branding należy rozpocząć od analizy 

aktualnego wizerunku firmy na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy. 

Na tym poziomie budowania marki pracodawcy istotną, choć niestety często 

niedocenianą, rolę pełnią badania przeprowadzane wewnątrz organizacji. 

Dzięki nim pracodawca uzyskuje informacje dotyczące postrzegania firmy 

jako miejsca pracy i na tej podstawie może zdiagnozować obszary 

wymagające wprowadzenia zmian.
12

 W bibliotece naukowej badanie opinii 

pracowników można przeprowadzać za pomocą ankiet, oraz poprzez formalne 

i nieformalne rozmowy. Przeprowadzona różnymi metodami analiza aktualnej 

sytuacji biblioteki i jej miejsca na rynku pracy powinna dać odpowiedź 

na pytania;  

 jaki jest wizerunek biblioteki w oczach jej pracowników?, 

 jakie są motywy pracy w bibliotece? 

 jaki jest poziom satysfakcji pracowników biblioteki z pracy? 

 jak silnie identyfikują się ze swoją organizacją? 
                                                           
12

 A. Juchimiuk, op. cit., s. 36. 

Opracowanie 

strategii 

kreowania 

wizerunku 

firmy jako 

pracodawcy 

 

 

Ewaluacja skuteczności i zastosowanych działań: 

Czy osiągnęliśmy zakładane cele? 

Planowanie i 

realizacja 

projektu 

budowania 

wizerunku 

(harmonogram 

działań) 

Zbieranie i 

analiza danych- 

określenie 

aktualnego 

wizerunku firmy 

jako pracodawcy 

Doprecyzowanie 

celów 

programów: 

Dobór grup 

docelowych  i 

ich 

identyfikacja 



 jak oceniana jest komunikacja wewnętrzna, system motywacyjny 

 i system płac?
13

 

2.Określenie celów strategii employer branding. Na podstawie otrzymanych 

wyników będzie można określić w kolejnym etapie cele strategii employer 

branding i jej adresatów. Cele te muszą być dostosowane do kultury 

organizacyjnej biblioteki, jej wielkości, potrzeb, a także do warunków 

ekonomicznych w jakich funkcjonuje. W jej misję powinno być wpisane 

dążenie do identyfikowania i zaspokajania potrzeb aktualnych i przyszłych 

pracowników, aby ci stali się ambasadorami jej marki jako pracodawcy oraz 

przyczyniali się do budowania i utrwalania jej pozytywnego wizerunku 

na rynku. Biblioteka najczęściej nie ma potrzeby przeprowadzania zakrojonej 

na szeroką skalę rekrutacji, z uwagi na niewielką rotację kadry. Dlatego 

działania typu employer branding powinny koncentrować się na obecnych 

pracownikach, ponieważ to oni właśnie są najlepszym medium 

w przekazywaniu informacji o bibliotece. To ich pozytywne opinie mogą 

spowodować, że do często praktykowanej w bibliotekach rekrutacji pasywnej, 

przystąpią kandydaci, dla których biblioteka będzie „pracodawcą z wyboru”. 

Warto również, w celu zwiększenia tego prawdopodobieństwa i pozyskania 

wykwalifikowanych pracowników, promować pozytywny wizerunek 

biblioteki jako pracodawcy oraz skierować kampanie informacyjną 

do studentów wybranych kierunków np. absolwentów informacji naukowej 

i bibliotekoznawstwa, informatyki. 

3.Opracowanie strategii employer branding. Po „zdiagnozowaniu” 

aktualnego wizerunku firmy jako pracodawcy, określeniu celów oraz 

adresatów strategii employer branding należy skonkretyzować plan działania 

wobec obecnych i potencjalnych pracowników. W przypadku adresatów 

zewnętrznych strategii należy określić charakter rekrutacji (sposób dotarcia 

z ofertą i jej prezentacji). Strategia employer branding biblioteki skierowana 

do obecnej kadry skoncentrować powinna się np. na skutecznej komunikacji 

wewnętrznej (poziomej i pionowej), właściwym systemie motywacyjnym, 

programach szkoleń wspomagających rozwój indywidualny pracowników 

i organizacji. 
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4.Realizacja strategii employer branding. Jednym z narzędzi 

wprowadzającym w życie powyższą strategię jest  Emploeyee Value 

Proposition (EVP), eksponująca zalety firmy jako pracodawcy. Według 

Adriana Juchimiuka jest to indywidualny pakiet wartości oferowanych 

pracownikom, czyli zestaw powodów, które przyciągną odpowiednie osoby, 

zachęcą je do aplikowania do firmy, a następnie będą podnosić motywacje już 

zatrudnionych i wpływać na ich chęć pozostania w organizacji
14

.
 

