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1. Wiedza a kodyfikacja
Debata na temat kodyfikowania wiedzy zaleĪy od tego, jak rozumiemy wiedzĊ.
Współistnieją dwa wyobraĪenia wiedzy. Pierwsze z nich zakłada, Īe wiedza, choü
tworzona przez ludzi, moĪe istnieü w formie uzewnĊtrznionej, jawnej (explicit) jako
obiekt istniejący niezaleĪnie od człowieka, poza nim. Dopuszcza to moĪliwoĞü
przechowywania wiedzy na róĪnych noĞnikach i w róĪnych formatach, komunikowania,
przekazywania i łączenia wiedzy w dowolny sposób. Konsekwencją tego jest transfer
wiedzy w postaci pakietów informacji (packages) i załoĪenie, Īe zrozumienie ze strony
odbiorcy bĊdzie zgodne (identyczne) z intencją nadawcy. Davenport i Prusak (1998)
nazywają taką wiedzĊ skodyfikowaną i traktują ją jak swego rodzaju „rzecz”, którą
moĪna zarządzaü.
JednoczeĞnie ci sami autorzy podkreĞlają, Īe wiedza jest w równym stopniu
rzeczą, artefaktem, co czynnoĞcią czy procesem. Wiedza jako ciągły proces wpleciona
jest w komunikowanie społeczne (communication of social life), w proces interakcji
miĊdzyludzkiej. W tym społecznym ujĊciu wiedza nie jest traktowana jako statyczny i
niezaleĪny obiekt, lecz jako poznawanie (proces), które z natury związane jest z osobą i
obejmuje niesformalizowane umiejĊtnoĞci czy zdolnoĞci, wypływające z
indywidualnego działania i doĞwiadczenia.
Tak wiĊc, w pierwszym ujĊciu kodyfikacja koncentruje siĊ na reprezentowaniu
wiedzy traktowanej jako obiekt, podczas gdy w drugiej perspektywie postrzegana jest
jako moĪliwoĞü reprezentowania procesu poznawania. WiąĪe siĊ z tym istnienie dwóch
odrĊbnych kodów opisu wiedzy. Jeden z nich przybiera postaü podrĊczników, skryptów,
wzorów i diagramów. Drugi jest tworzony spontanicznie dla celów komunikacji w
organizacjach Ten drugi jest nieujawniony i Īaden z członków organizacji nie jest w
stanie w pełni go opisaü.

2. Cele kodyfikacji
Proces kodyfikacji wiedzy w organizacji rozpatrywany jest w literaturze w róĪnych
kontekstach. Najbardziej typowe/ogólne podejĞcie do kodyfikacji to:
• konwersja wiedzy cichej w jawną (z punktu widzenia zarządzania wiedzą),
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przejĞcie od informacji nieudokumentowanej do udokumentowanej (z punktu
widzenia zarządzania informacją),
• przejĞcie od kapitału ludzkiego do kapitału strukturalnego (z punktu widzenia
kapitału intelektualnego) (Wadr A.& Alexander B.).
PoniĪej prezentowane są bardziej szczegółowe aspekty kodyfikacji:
1. Ruggles (1997)28 traktuje kodyfikacjĊ jako form reprezentacji wiedzy słuĪącą
przede wszystkim ponownemu uĪyciu przez pracowników indywidualnych bądĨ przez
organizacjĊ. (Systematyczne) formalizowanie wiedzy ma na celu opracowanie zasobów
wiedzy posiadanej przez firmĊ w formie przystĊpnej i łatwej do przenoszenia,
zrozumiałej i łatwej do przyswojenia dla wszystkich. W nadawaniu wiedzy
organizacyjnej odpowiedniej formy idzie głównie o ułatwienie dostĊpu do niej tym
osobom, które w danym momencie jej potrzebują, o przekształcenie wiedzy cichej w
zbiór uporządkowanych (ustrukturalizowanych) informacji, aby wiedzĊ łatwiej było
przekazywaü, weryfikowaü, magazynowaü, reprodukowaü, przeszukiwaü, udostĊpniaü,
mierzyü i sprzedawaü.
D.J. Skyrme (1999) w nieco inny sposób podchodzi do problemu przekształcania
wiedzy. Twierdzi, Īe kodyfikacja prowadzi od wiedzy cichej do bardziej jawnych form,
takich jak dokumenty, bazy danych, oprogramowanie. To co na początku jest
nieskodyfikowaną wiedzą – najczĊĞciej jako zbiór pomysłów – stopniowo „nabiera
kształtu” podczas dialogu i wyraĪane jest w sposób bardziej jawny, np. jako opis procesu
lub projekt produktu, który w finalnym stadium pojawia siĊ jako produkt na sprzedaĪ
(zob. Rys. 1).
2. Akcentuje siĊ, iĪ proces kodyfikacji wiedzy jest kluczem do rozwiązania problemu
rozpowszechniania wiedzy. Aby wiedza mogła byü rozpowszechniana musi byü
transformowana na "informacje", które w łatwy sposób mogą byü transmitowane
przez infrastruktury informacyjne (Cowan ,Foray, 1997). Jest to proces redukcji wiedzy
(do postaci informacji) i konwersji, który przedstawia siĊ jako łatwy do transmisji,
weryfikacji, gromadzenia i reprodukcji wiedzy. Wiedza skodyfikowana zwykle jest
wyraĪana w standaryzowanej oraz zwartej formie, aby ułatwiü i zredukowaü koszty
takich operacji. Taka wiedza noĪe byü transferowana niewielkim kosztem na duĪe
odległoĞci i poprzez granice organizacji. Wiedza formalna przechowywana jest w
ksiąĪkach, czasopismach, na dyskach magnetycznych i optycznych, w Internecie itd.
Organizacje gromadzą ją w raportach, dokumentach, patentach, oprogramowaniu,
zapisach obrazu, zapisach dĨwiĊku itp.
•

