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Bez echa przemycił się sygnał o poniechaniu prac nad egzempłarzem obowiązkowym, chociaż prob- 
łem mocno piecze wydawców oraz bibłioteki. Te największe i najważniejsze, więc pośrednio wszystkie 
inne. Miłkliwi jesteśmy,jakjurand po wizycie u Krzyżaków.

Oto znów mamy wobec (tym razem nie tyłko) bibliotek zachowanie powtarzalne jak katar; odpuś
cić, a może kłopot rozwiąże się sam, bądź zdechnie. Ale moje zdegenerowane doświadczenie podpo
wiada też, że centralne decyzje w stosunku do bibliotek częściej psują niźli naprawiają to, co i takjest 
pochrzanione. Więc odczucia mam chwiejne.

Idea egzemplarza obowiązkowego, zaimplementowana pięćset lat temu we Francji, wyglądała miło 
dopoki dało się zarchiwizować całą produkcję komunikacyjno-wydawniczą. Zawirowania i schody wy
generowały dopiero media, z Internetem na czele. Dzisiaj nie ma trwałej jasności, jakiego rodzaju eg
zemplarze są obowiązkowe; wyspecyfikowania bywają równie doraźne, jak pingwiny w Australii i stale 
podlegają zmianom, zaś pełne wyegzekwowanie powinności to lipa. Nasz zapis o karze grzywny wy
wołuje chichot.

Jednak główny polski kłopot to spis adresatów eo (czy na pewno racjonalny?), a zwłaszcza ich licz
ba: 16 bibliotek (w tym dwie dwuegzemplarzowe) + Filmoteka Narodowa. Stosowna ustawa liczy sobie 
20 lat, nowelizacje bywały pozoranckie, toteż dzisiaj dla większości wydawnictw - które padają przez 
niedosyt zbytu i mikroskopijne nakłady - takie myto 18 egzemplarzy (rekord świata!) na wszystko, to 
autentyczne harakiri.

Z drugiej strony: biblioteki, które za sprawą eo środki na zakupy miały od lat ograniczone, po utra
cie uprawnień utoną w wirze zabytkowej niemocy na wiele lat. Bo w naszym systemie finansowania 
i rachunkowości nie da się skokowo zwiększyć środków, których latami nie było. Konieczny jest jakiś 
okres przejściowy - dofinansowanie pomostowe? cząstkowy eo wybiórczy (poza BN i BJ, ale z jednym 
egzemplarzem)? - zanim poamputowane biblioteki odzyskają normalny rytm tworzenia kolekcji. Je
żeli istotnie odzyskają. I to nie jest ich problem; to jest problem nasz.

Tego co jest w tym zakresie teraz, nie da się utrzymać: to anomalia światowa. Ale zmiany muszą być 
cywilizowane, więc nie liczyłbym zbytnio na żadną centralę. Licz tylko na siebie - jak mówią lichwia
rze i pogromcy lwów.

Trzeba zatem na nowo wypracować wspólnie (chociaż nie kochamy się wzajemnie) kompromisowe 
stanowisko edytorsko-bibliotekarskie, lecz tym razem takie, żeby decydentom zabulgotało w żołąd
kach i musieli je skonsumować. A potem być w lansowaniu upierdliwymi do bólu. Bo takajest potrzeba 
polskiej nauki, polskiej kultury, polskiego edytorstwa i polskiego bibliotekarstwa. Potulnością wybru
kowano autostradę donikąd.
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