EVP 

powinna wpisywać się w ogólny obraz organizacji, wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy, przedstawiać 

korzyści racjonalne, emocjonalne związane z daną pracą. Propozycje korzyści 

należy dostosować do wykształcenia, aspiracji zawodowych, etapu kariery, 

wieku, posiadanych kwalifikacji odbiorców oferty. 

 

Rys.3 Elementy jakie może zawierać Employee Value Proposition biblioteki naukowej 

Korzyści 

racjonalne 

Korzyści emocjonalne 

i autoekspresywne 

Wsparcie wizerunku 

pracodawcy 

Świadczenia 

pozapłacowe 

Bezpieczeństwo 

i pewność  

zatrudnienia 

Możliwość 

rozwoju  

zawodowego i 

awansu 

Możliwość 

pogodzenia 

życia 

zawodowego  

i prywatnego 

Cenione środowisko pracy 

Atmosfera w zespole 

Satysfakcja z wykonywania 

konkretnych obowiązków i ich 

zróżnicowanie  

Poziom odpowiedzialności  

i autonomii 

Prestiż stanowiska 

Zgodność wartości wyznawanych 

przez bibliotekę z wartościami 

osobistymi 

Prestiż uczelni 

Prestiż biblioteki 

Wysoka pozycja biblioteki 

wśród innych bibliotek w tym 

bibliotek naukowych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Juchimiuk, Umiejętnie sprzedaj prace, Marketing  

w praktyce 2008, nr 4, s.35 

 

5.Ocena skuteczności strategii employer branding Ostatnim etapem jest 

ewaluacja efektów zastosowanej strategii budowania wizerunku pracodawcy. 
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Wyciągnięcie z przeprowadzonej oceny konstruktywnych wniosków 

i wprowadzenie koniecznych zmian. 

 

Internal branding 

Wspólne konotacje z employer branding wewnętrznym ma internal branding. 

Stara się on zbudować wśród pracowników silny wizerunek ogólny 

organizacji, podczas gdy employer branding koncentruje się na kreowaniu 

wśród kadry pracowniczej wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy. Obie 

koncepcje adresowane są więc do tej samej grupy docelowej - do pracowników 

organizacji. 

Celem internal branding jest identyfikacja pracowników z marką firmy. 

Internal branding łączy w sobie narzędzia z zakresu komunikacji wewnętrznej, 

marketingu personalnego i zarządzania marką. Spektrum jego działań zbliżone 

jest również do wewnętrznego public relations. Public relations wewnętrzne 

obejmuje głównie odpowiednio prowadzoną politykę informacyjną i często 

nazywane jest także internal communication, komunikacją z pracownikami 

(employee communication) lub relacjami z pracownikami (human relations).
15

 

Internal branding różni się od tworzenia marki firmy na zewnątrz. Buduje 

on markę wewnątrz organizacji w oparciu o odpowiednio ukierunkowaną 

strategię komunikacji wewnętrznej, wzmacniającą cechy firmowego brandu.
16

 

W celu wprowadzenia strategii internal branding w bibliotece należy:  

- przeprowadzić analizę dotychczas realizowanych działań pod kątem ich 

zgodności z wizerunkiem organizacji, 

- zaprojektować akcje komunikacyjną, która wzmacniałaby cechy firmowej 

marki wśród pracowników, 

-  zwiększyć poziom identyfikacji i lojalności pracowników. 

W omawianej koncepcji uznaje się pracownika za najcenniejszy kapitał firmy 

i traktuje go jako klienta wewnętrznego. Fundamentem takiego myślenia jest 

przekonanie, że to szeregowi pracownicy decydują o sukcesie organizacji 

i tworzą opinie o niej w środowisku zewnętrznym. Do partycypacji 
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pracowników w kreowaniu marki „bibliotecznej” w istotny sposób przyczyni 

się właściwa i przemyślana komunikacja wewnętrzna.  

Jej zadania to: 

 dostarczanie wiedzy czyli informacji na temat kluczowych cech 

marki biblioteki, pomaganie w zrozumieniu jej specyfiki 

i zachodzących zmian. 

 zbudowanie pozytywnych nastawień ( podkreślenie wagi tych cech 

dla sukcesu biblioteki, pokazanie pracownikom korzyści powiązanych 

z poszczególnymi cechami). 

 zaangażowanie do działań (wskazanie sposobów zachowań zgodnych 

z wizerunkiem biblioteki, stworzenie pracownikom możliwości działań 

kreujących jej dobrą markę).
17

 

Dobór narzędzi komunikacji wewnętrznej musi być adekwatny do wielkości 

biblioteki, charakteru wykonywanej pracy, relacji interpersonalnych, kultury 

organizacyjnej, możliwości finansowych oraz kompetencji kadry kierowniczej. 