28

Knowledge Management Tools. Rudy L.Ruggles (ed.) Oxford, Butterworth-Heinemann, 1997 - podaj za
Wensley K.P, Verwijk-O’Sullivan A. (2000)

Katarzyna Materska
Kodyfikacja wiedzy w organizacji

Create

Convert

77

Commercialize
Customized
Products/
Services

Codified
Uncodified

Diffused
E.g. processes, databases
documents, drawings

Rys. 1 Kodyfikacja wiedzy w produkty i usługi (ródło: Skyrme, 1999)
Kodyfikacja sprzyja rozpowszechnieniu wiedzy. Im jest wiĊkszy stopieĔ kodyfikacji tym
wiĊksza jest liczba osób, do których dotrą informacje w danym czasie. Kodyfikowanie
obniĪa koszty przekształcania wiedzy potencjalnie uĪytecznej w zasoby wiedzy
organizacyjnej.
Przekształcanie wiedzy w informacjĊ (kodyfikacja)jest koniecznym warunkiem
wymiany wiedzy jako towaru. Informacja staje siĊ w tym przypadku noĞnikiem wiedzy.
Poprzez "uwolnienie" wiedzy przypisanej do osoby wiedza staje siĊ bardziej płynna,
przenoĞna, ułatwia cały szereg działaĔ związanych z rozwiązywaniem problemów.
Wiedza skodyfikowana ma duĪy potencjał jej upublicznienia, podczas gdy wiedza
nieskodyfikowana pozostaje własnoĞcią jednostki do czasu, gdy nie bĊdzie przekazana w
trakcie bezpoĞredniej interakcji z właĞcicielem wiedzy. (Zarządzanie wiedzą..., 2000)
3. Kodyfikacja wiedzy rozwaĪana jest takĪe w kontekĞcie narzdzia ułatwiaj cego
komunikowanie – prowadzi do uwspólnienia podzielanych kontekstów, unifikacji
terminologii, symboliki etc. W ten sposób nie zachodzi jedynie prosty transfer czy
translacja tego co znajduje siĊ w ludzkich umysłach, lecz tworzy siĊ wiedza, której dotąd
nie było (Dupouët, Laguecir).
Dla obu powyĪszych podejĞü waĪne jest stwierdzenie, Īe wiedza zapisana pod
postacią kodu moĪe byü dostĊpna tylko dla tych, którzy mają do niego dostĊp i umieją
siĊ nim posługiwaü. Tylko w takim przypadku dwie strony mogą dzieliü siĊ wiedzą lub
jedna z nich moĪe sprzedawaü wiedzĊ drugiej.
4. .„Kodyfikacja nowo powstałych rozwiązaĔ zabezpiecza równie du e koncerny
przed kosztownym powtarzaniem przez inne zespoły tej samej firmy - tylko z
powodu niewiedzy - tych samych rozwiązaĔ, badaĔ oraz metod. Powszechne jest tam
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narzekanie, Īe zespół badawczy A prowadzi te same badania – nie wiedząc co zrobił juĪ
zespół B – tylko z powodu braku informacji.” (Kasprzak, 2000 s.169)
5. W literaturze na temat kodyfikacji wiedzy przede wszystkim podkreĞla siĊ
ekonomiczne wyniki zastosowania kodyfikacji, pomniejszając jej wagĊ dla
podstawowych procesów uczenia siĊ w organizacji. Prencipe, Tell (2001) traktują
kodyfikacjĊ jako kognitywny wymiar procesu organizacyjnego uczenia si i
podkreĞlają, Īe kodyfikacja niesie ze sobą waĪne implikacje dla organizacyjnego uczenia
siĊ. W tym kontekĞcie autorzy Ci opisują trzy procesy: zdobywanie doĞwiadczenia,
artykulacja wiedzy oraz kodyfikacja wiedzy.
6.Kodyfikacja ujmowana jest teĪ jako jeden z wymiarów przestrzeni informacyjnej
przedsiĊbiorstwa. "Max H.Boisot (1999)29 w dobrze ugruntowanej teoretycznie,
poznawczo i filozoficznie koncepcji przestrzeni informacyjnej proponuje, aby przy
rozpatrywaniu kształtowania kompetencji przedsiĊbiorstwa braü pod uwagĊ trzy
wymiary:
• stopieĔ skodyfikowania wiedzy, czyli jej systematycznego sformalizowania,
• stopieĔ abstrakcji, czyli ogólnoĞci wiedzy i moĪliwoĞci jej wykorzystania w
wielu sytuacjach,
• zakres rozpowszechnienia (dyfuzji) wiedzy, który kształtuje dostĊpnoĞü
informacji dla ludzi pragnących z nich skorzystaü." (Bratnicki, 2001, s.46)
Kasprzak (2000) wykorzystuje hipotezĊ Boisot’a (1999) o wzajemnym
uwarunkowaniu i dodatkowym sprzĊĪeniu miĊdzy kodyfikacją wiedzy a stopniem jej
abstrakcji. Zwraca uwagĊ, iĪ wyĪszy stopieĔ abstrakcji (wiedza uniwersytecka)
ułatwia kodyfikacjĊ wiedzy, niĪszy zaĞ daje mniejsze moĪliwoĞci kodyfikacji.
Ilustracją współzaleĪnoĞci pomiĊdzy stopniem kodyfikacji wiedzy, stopniem
abstrakcji i moĪliwoĞciami jej dyfuzji jest tabela poniĪej.

29

Information Space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture.
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WYSOKA
MoĪna doprowadziü do
jej
standaryzacji
i
automatyzacji

ĝREDNIA

Poddaje siĊ opisowi
słownemu i moĪna
przedstawiü ją za
pomocą schematów lub
rysunków,

ABSTRAKCJA
JEĝLI WIEDZA:

MoĪe byü
zastosowana
niezaleĪnie od
sektora
gospodarki,

aplikacji w sektorze,

Łatwiej jest pokazaü,
niĪ wytłumaczyü o co
chodzi.

DYFUZJA
JEĝLI WIEDZA:
Jest dostĊpna dla
wszystkich, którzy
jej potrzebują

Opiera siĊ na
naukowych
podstawach
MoĪe byü
Jest dostĊpna dla
zastosowana w
kilku sektorów lub
nielicznych sektorach podmiotów

MoĪna ją łatwo
przyswoiü na
podstawie dokumentów
i instrukcji
Jest trudna do
Jest ograniczona do
wyraĪenia,
jednego sektora lub
NISKA
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Jest dostĊpna dla
jednego lub
dwóch podmiotów
w danym sektorze

