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POST AKTUALIA 

Poruszamy się po obszarze, o którym trzeba wiedzieć możliwie dużo, lecz NAPRAWDĘ wiemy prze
raźliwie mało. Mimo mnóstwa doniesień rzekomo badawczych w czasopismach zawodowych i nauko
wych, w portalach, w monografiach i w relacjach z postępowań o stopnie naukowe. Bo w znacznej 
mierze to nie są żadne badania, tylko postękiwania, zamazujące wizerunek oraz stan rzeczy. Nadają 
się tylko do klozetu. Uwierzyć to dać się wpuścić w maliny. 

Badania empiryczne wymagają dużej wiedzy: o doborze próby, o technikach badawczych i o wnio
skowaniu. Traktują o tym liczne podręczniki, lecz sondażomani na ogól ich nie czytują, toteż produ
kują pseudosondażowe gnioty. To tak,jakby chirurg operowa! żołądek, nie mając pojęcia o anatomii. 

Czasem bywają też doniesienia świadomie kolorystyczne, kłamliwe, tylko pozorujące badania. Oraz 
trafiają się absurdalne wnioski, w następstwie mylnych interpretacji wyników. Wszystko razem kreu
je lipny obraz okolobibliotecznej rzeczywistości. 

Zapamiętałem jak pseudosondaż- w jednej uczelni, z jednym raptem profesorem w próbie - uda
jący że jest ogólnopolski, odrzucony przez czasopismo naukowe, opublikowało potem czasopismo za
wodowe. A z kolei na pytanie, czy zrecenzuję (na stopień) dorobek wsparty badaniami, przystałem 
chętnie lecz z życzeniem wglądu do badaniowej dokumentacji. Dalszej korespondencji już nie było. 
Było natomiast postępowanie: beze mnie. 

Badania czytelnictwa BN na populacji w wieku powyżej 14 lat, WSZYSCY traktują jako ogólnospo
łeczne. I NIKT tego nie prostuje. Przecież to są jaja! Albo sygnalizowane niedawno w portalach informa
cje o zasięgu bibliotek publicznych w UE: mają się do rzeczywistości jak tygrys do nosorożca. Wiemy, 
że nic nie wiemy? 

Nie tylko my. Oto poważna amerykańska organizacja OCLC zleciła niedawno biblioteczny sondaż 
poważnej firmie badawczej. W raporcie (108 stron druku) na s. 102 wtopiono (ukryto) w kontekst 
zdanie [badana] publiczność może reprezentować całą populację, ale nie musi. Cóż za wymyślne i piękne 
oszustwo! 

Fałszywy, załgany wizerunek rzeczywistości, jest jeszcze gorszy, niż brak obrazu. Zatem, jeśli ktoś 
badać nie potrafi, no to niech nie bada: za to nie biją. A Panie oraz Panowie Redaktorzy i Recenzenci 
czasopism, portali oraz monografii MUSZĄ sprawdzać nadsyłane raporty z badań, szacując wiarygod
ność, reprezentatywność i żądając okazania (części) dokumentacji . Bez tego, żadnych doniesień son
dażowych publikować po prostu nie wolno. Trzeba wszak pracować na rzecz kreowania prawdy, a nie: 
uprawiania lipy. 

JACEK WOJCIECHOWSKI 

50 I BIBUOTB<ARZ listopad 2013 

http://www.sbp.pl/sbp/dzialalnosc