Prawidłowa komunikacja wewnętrzna powinna być dwupoziomowa; 

horyzontalna (pozioma) i wertykalna (pionowa). Obie umożliwiają wymianę 

informacji w dwóch kierunkach (przełożeni – podwładni, podwładni 

– przełożeni), w sposób formalny i nieformalny. Oprócz bezpośredniego 

kontaktu, istnieje cała gama możliwości komunikowania się wewnątrz 

organizacji; zaczynając od sposobów tradycyjnych takich jak tablice 

ogłoszeniowe, biuletyny wewnętrzne, broszury, po nowoczesne: pocztę 

elektroniczną, intranet. 

Komunikacja wewnętrzna nie polega tylko na informowaniu, ale także 

na edukowaniu pracowników, by mogli zrozumieć i zaakceptować misję 

biblioteki i planowane kierunki jej rozwoju. Jest to możliwe poprzez 

permanentne szkolenie, udział w konferencjach, kursach, warsztatach, w czasie 

których pracownicy poszerzają wiedzę, doskonalą swoje umiejętności, 

wymieniają doświadczenia i zapoznają się z innowacjami. Ponoszenie kosztów 

związanych z rozwojem pracownika jest nieuniknione dla organizacji, które 

chcą być konkurencyjne. Dla wielu bibliotek szkolenia i inne formy rozwoju 

personelu są oczywistością i są na stałe wpisane w strategie, ale są i takie, dla 
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których szkolenia, nawet kadry kierowniczej są rzadkością i dylematem 

związanym z ponoszonymi kosztami. Ostatnia z opisywanych sytuacji często 

ma miejsce w bibliotekach akademickich, gdzie koszty finansowe są skuteczną 

barierą w kształceniu kadry. Przez wykształconego, kompetentnego, a także 

zaangażowanego pracownika można najskuteczniej zbudować pozytywny 

wizerunek biblioteki i osiągnąć wysoką jakość oferowanych usług. 

Zaangażowanie możliwe jest tylko wtedy, gdy doświadczenia pracownika 

w bibliotece odpowiadają jego oczekiwaniom i zaspokajają jego podstawowe 

potrzeby. Projekty dotyczące zaangażowania powinny być ukierunkowane 

na to, co jest dla efektywności firmy najistotniejsze. Największe znaczenie -

zdaniem Artura Jazdona - w budowaniu marki na rynku usług, mają 

kwalifikacje i zaangażowanie pracowników. Kultura obsługi klienta, 

opanowanie emocjonalne pracowników, ich entuzjazm, inwestowanie w siebie 

są podstawą kształtowania marki w usługach, wymagającą przenoszenia 

akcentów w działaniach marketingowych z obszarów zewnętrznych 

na wewnętrzne. Ludzie, ich charaktery i kwalifikacje decydują o budowaniu 

lojalności klientów i rozwijaniu marketingu partnerskiego. Dobrze obsłużony 

i zadowolony klient nie tylko będzie wracał do (...) biblioteki, ale przekaże 

innym pozytywną opinię o niej.
18

 Niejednokrotnie powód niskiego 

zaangażowania pracowników tkwi w niedomaganiach kultury organizacyjnej, 

wynikających z autorytaryzmu, biurokratyzacji, braku otwartości 

w komunikacji. Internal branding w bibliotece jest jednym ze sposobów 

zbudowania takiej kultury organizacyjnej, dzięki której pracownicy łatwiej 

odczytają oczekiwania pracodawcy, identyfikują się z organizacją, rozumieją 

jej misję i prezentowane przez nią wartości. Edukacja, motywowanie, 

integrowanie i aktywowanie pracowników w organizacji powoduje, że 

ci ostatni stają się ambasadorami jej marki.  
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Podsumowanie 

Employer i internal branding są nowymi trendami w zarządzaniu wizerunkiem 

organizacji. Jednak w dużej mierze opierają się na narzędziach znanych 

i stosowanych w marketingu personalnym, public relations, zarządzaniu marką 

organizacji. Swoim pojawieniem się, potwierdziły istniejącą (również 

w zarządzaniu bibliotekami) od kilku lat tendencję koncentrowania strategii 

marketingowych na pracownikach, którzy stają się ich podmiotem. Employer 

i internal branding szczególne znaczenie w procesie kreowania wizerunku 

organizacji przypisują pracownikom, którzy są jednocześnie jego 

reprezentantami i współautorami oraz odbiorcami. Temat ten jest ważny 

z punktu widzenia każdej organizacji, dużej i małej ponieważ często przesądza 

o sukcesie marki. Silna marka organizacji zarówno na wewnętrznym, jak 

 i na zewnętrznym rynku determinuje skuteczność podejmowanych w niej 

działań, zwiększa jej konkurencyjność. Pozytywnym efektem wprowadzenia 

przez biblioteki analizowanych powyżej strategii marketingowych, może być 

podniesienie prestiżu biblioteki, które doprowadzi do zrozumienia możliwości 

biblioteki a tym samym do popularyzacji jej usług.  
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