Wymaga intensywnej
adaptacji zaleĪnie od
kontekstu

Tab. 1. Stopnie kodyfikacji, abstrakcji i dyfuzji wiedzy (ródło: Kasprzak, 2000 – za
Boisot, 1999)
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3. Nie cała wiedza mo e by skodyfikowana.
Wiedza, umiejĊtnoĞci osób i ich kompetencje, które przejawiają siĊ w
organizacjach mogą byü udokumentowane tylko do pewnego stopnia. Oppenheim (2000)
zwraca uwagĊ, iĪ w pewnych przypadkach kodyfikacja nie jest zupełnie moĪliwa. Jako
przykład „niekodyfikowalnej” wiedzy podaje intuicjĊ i przeczucia. Przytoczyü tu moĪna
równieĪ słynne zdanie M.Polanyi (1966) :”Wiemy wiĊcej niĪ potrafimy powiedzieü”.
" Fakt, Īe pewne elementy wiedzy są ukryte - nie wyklucza moĪliwoĞci ich
kodyfikacji - wszystko zaleĪy od motywacji do takiego działania. Z tego powodu
konieczne jest rozróĪnienie pomiĊdzy wiedzą ukrytą, która nie jest skodyfikowana,
poniewaĪ nie było do tego bodĨców i wiedzą, która nie moĪe byü skodyfikowana (jest
ukryta z natury)” (Zarzdzanie wiedz, 2000, s.18).). W tym kontekĞcie waĪnym
zagadnieniem jest rozstrzygniĊcie, ile wysiłku firma moĪe/ chce włoĪyü w kodyfikacjĊ
wiedzy.
Skoro skodyfikowanie pełnego zasobu wiedzy jest niemoĪliwe, naleĪy siĊ
skoncentrowaü na tej czĊĞci, która ma dla firmy najwiĊksze znaczenie. Pierwszym
waĪnym krokiem jest zidentyfikowanie dostĊpnych Ĩródeł wiedzy, nastĊpnym zaĞ ich
ocena pod kątem przydatnoĞci oraz ustalenie, jakiego rodzaju wiedzą Ĩródła te
dysponują.
Ze wzglĊdu na olbrzymie pokłady wiedzy istniejące zwłaszcza w duĪych i
nowoczesnych organizacjach oraz z powodu specyfiki wiedzy cichej rzeczą niemoĪliwą
jest kodyfikacja jej w całoĞci. Przydatne jest tworzenie tzw. "map wiedzy" (knowledge
maps) zwanych teĪ "ksiąĪkami telefonicznymi wiedzy" (knowledge yellow pages).
Celem tych narzĊdzi nie jest przechowywanie samej wiedzy, lecz wskazywanie jej
Ĩródeł w organizacji lub poza nią. JuĪ osiemnastowieczny pisarz Samuel Johnson
utrzymywał, Īe istnieją dwa rodzaje wiedzy: pierwszy, kiedy człowiek sam posiada
wiedzĊ na dany temat i drugi, kiedy wie, kto inny posiada wiedzĊ, której on sam nie ma.
(Strojny, 1999)

4. Słaboci kodyfikacji
Istotny problem w procesie kodyfikacji wiedzy stanowi – jak na razie - utrata jej
wartoĞci i cech wyróĪniających oraz „degradowanie” wiedzy do informacji lub danych.
Powszechnie wiadomo, Īe diagramy i inne systemy zarządzania informacją
odbierają wiedzy jej złoĪonoĞü i bogactwo charakterystyczne dla systemów społecznych.
Aby temu zapobiec Davenport i Prusak (1998) proponują w procesie kodyfikacji
