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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Tym razem wszystkie sygnalizowane tu publikacje są co najmniej dobre, a nie
które nawet bardzo dobre. I więcej niż zwykle jest takich, które traktują o książkach 
oraz o czytaniu. A poza tym geograficzny rozrzut genealogii jest spory.

THE
BOOK
A a i ,O liA l„  l i lS T O R Y

ŁDiTEtJ.lir M ICHAr:!, SU Ai«V. S.). 
S  U .K . W O tlO H U rSEN

ŚWIATOWE DZIEJE KSIĄŻKI

The book. A global history. Red. IMichael Suarez, SJ, 
H[enry] R. Woudhuysen. Oxford: Oxford Universi- 
ty Press, 2013, 748 s., ISBN 978-0-19-967941-6.

Przede wszystkim zwracam uwagę na niezwykłą 
publikację o dziejach książki oraz piśmiennictwa na 
świecie, znakomicie skonstruowaną. Mogłaby ucho
dzić za absolutny superhit, gdyby do zreferowania 
sytuacji w poszczególnych krajach zaproszono spe
cjalistów z tych właśnie krajów, a nie „obszarowych" 
bibliotekarzy z British Library. Ci bowiem tu i ówdzie 
poprzestawiali nieco hierarchie wartości oraz popisali 
trochę „banialuków".
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W sumie jednak dokonanie jest imponujące, tak w sensie objętościowym (750 s.), 
jak i merytorycznym. Kreatorami pomysłu, organizatorami całego gigantycznego 
przedsięwzięcia (zawiera opinie 57 autorów z różnych krajów) i redaktorami tomu są 
dwaj profesorowie bibliologii. Mianowicie Micłrael Suarez z uniwersytetu stanowe
go w Cłrarlottesyille (Yirginia, USA) oraz rektor Lincoln College w Oksfordzie (UK), 
Henry Woudhuysen -  z nieznanych powodów ukrywający w książce swoje imię. Obaj 
wykonali tytaniczną pracę.

U źródeł rozwojowego cyklu książki usytuowały się oczywiście początki pisma, 
które lokalizuje się w Sumerii. Jednak wcześniej mogło istnieć protopismo, a z geogra
ficznego punktu widzenia, miejsc narodzin musiało być kilka. Wszędzie jednak wy
wodziło się od mowy i pozostawało w relaqi do sygnałów fonetycznych. Dzisiaj za 
najbardziej fonetyczne uchodzi pismo fińskie, ale kto w Finlandii połamał sobie język 
na czytaniu tamtejszych nazw, ten opinii znawców zapewne nie potwierdzi.

Najstarsze ślady pisma alfabetycznego pozostawili Fenicjanie oraz Tebańczycy, 
współcześnie zaś -  po różnych przekształceniach -  przeważają systemy złożone z 20- 
40 liter. Najmniej w Papui, bo 12 znaków, a najwięcej w Kambodży: 74 litery. Nic to 
jednak, w zestawieniu z ideograficznym pismem chińskim albo japońskim. Tam dla 
piśmienności trzeba opanować 2-5 tys. znaków.

Digitalna współczesność zastała w każdym razie wiele różnych systemów pisma, 
z czym w skali globalnej trzeba sobie jakoś radzić. A jakie rozwiązania przyniosą ko
lejne lata, tego póki co nie wiadomo.

Impet formule książki nadały księgi, uznawane za święte -  reprezentujące prawo, 
perfekcję i jedność, niepodlegające weryfikaq‘i ani falsyfikacji, a inspiracyjnie potężne. 
Tora, Talmud, Nowy Testament i spisany post factum (Mahomet był niepiśmien
ny) Koran: w innych religiach siła zapisanych tekstów mogła być nieco mniejsza. 
Natomiast wszędzie cele były instrumentalne, a uzasadnienia -  pozarozumowe. 
Co razem złożyło się na wielowiekowy autorytet piśmiennictwa.

Jednak rynek książki -  tak, jak ukształtował się już w Grecji i w Rzymie -  wy
kroczył poza ramy wiary i religii. Książki mianowicie, w rozmiarze rozległym (po 
dzisiejszemu: masowym), stały się narzędziami edukacji, nauki, informacji oraz 
literatury. No i te obszary, dla egzystencji fundamentalne, stworzyły przesłanki 
do gromadzenia, przechowywania, archiwizowania oraz szerokiego udostępnia
nia zapisanych tekstów. Dlatego zaczęto organizować biblioteki, w Rzymie tak
że publiczne.

