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Na pierwszy rzut oka bibliotekarstwo to taki sam zawód jak inne -  marne płace to nie tylko nasz 
przywilej -  ilościowo bynajmniej nie marginalny. Można przyjąć (dokładna statystyka nie istnieje), że 
w ok. 30.000 różnych bibliotek pracuje nie mniej, niż 70.000 osób.

Każdy zawód, nawet litościwie obdarty z poważniejszych wymagań kwalifikacyjnych, jest jeszcze 
zawodem tak długo, dopóki wspiera się zasobem profesjonalnych umiejętności i wiedzy. Takim reje
strem -  na rozmaitych poziomach: naukowym oraz praktycznym -  od stuleci dysponujemy w wymiarze 
globalnym, a modernizacja ma miejsce co dwa/trzy lata. Sęk w tym, że powinien docierać do świado
mości zainteresowanych, w ogóle oraz sukcesywnie. Jednak wszystkim formom ponadgimnazjalnego 
kształcenia w tym fachu ukręcono łeb, a kierunkowe studia wyższe dostarczają tylko garstkę absol
wentów -  toteż jedyną liczącą się formą transmisji zawodowej wiedzy pozostaje piśmiennictwo, które 
istnieje, lecz głównie w fazie podaży.

Jest jak kwiatostan prawie niewąchany. Odbiór, konsumpcja, czytanie -  to strefa ćwiećbytu. Czy za
tem można tak zawód uprawiać, zawodowo a niezawodnie? Bo stan obiegu zawodowej literatury gene
ruje ponury zawód. To jest raczej sygnał amatorszczyzny, rozszerzającej się jak zaraza.

Fundamentalny a świeży podręcznik ogólnobibliotekarski Bibliotekarstwo świeci absencją, gdziekol
wiek spojrzeć. Miesięcznik „Bibliotekarz” prenumeruje nie więcej niż 4% bibliotek -  „Poradnik Biblio
tekarza” ciut więcej ale niewiele -  kwartalnik „Przegląd Biblioteczny” 1,5%, a półrocznik „ZIN” mniej 
niż 1% bibliotek. Jest też interesujący rocznik „Biblioteka”, proszkolny miesięcznik „Biblioteka w szko
le” (ten zasięg ma większy lecz też nie masowy), wyraźnie odmienny periodyk elektroniczny „Biuletyn 
EBIB”, oraz kilka innych: nie tak mało i wystarczy. Tylko -  kto o tym wie oraz kto to czyta?

Jeżeli to, co w ofercie jest, nie odpowiada oczekiwaniom, to trzeba dać znać, zasygnalizować, spro
wokować reakcję. Ale najprzód należałoby rozeznać, co w dotychczasowej podaży istnieje, a czego 
brakuje. Tymczasem wygląda na to, że takiego rozeznania (prawie?) nie ma. A jak nie ma rozeznania 
i wiedzy, to nie ma zawodu.
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