przestrzegaü czterech zasad. Po pierwsze: menedĪerowie powinni okreĞliü cele, którym
kodyfikacja ma słuĪyü. Po drugie: menedĪerowie muszą byü w stanie zidentyfikowaü
wiedzĊ obecną w róĪnych formach. Po trzecie: muszą dokonaü oceny wiedzy z punktu
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widzenia jej przydatnoĞci i moĪliwoĞci kodowania. Wreszcie: muszą zidentyfikowaü
właĞciwe medium (noĞnik) do kodyfikacji i dystrybucji wiedzy.
Wiedza skodyfikowana w formacie bazy danych jest łatwo dostĊpna, moĪna ją
szybko transmitowaü. W procesie kodyfikacji nastĊpuje jednak „odfiltrowanie” istotnych
cech, które odróĪniają wiedzĊ od informacji – przede wszystkim kontekstualnoĞü
(bogactwo kontekstu), kognitywny wymiar organizowania i prezentacji wiedzy30 oraz
tzw. wiedza cicha. Bazy danych z pewnoĞcią nie zastąpią bezpoĞredniego dzielenia siĊ
wiedzą cichą (metodą twarzą w twarz). Istnieją jednak pewne zabiegi mające na celu
przybliĪenie baz danych baz wiedzy. NaleĪą do nich:
• dodawanie informacji kontekstualnej – gdzie informacja była uĪywana? Jakie
fakty naleĪy wziąü pod uwagĊ przy korzystaniu z niej?
• Podawanie szczegółów o twórcach informacji – np. umoĪliwianie kontaktu
poprzez e-mail
• umoĪliwienie dostĊpu do ekspertów (np. poprzez klikniĊcie ikony ‘help’,
uruchamianie poczty elektronicznej, stworzenie bazy ekspertów z opisem ich
kompetencji itp.)
• uzupełnienie informacji materiałami multimedialnymi (np. wizualna
prezentacją opisywanej jednostki informacji)
• tworzenie meta-danych, ustrukturalizowanych spisów zawartoĞci, map wiedzy
itp.
Baza wiedzy powinna zawieraü nie tylko wiedzĊ, która jest bez trudu dostĊpna, lecz
przede wszystkim tĊ, która jest najbardziej cenna i potrzebna oraz relewantna dla
członków organizacji. (Skyrme, 1999)
UĪytecznoĞü wiedzy jest rezultatem m.in. kodyfikacji. M.Bratnicki (2001) zwraca
jednakĪe uwagĊ, iĪ skodyfikowana "wiedza jest łatwa do rozpowszechniania i przez to
właĞnie staje siĊ dobrem mniej rzadkim. WartoĞü wiedzy jest wiĊc efektem zespolenia
sprzecznoĞci, gdzie z jednej strony wystĊpuje uĪytecznoĞü, a z drugiej rzadkoĞü. Jest
bowiem paradoksem, Īe w miarĊ wzrostu uĪytecznoĞci wiedzy jest coraz trudniej
utrzymaü jej status jako dobra rzadkiego." (Bratnicki, 2001, s.46-47)
Ponadto, na co zwraca uwagĊ Tiwana (2000, s.268) najwiĊkszą słaboĞcią jest to,
Īe wiedza łatwo dostĊpna w organizacji (skodyfikowana) jest łatwa do kopiowania i
podatna na nieetyczne próby wyprowadzenia jej z firmy, np. przez konkurentów.