Oto w skrócie geneza dominacji oraz funkcji książki w komunikacji publicznej -  
co przetrwało aż do naszych czasów -  w powiązaniu z symboliką uniwersalnego 
nośnika różnorodnych treści. Tak to widzą autorzy kilku tekstów i tak tłiimaczą 
jej niezwykłą żywotność, niejako w przeciwstawieniu do krążących uporczywie 
opinii o zagładzie piśmiennictwa.

Sporo miejsca w tomie zajmują kompetentne omówienia poszczególnych seg
mentów systemu książki (drukarstwa, edytorstwa, cenzury itd.), co jednak trudno 
tu referować w szczegółach. Wyjątek zrobię dla interesującego sporu edytorsko- 
-tekstologicznego, który dotyczy relacji między wydawanym tekstem a jego au
torską intencją/wersją.

Otóż tradycyjnie obowiązywała reguła podporządkowania edycji autorowi, bo 
to przecież jego wytwór. Jednak przy rozdziale ról autorskich i wydawniczych 
oraz wobec obowiązywania w obiegu zasad rynkowych (autorom niekoniecz
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nie znanych), to już nie jest takie oczywiste ani jednoznaczne. Tym bardziej, że 
i udział odbiorców/czytelników staje się coraz bardziej współkreacyjny, nie tyl
ko w komunikacji digitalnej, a to wymaga bardziej otwartych formuł tekstowych. 
Co zostało w tej książce zasygnalizowane -  podane do wiadomości, lecz bez roz
strzygania. I myślę, że słusznie, bo sytuacja jest mocno zróżnicowana oraz dyna
miczna, zmienna.

Ma to jednak przełożenie na konflikty, narosłe wokół prawa własności intelek
tualnej -  czemu też w tej książce poświęcono osobne uwagi. Rzeczywista ochrona 
ustawowa praw autorskich została wprowadzona w XVIII w. w Anglii i do dzisiaj 
w praktyce światowej dominują rozwiązania anglo-amerykańskie, z dopełnieniem
0 niektóre tylko postanowienia europejskie. Jednak w sumie narodowy charakter 
odnośnych przepisów powoduje, że w skali globalnej autorskie prawa nie zawsze 
oraz nie wszędzie są stosownie przestrzegane.

Zbieżne są tylko założenia, że ochrona dotyczy oryginalnych wytworów nieużyt
kowych, przedstawionych w konkretnie ukonstytuowanej (wyartykułowanej) for
mie. Czasami również -  samego pomysłu. Ale to nigdy nie jest jedno prawo, lecz 
zespół praw, odnoszących się -  odrębnie -  do reprodukcji, adaptacji, wykorzysta
nia, dystrybucji, oraz publicznego odtwarzania lub przetwarzania. Przy obecnych 
technologiach komunikacj^nych, zachowanie sztywnych i wszędzie identycznych 
dozwoleń oraz zakazów, zakrawa na utopię.

Jednocześnie narasta odrębny spór, pomiędzy nadawcami treści, którzy żądają 
ochrony, a odbiorcami, nastawionymi na łatwy dostęp i użytkowanie tych treści. 
Hegel oraz Locke mieli rację w opiniach, że to twórca ma prawo do wytworzonych 
przez siebie treści -  co dzisiaj przenosi się głównie na prawo do godziwej rekom
pensaty z tego tytułu -  lecz praktyczne rozwiązania są (z takiego punktu widze
nia) dalekie od doskonałości.

Kilka niestereotypowych uwag w tomie odnosi się do książki dziecięcej, cho
ciaż ujęcie problemów wydało mi się nadmiernie anglocentryczne. Jak zauważono, 
rynek książki dla dzieci rozwinął się w XIX w. wobec wprowadzenia obowiązku 
szkolnego, a w XX stuleciu nastąpiła dywersyfikacja i znaczne wzbogacenie ofer
ty. Charakterystyczna stała się też inwazja ilustracji, tym intensywniejsza, im niż
szy miał być przedział wieku potencjalnych czytelników. A w oparciu o koncepcję 
Friedricha Frobla, powstały książki aktywizujące: do rysowania, kolorowania, pi
sania, wycinania i w ogóle do przedmiotowej zabawy. Wszystko zaś po to, żeby 
dokonywało się wprowadzenie do czytania dobrego (o czym szerzej w omówie
niu książki następnej).

Czy tak jest istotnie? Autorka omówienia (Andrea Immel z Uniwersytetu w Prin
ceton) nie twierdzi, że nie, lecz zwraca uwagę, że mnóstwo książek dla dzieci, na
dal kierowanych do obiegu, nie odpowiada współczesnej mentalności małolatów.
1 sarkastycznie dodaje, że same dzieci są na ogół ubezwłasnowolnione w swoich 
czytelniczych decyzjach, a lektury narzucane, niekoniecznie są akceptowane.