30

W nauce o informacji centralnym zagadnieniem paradygmatu kognitywnego jest modelowanie organizacji
wiedzy, metod jej wyszukiwania i udostpniania w systemach informacyjnych w sposób zgodny z metodami
organizowania i operowania zasobami informacyjnymi utrwalonymi w pamici człowieka, dla którego systemy
te s projektowane. (Sosiska-Kalata, 1999)
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5. Fazy kodyfikacji
Znajdująca siĊ w organizacji wiedza musi byü najpierw uchwycona. Faza ta
polega na identyfikowaniu istotnych Ĩródeł informacji (wiedzy), o której była juĪ mowa
wyĪej. Druga faza, organizowanie wiedzy, polega na jej kategoryzowaniu, indeksowaniu
oraz ustalaniu powiązaĔ pomiĊdzy zasobami zgromadzonymi w systemach
informacyjnych przedsiĊbiorstwa oraz posiadanej przez ekspertów, którzy brali udział w
jej tworzeniu, a potem w uaktualnianiu. Celem organizowania jest ułatwienie
znajdywania wiedzy, ustalenie miejsca, w którym dany fragment powinien siĊ znaleĨü
oraz powiązaĔ z innymi elementami.
Niezmiernie waĪne dla tej fazy jest zapoznanie siĊ z istniejącymi kodami, tezaurusami
itp. dla danej branĪy, typu produktów czy organizacji. Przed opublikowaniem, zasoby
informacyjne mogą wymagaü przetłumaczenia oraz sprowadzenia do wspólnego
formatu. Jednolita prezentacja wiedzy znacznie ułatwia korzystanie z niej. Etap ten
wymaga wiĊc intensywnej komunikacji ze wszystkimi, którzy mieliby ze
zgromadzonych zasobów korzystaü a takĪe posłuĪenia siĊ takimi systemami dla
kodyfikacji jak taksonomie czy ontologie.
Muszą byü znane równieĪ miejsce udostĊpniania wiedzy oraz sposób dostĊpu.
Elementem krytycznym jest istnienie odpowiednich kanałów komunikacyjnych oraz
wspólnego systemu dostĊpu do zasobów informacyjnych, np. firmowego intranetu.
DostĊp ten moĪe polegaü na:
• przeglądaniu (browsing),
• wyszukiwaniu (searching),
• modelowaniu.
Ten ostatni sposób dostĊpu do wiedzy uchwyconej w systemach informacyjnych polega
na moĪliwoĞci modelowania pewnych procesów z wykorzystaniem zgromadzonych
zasobów i wyciągania wniosków. Przykładami takich rozwiązaĔ mogą byü m.in.
systemy eksperckie, gdzie na podstawie pewnych reguł oraz informacji dokonywana jest
analiza sytuacji.
6. Kodyfikacja a personalizacja
W Ğwietle wyĪej przytoczonych słabych stron kodyfikacji błĊdem byłoby
dąĪenie za wszelką cenĊ do formalizacji całej wiedzy w organizacji. Wyniki badaĔ
naukowych, przeprowadzonych w firmach konsultingowych przez Hansena, Nohria i
Tierney (1999) pokazują dwa odmienne podejĞcia w tym zakresie: orientacjĊ na wiedzĊ
skodyfikowaną (strategia kodyfikacji) oraz orientacjĊ na wiedzĊ spersonalizowaną
(strategia personalizacji). Ich rozróĪnienie jest ĞciĞle związane z podziałem na wiedzĊ