Są też w tym tomie opinie na temat e-booków -  bardzo wyważone. Dominu
je pogląd, że ta forma jest na razie w stadium rozwoju, mimo że pierwsze książki 
na CD pojawiły się już ćwierć wieku temu, ale popyt był wtedy niewielki i prze
trwały głównie audiobooki. Boom e-bookowy zapewniła dopiero formuła WWW.

Zdaniem autorów, e-book to wielosemiotyczna publikacja digitalna, odbierana 
za pośrednictwem komputera bądź innego urządzenia elektronicznego -  ale, jak
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twierdzą, na razie dobrej definicji nie ma. Odmienności od książek drukowanych 
upatrują w linkach oraz w hiperlinkach, również w łatwej aktualizacji treści, jak 
też w bardziej funkcjonalnych konstrukcjach skorowidzów i przypisów. Oczywi
ście zalet dałoby się wyliczyć znacznie więcej, tak, jak również zbyt skromny jest 
rejestr sygnalizowanych mankamentów.

Autorzy narzekają głównie na natrętną kontrolę wydawców nad odbiorem i na 
gorszy standard czytania tekstów zremediowanych, czyli przetworzonych bezpo
średnio z druku. Co oznacza, że dobry e-book to taki, który jest od początku kre
owany jako digitalny i w języku HTML.

Ponad połowę tomu zajmują opisy dziejów książki (często również bibliotek) 
w różnych krajach lub częściach świata. Przedsięwzięcie jest niebywale ambitne, 
właściwie bez precedensu, natomiast realizacja bywa jednak różna. Trudno się dzi
wić. Najlepiej oraz najpełniej zostały zreferowane losy książek w USA, w Wielkiej 
Brytanii i w innych krajach anglojęzycznych. To jest skondensowana panorama 
zdarzeń, wysoce kompetentna i pożyteczna, dotychczas rozproszona po wielu róż
nych publikacjach. Co jednak trudno byłoby streścić -  poza nieznaną mi wcześniej 
opinią o zmieniających się koncepcjach czytelnictwa w USA. Początkowo domino
wało tam nastawienie na ewangelizację i umoralnianie przez piśmiennictwo oraz 
na kształcenie zbiorowościowe. Z czasem dały znać o sobie tendencje indywidua- 
lizacyjne, więc pozyskiwanie zróżnicowanej, osobistej wiedzy i tworzenie zinter- 
nalizowanych zasobów szeroko pojętej kultury indywidualnej. A dopiero później 
zaakceptowano czytanie użytkowe i przyjemnościowe. Mam wrażenie, że w Eu
ropie wyglądało to jednak inaczej.

Teksty, odnoszące się do innych regionów i krajów są rozmaitej jakości oraz róż
nej objętości. Obok jednoznacznie trafnych -  także zbyt zdawkowe i puste.

Tak opisano sytuację książki na Słowacji, sygnalizując, że publikacje w języku 
słowackim pojawiły się dopiero w XIX w. Wcześniej, chociaż Lewocza uchodziła 
za prężny ośrodek wydawniczy, w obiegu dominowały teksty w innych językach, 
szczególnie w węgierskim. Za ważne zdarzenie uznano w książce powołanie Ma- 
ticy Slovenskej i -  ale to już w 2000 r. -  wyodrębnienie z niej Biblioteki Narodowej. 
Inne informacje słowackie są bardzo standardowe (pominięto czas wojny, dla sło
wackiego piśmiennictwa akurat ważny) -  tak jak i te, które z kolei dotyczą Czech. 
Jakkolwiek czeskie oficyny wydawnicze doczekały się kilku charakterystyk, tak 
samo jak tamtejszy „złoty okres" edytorski z XVI w.

Poza tym autorzy skupili uwagę na niedawnych przemianach politycznych i na 
reprywatyzacji rynku wydawniczego -  także w krajach nadbałtyckich. O Łotwie 
i Litwie (kiepski tekst) nie napisano nic ciekawego, poza przypomnieniem carskich 
zakazów używania tam alfabetu łacińskiego. Lepiej prezentuje się wątek estoński, 
ze wzmiankami o dłuższej tradycji języka estońskiego, zawsze silnym ruchu wy
dawniczym i (znakomitym) literackim, oraz dobrym od dawna standardzie biblio
tekarstwa. Przypomniano też międzynarodową renomę uniwersytetu w Dorpacie 
(teraz; Tartu) i wpływ tej uczelni na stan piśmiennictwa. Ale wszystkie te noty są 
jednak bardzo ogólnikowe.