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jawną i ukrytą. W strategii kodyfikacji dominują relacje „ludzie –dokumenty”, zaĞ w
strategii personalizacji mamy do czynienia z głównie z relacjami „ludzie-ludzie”. 31
Wybór zakresu i stopnia kodyfikacji wiedzy (poddającej siĊ
rozpowszechnieniu) naleĪy do podstawowych wyborów organizacji. Nie ma - jak
podkreĞla A.Tiwana - jakichĞ sztywnych reguł okreĞlających proporcje miĊdzy
kodyfikacją a personalizacją wiedzy. "Prawidłową równowagĊ wyznaczają cele
organizacji w sferze zarządzania wiedzą. Powodzenie w zarządzaniu wiedzą zapewniają
oba podejĞcia w orientacji wiedzy firmy, aczkolwiek nie z jednakową wagą. JeĞli,
tytułem przykładu, organizacja zdecyduje siĊ na strategiĊ kodyfikacji jako strategie
wiodącą, to jej wysiłek powinien - dajmy na to - w 80% zostaü skierowany na
kodyfikacjĊ, a w 20% na personalizacjĊ" (Tiwana 2000, s.150).
Generalnie przyjmuje siĊ, iĪ firmy innowacyjne, które rozwiązują nowe problemy, bĊdą
raczej skłonne do stosowania polityki personalizacji. Natomiast strategie kodyfikacji,
poddające siĊ technologii magazynowania, indeksacji, poszukiwaĔ i ponownego uĪycia,
bĊdą preferowane przez organizacje mające do czynienia z powtarzającymi siĊ i
podobnymi do siebie problemami, z repertuarem powtarzających siĊ decyzji.
7. Zakoczenie
Spora czĊĞü wiedzy w organizacjach nie jest ani skodyfikowana wprost ani teĪ
skomercjalizowana32. Stąd teĪ trudno jest komunikowaü co siĊ tworzy i korzystaü z
zasobów wiedzy juĪ zgromadzonej. Odbija siĊ to niewątpliwie na słabszej pozycji firm
na rynku.
Coraz czĊĞciej firmy podejmują trud kodyfikowania swojej wiedzy. Nie ma jednej
recepty na to, jaka powinna byü struktura kodyfikacji. WiĊkszoĞü autorów jest zgodna,
Īe w kaĪdej organizacji inna – dla innych potrzeb, innych dziedzin, zagadnieĔ itp.
StopieĔ ujawnienia (kodyfikacji) wiedzy jest istotnym parametrem, który
determinuje warunki przepływu, rozprzestrzeniania siĊ, reprodukcji oraz reprezentacji
wiedzy.
Kodyfikacja wiedzy ma jednak swoje ograniczenia i w najbliĪszej przyszłoĞci trudno siĊ
spodziewaü, Īe cała lub wiĊkszoĞü wiedzy ukrytej zostanie zamkniĊta w systemie
kodów.

31

Porównanie strategii kodyfikacji i personalizacji, z uwzgldnieniem m.in. załoe ekonomicznych,
technologicznych oraz polityki personalnej w jzyku polskim (oparte na badaniach Hansena i in. ) znale
mona w pracach Wawrzyniaka, 2001 i Pawluczuk, 2003)
32
Wiedza moe by skomercjalizowana (opłacalna) na kilka sposobów: sprzedawanie jej jako cz usług
doradczych, organizowanie szkole, przekształcanie jej w produkty informacyjne, takie jak bazy danych,
publikacje itp.
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