Znacznie lepiej wygląda zarys dziejów książki i wydawnictw w Rosji -  chociaż 
z nadmiernie silnym zaakcentowaniem wpływów cenzury, a potem państwowego 
monopolu wydawniczo-bibliotecznego. Wśród różnych sygnałów jest wzmianka, 
że pierwsze druki cyrylicą wydawano w Krakowie, ale nazwę napisano: Crakow.
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Natomiast charakterystyka sytuacji bieżącej mocno mija się z rzeczywistością (pra
wie nic nie ma o regresie księgarstwa i bibliotekarstwa) -  tak jak i to, co napisano
o współczesnej Ukrainie oraz Białorusi. Owszem, w obu tycli krajacłi nadal odczuwa 
się silną rusyfikację piśmiennictwa, ale (o tym nie ma słowa) z każdym rokiem coraz 
mniejszą. Autorka (Christine TTiomas z British Library) zwróciła poza tym uwagę na 
silny ukraiński ruch edytorski w USA (to jednak już przeszłość) oraz przypomnia
ła, że pierwsze publikacje po białorusku wydawano przed laty w naszym Supraślu.

W tym kontekście polski segment przedstawia się godziwie -  Janet Zmroczek 
z British Library zawarła w nim sporo informacji ważnych, jak też charakterystycz
nych. A co ją zaciekawiło szczególnie?

Powołanie Akademii Krakowskiej oraz krakowski rozkwit drukarstwa, ale potem 
regres, wobec przeniesienia stolicy na prowincję. Ustawy KEN i słownik Lindego. 
Kontrast między germanizacją w zaborze pruskim i hossą piśmiennictwa w Galicji;
o zaborze ros)Ajskim angielska autorka jakby nie pamiętała. Z okresu międzywojen
nego wyłowiła zaś wydawnictwa Arcta oraz Gebethnera i Wolffa, jak też przywoła
ła informację, że w 1935 r. wydano tu 8700 tytułów, a to rzeczywiście dużo.

Referencja z okresu powojennego jest już sztampowa. Upaństwowienie wydaw
nictw i księgarń, wprowadzenie cenzury, brak papieru oraz funkcjonowanie oficyn 
bezdebitowych -  tak to wyglądało z Londynu. A czas obecny Zmroczek charaktery
zuje lapidarnie lecz trafnie -  książka w Polsce funkcjonuje teraz tak, jak wszędzie.

Tom zamyka wspaniały indeks i niezależnie od drobnych zastrzeżeń, muszę po
wiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem tej publikacji. To jest bibliologiczne 
wydarzenie pierwszej kategorii.

BOOK SMART
H o w  to D e ve lo p  sncl 

S u p p o rł Successful. 

M otivat® d Resders

CZYTELNICZY PORADNIK DLA RODZICOW

Anne E. Cunningham, Jamie Zibulski: Book smart. 
How to develope and support successful, motivated rea- 
ders. New York: Oxford University Press, 2014, 468 
s., ISBN 978-0-19-984393-0.

A oto inna monografia, ściśle powiązana z te
matyką piśmiennictwa oraz czytelnictwa, którą 
z całą odpowiedzialnością określam jako znakomi
tą. Przeznaczona głównie dla rodziców -  miałem 
wątpliwości czy blisko 500 stron druku nie wywo
ła awersji, ale autorki oraz doświadczeni wydaw
cy wiedzą chyba lepiej -  jednak dla bibliotekarzy 

szkolnych, publicznych i pedagogicznych to też mogłaby być pożyteczna lek
tura obowiązkowa.

Amerykańskie autorki -  Anna Cunningham, prof. filozofii z Berkeley Uni- 
versity i Jamie Zibulski, prof. psychologii z Fairleigh Dickinson University
-  wspaniale zlepiły wskazówki dla rodziców (mnóstwo konkretnych przykła
dów i praktycznych porad w specjalnych tabelach i zestawieniach), z naukową 
podbudową, oraz z efektami doświadczeń na własnych dzieciach (biedne dzie

Anne E. Cunningham, Ph.d, 
Jamie Zibulsky. Ph.D.
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ci...). Powstała z tego fascynująca publikacja poradnikowa, dotycząca czytania
i czytelniczego przygotowania, jakiej jeszcze nigdy nie udało mi się napotkać.

Obie panie postulują wspólne, rodzicielskie czytanie z dziećmi (to coś in
nego niż czytanie dzieciom), połączone z rozmową, poczynając od drugie
go roku życia, z późniejszą kontynuacją jak długo się da. To ma być czytanie, 
z czasem wymienne, rozmowa, opowiadanie, także pytania z odpowiedziami
i znowu powrót do czytania. Nawiązują się w ten sposób trwalsze relacje inter
personalne, ma miejsce zabawa oraz wymiana wymyślonych uzupełnień nar
racyjnych, a rezultatem jest opanowanie kolejnych umiejętności i przyswojenie 
nowej wiedzy. W ten sposób ze wsparcia współczytających rodziców, generuje 
się rusztowanie dla czytelniczej sprawności dziecka oraz dla sukcesywnie in- 
ternalizowanych wiadomości.

Jednak wcześniej trzeba zadbać o rozwój mówienia -  leksykalny (słownictwo)
i semantyczny (budowa wypowiedzi) -  poprzez rozmowy z dzieckiem, a także 
przy dziecku, produktywne już od dziewiątego miesiąca życia. Sprawność fo- 
nologiczna (dźwiękowa w słuchaniu) i fonematyczna (rozróżnianie jednostek 
leksykalnych) jest bowiem następnie fundamentem czynności lekturowych. 
Potem zaś z rozmów podczas czytania, na zasadzie efektów domina, budują 
się rozmaite wyższe sprawności intelektualne. Tym liczniejsze i tym wcześniej 
(jak dowodzą liczne badania), im bardziej udaje się zaangażować dzieci w to 
wspólne czytanie. Wówczas już nawet dzieci dwuipółletnie mogą zacząć pisać 
swoje pierwsze litery, a sześciolatki poradzą sobie z odbiorem wypowiedzi me
taforycznych. Ale trzeba nad tym popracować w domu -  razem.

W okołolekturowych rozmowach i komentarzach trzeba odróżniać relacje dosłow
ne od zmetaforyzowanych opowieści, a służy temu uprzywilejowanie fabuły, czy
li preferencja dla lektur ściśle literackich. Które najlepiej dopełniać o indywidualne 
relacje z odczytań, ewentualnie inspirując wachlarz niedopowiedzeń (do uzupeł
nienia) oraz zwracając uwagę na różne sposoby postrzegania zdarzeń i na potrzebę 
empatii. To powinna być zachęta do odbioru niejako „detektywistycznego", który 
stanowi wprowadzenie do kreatywnego myślenia. No i właśnie temu mają służyć 
wspólne czytania rodzinne.

Na kolejnych etapach rozwoju trzeba jednak ustalać, co dziecko może już samo 
sobie uświadamiać (i tego nie pilotować), a w czym trzeba pomóc. Mądre bowiem 
wsparcie, czyli odpowiednio dostosowane, stymuluje rozwój czytelniczej oraz in
telektualnej samodzielności, a jednocześnie podbudowuje pewność siebie i zaufa
nie do otoczenia.

Taki sam mechanizm dotyczy wsparcia umiejęhiości pisania, które nie jest z czyta
niem tożsame, ale pozostaje z nim w ścisłym związku. Przedstawiając schemat roz
woju tej umiejętności, autorki sugerują takie oto stadia: bazgranie > grafika znaków 
literowych > zapisywanie treści > automatyzacja procesu pisania > personalizacja sty
lu. Ich zdaniem, już w wieku 4-5 lat dzieci mogą używać pisania w różnych celach re
lacyjnych albo perswazyjnych. Co jednak trzeba inicjować oraz motywować w domu: 
z podbudową emocjonalną i przyjemnościową. Na przykład przez prowadzenie pa
miętnika albo kroniki rodzinnej, bądź przez zapisy dziennych planów zamierzeń.

Bo domowa atmosfera ma dla motywacji szczególne znaczenie. Nad niekoniecz
nie skutecznym motywowaniem przez nakazy, a nawet przez systemy laurek i ocen, 
wyraźnie góruje motywowanie przez identyfikację z innymi -  w tym przypadku
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Z rodzicami (w książce obie panie nie napisały, że głównie ctiodzi o mamy -  ależ 
skąd) -  z czego następnie tworzy się własny, osobisty system automotywacji -  kie
dy coś się lubi. Otóż właśnie wspólne czytanie domowe może sprawiać radość i mo
tywować bardzo skutecznie.

Co niekiedy ulega jednak zakłóceniu w momencie pójścia dziecka do szkoły. Zda
niem autorek, trzeba wówczas zmodyfikować domowy system motywacyjny, albo 
nawet zmienić radykalnie, natomiast nie wolno właśnie wtedy pozostawić dziec
ka samemu sobie.

Autorki nie mają wątpliwości, że, ctiociaż każde dziecko jest inne, to strategia 
wspólnego czytania w domu stanowi uniwersalny i obligatoryjny sposób efektyw
nej stymulacji rozwoju intelektualnego każdego dziecka. I potrafią to znakomicie 
uzasadnić -  przedstawiając mnóstwo wariantów skutecznego postępowania. To 
rzeczywiście jest świetna książka.

FUTURYŚCI ORAZ ICH KSIĄŻKI [****]

Jewgenij Kowtun: Russkaja futuristiczeskaja kniga. 
Moskwa: Izdatielskij dom "RIP-holding", 2014, 232 
s., ISBN 978-5-903190-66-9.

A oto jeszcze jedna publikaqa, odnosząca się do 
książek i do edytorstwa, z tym że potencjalny krąg 
jej odbiorców należy zapewne ograniczyć do rosjo- 
znawców, literaturoznawców i księgoznawców tra
dycyjnych. Traktuje zaś o książkach litograficznych 
(płaski druk z kamiennej matrycy i tuszu), wydawa
nych tuż przed I wojną światową przez rosyjskich 
futurystów. Autor -  Jewgenij Kowtun (1936-1996) -  
wybitny znawca rosyjskiej awangardy artystycznej, 

zebrał w tomie opinie o tym niezwykłym zjawisku, a wydawca nie tylko udostęp
nił je po latach, ale również zadbał troskliwie o kontekst reprodukcyjny. W re
zultacie to jest bardzo piękna książka -  sama w sobie.

A zdarzyło się tak, że pomiędzy 1912 a 1917 r., grupa awangardowych rosyj
skich poetów (głównie futurystów) oraz malarzy zaczęła wydawać litograficzne 
książki malarsko-poetyckie, wywołując szerokie zaciekawienie, ale również kon
sternację, bo to w gruncie rzeczy były antyksiążki. Pokazano je później w kom
plecie raz, na wystawie w 1932 r. i... zakazano prezentowania przez 40 lat. Mimo 
że nazwiska kreatorów były imponujące.

Mianowicie główny inspirator całego pomysłu, świetny poeta i rysownik Alek- 
siej Kruczonych, jeszcze sławniejszy poeta i malarz Włodzimierz Majakowski 
(wydał w tej formie książkę Ja), wybitny poeta Wielemir (właśc. Wiktor) Chleb- 
nikow, głośny w Europie i poza Europą malarz Kazimierz Malewicz, światowej 
(potem) sławy językoznawca Roman Jakobson i wielu innych, powszechnie zna
nych twórców. Wszyscy dali o sobie znać także później, ale już jednak (poza Ma- 
lewiczem) mniej awangardowo i książkowo-edytorski epizod został im na jakiś 
czas zapomniany.
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Pomysł wiodący polegał na przywróceniu jedności druku oraz ikonografii, jak 
niegdyś -  z tym, że tecłinika litografii umożliwiała wieloegzemplarzowość od razu, 
bez udziału kopistów -  ale w nowej konwencji. Ilustracje mianowicie nie miały sta
nowić dopełnienia (wizualnego objaśnienia) tekstu, lecz kontynuowały bądź rozwi
jały wątki narracyjne, a także odwrotnie. Z tej reguły wyłamał się tylko Malewicz, 
ale to zawsze był twórca osobny: wyznawał wtedy alogizm, logiczne (?) więc, że jego 
rysunki nie miały z tekstem nic wspólnego -  były autonomicznymi opowiadaniami.

We wszystkich tych niby książkach mieszały się wątki malarskie oraz litera
ckie, bywały też próby graficznej prezentacji dźwięków, a wiersze pisali również 
malarze, podczas gdy poeci akurat rysowali. W przeciwieństwie do futurystów 
zachodnioeuropejskich, nawiązujących przeważnie do antyku, ich rosyjscy ko- 
liganci woleli odwoływać się do tradycji rosyjskiej. W konstrukcji książek lito
graficznych okazało się to niezwykle produktywne.

Warte zobaczenia są nie tylko konstrukcje treściowe, ale również (a może prze
de wszystkim?) same książki, jako niepowtarzalne materialne wytwory sztuki. 
W sygnalizowanej publikacji jest to częściowo wykonalne, została bowiem do 
tego celu przystosowana -  materiał ilustracyjny jest świetnie dobrany i zrepro- 
dukowany najlepiej jak można.

Niektóre z ówczesnych pomysłów wykorzystywano później w wydawnictwach 
dla dzieci. Ale z dzisiejszego punktu widzenia łatwo zauważyć, że to były mode
lowe i prototypowe warianty obecnej książki synkretycznej, konwergencyjnej
i multisemiotycznej. Okazuje się zatem, że wszystkie współczesne formy pub
licznej ekspresji mają swoje korzenie w przeszłości, a znów liczne dawne roz
wiązania komunikacyjne znalazły teraz zmodyfikowane kontynuacje. O czym 
warto wiedzieć, bo to generuje szacunek dla przeszłości, a także pokorę, oraz 
ostrożność w uznawaniu wszystkiego, co nowe za magię teraźniejszości. Może 
to i magia, ale z ogonem historii.

A swoją drogą: szkoda, że nie można tych wszystkich futurystycznych pere
łek obejrzeć dzisiaj na własne oczy -  bezpośrednio. Wyleczyłyby każdego z lek
ceważenia książki.

Z BIAŁORUSI

Bibliateczny zuiesnik. Zbornik artykulau. Nr 5. Red. 
L. Kiruchina. Mińsk: Nacjanalnaja Biblioteka Bieła- 
rusi, 2013, 175 s., ISSN 2308-7315.

Raz już sygnalizowałem tutaj tom białoruski -  
wtedy bez entuzjazmu. Ale teraz nowy zbiór ar
tykułów, sygnowany przez tamtejszą Bibliotekę 
Narodową, jest zdecydowanie lepszy, mimo że 
nierówny. Są tam bowiem również teksty nijakie 
lub marne, naśladujące sowiecki styl niby nauko
wy (dużo zdań pustych, żonglowanie terminami), 
jednak jest też kilka wypowiedzi bardzo interesu
jących i to one nadają ton całości.



R EC ENZJ E  I PRZEGLĄDY P I ŚMI ENNI CTWA 637

A już inna sprawa, że wciąż dominuje rosyjski: piętnaście artykułów napi
sano w tym języku, wobec tylko dwóch po białorusku i to akurat szczególnie 
kiepskich. Wprawdzie tytulatura tomu oraz rozdziałów, wstęp, spis treści i apa
rat informacyjny zapisano w języku białoruskim, jednak całość jest naznaczo
na rosyjskością przesadnie.

Ciekawy wydał mi się rezultat ogólnokrajowego sondażu (2500 osób), zre
ferowany przez Jelenę Dołgopołową z mińskiej Biblioteki Narodowej. Otóż 
ponad połowa (53,5%) respondentów życzy sobie informacji możliwie bez wy
chodzenia z domu, jakkolwiek im wyższy przedział wieku ankietowanych, tym 
ten odsetek jest niższy. A poza tym informacja biblioteczna jest znacznie wy
żej ceniona niż internetowa, jeżeli potrzebna do celów naukowych oraz (jed
nak z mniejszym przewyższeniem) edukacyjnych.

Aż 73% badanych potwierdziło znajomość bibliotecznych stron WWW, lecz 
do korzystania z nich przyznało się tylko 32%. Czy u nas byłoby inaczej? Za to 
w rejestrze narzekań dominowały (52%) utyskiwania na mierny dostęp do baz 
pełnotekstowych, a pretensje (34,5% -  dużo!) zgłaszano też wobec różnych biblio
tecznych odpłatności. Tak zresztą jest wszędzie: biblioteki próbują narzucać opłaty 
za to i owo, a publiczność protestuje i zwykle ma rację (zob. omówienie następne).

O nieciekawej sytuacji książki oraz czytelnictwa -  ale w Rosji -  pisze bez 
ogródek Yioletta Askarowa z Akademii Kultury i Sztuki w rosyjskim Czelabiń
sku. Jej zdaniem pisarze, wydawcy oraz księgarze skupili się teraz wyłącznie 
na komercyjnym zysku, traktując klientów nie jak partnerów, ale jak płatni
ków. Literaci nie są już przewodnikami ani nauczycielami (ta opinia to akurat 
postsocjalistyczny atawizm: nigdy nie byli) -  i, przykładowo, sypie nazwiska
mi. Całkowicie bez sensu! Źle wypada też porównanie z praktyką zagraniczną, 
gdzie jednak wsparcie książki oraz czytelnictwa nierzadko ma miejsce, a w Ro
sji wydawcy i władze skupiają się tylko na walce z piractwem.

Wydawnictw niezależnych jest mało, księgarń również niedużo i w dodatku 
trwa proces likwidacji, zwłaszcza na prowincji. Padają też biblioteki; w trybie 
pozorowanej reorganizacji ubywa ich około 500 rocznie. Na co nikt nie reagu
je, wszyscy mają biblioteki w nosie i społeczeństwu jest to całkowicie obojętne.

Bo też żadnego dialogu bibliotek ze społeczeństwem nie ma. Kadra pracow
nicza jest przeważnie przypadkowa i niewiele umie, czas otwarcia bibliotek 
bywa skandalicznie krótki, za to skwapliwie narzuca się nielegalne opłaty za 
korzystanie. Szansą reanimacyjną byłoby silne nastawienie bibliotek na pub
liczność, ale nikt tego nie czyni, bo nie potrafi: nawet na studiach inb niczego 
takiego nie uczą (to znaczy -  napisano, że w Czelabińsku uczą). Jak jeszcze do
dać nieokreślony wizerunek czytelnika/użytkownika, to istotnie obraz sytuacji 
jest mroczny. Obawiam się, że nie tylko w Rosji.

Z kolei Wiktor Pszibytko z mińskiej Biblioteki Narodowej przedstawia in- 
strukcyjnie -  z klarownym schematem postępowania (co, jak, kiedy) -  pro
ces tworzenia bibliotecznego repozytorium elektronicznego. To świetny tekst.

Poradę rozpoczyna od wskazówek wyboru aparatury i programu (konkrety są 
białoruskie), sygnalizując wysokie wymagania techniczne, zwłaszcza mocnych 
serwerów. Doradza też automatyzację wszystkich składowych procesów -  je
śli to możliwe -  i opracowanie zasad bezpiecznego dostępu, a także: obmyśle
nie obsługi technicznej w całości.
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Wybór materiałów do repozytorium ocenia jako trudny i zawsze wymagają
cy indywidualnego przygotowania -  uniwersalnych reguł nie ma. Remediacje 
z druku, ale retrospektywne, można po wskazaniu zlecić wykonawcy zewnętrz
nemu, natomiast bieżące trzeba realizować w bibliotece i to jest obciążenie po
ważne oraz kłopotliwe. A poza tym należy jeszcze przysposobić użytkowników. 
Można to zrobić przez Internet, ale przy wyższym skomplikowaniu procesów 
lepiej nastawić się na bezpośrednie wprowadzenia z instruktorem.

Są też w tomie utyskiwania na mankamenty prawne. Białoruska ustawa o bi
bliotekarstwie pochodzi z 1995 r. i mimo siedmiokrotnych zmian, nadal jest 
nieprecyzyjna oraz niekompletna. Ale nawet to, co ustalono, nie zawsze dzia
ła: przyznano bibliotekom ulgi na przesyłki pocztowe, jednak poczta tego nie 
honoruje. Utrudniona jest poza tym międzynarodowa wymiana publikacji, bo 
nie została ratyfikowana Umowa Florencka i na wwóz książek zagranicznych 
obowiązuje cło.

Odrębne grzęzawisko kłopotów stanowi niejasny rejestr praw autorów mate
riałów digitalnych. Biblioteki, chcąc rozpowszechniać te materiały, muszą mieć 
na to zgodę autorów. Chyba, że są to rezultaty badań, które sponsorowały uczel
nie; wtedy to one mają prawo do stosownej zgody lub do niezgody. W praktyce 
jednak obieg przekazów elektronicznych jest na Białorusi utrudniony i w do
datku przeważnie okazuje się możliwy tylko z monitorów uczelnianych.

Inne zasady postępowania zainaugurowała Biblioteka Narodowa. Urucho
miła mianowicie sieciowe czytelnie materiałów digitalnych i prawo korzysta
nia z nich ma każdy.

Z naszej perspektywy, interesujący wydaje się poza tym opis sytuacji biblio
tek i czytelnictwa w regionie brzeskim, po sowieckiej aneksji tego obszaru we 
wrześniu 1939 r. Jak pisze Aleksander Wabiszczewicz (historyk z uniwersyte
tu w Brześciu), razem z wojskiem pojawili się tam od razu dziennikarze i na
tychmiast zaczęto wydawać gazety po białorusku i po rosyjsku, początkowo 
z wkładkami po polsku i w jidysz, lecz odbiór był marny. Zaczęto organizo
wać domy kultury i reanimować biblioteki -  w sumie 20, a książki sprowadza
no z Rosji -  natomiast polskich bibliotekarzy nie zatrudniano. Zresztą Polacy 
odnosili się do tych wszystkich przedsięwzięć z ogromną rezerwą.

Licznym aresztowaniom Polaków towarzyszyło niszczenie ich księgozbiorów. 
Zaś w dawnych polskich bibliotekach dokonano radykalnych czystek: powyrzu
cano wszystko, co nie przystawało do bolszewickiej ideologii -  nawet utwory 
Mickiewicza oraz Orzeszkowej oddano na śmieci. W zamian zapełniono półki 
tekstami propagandowymi, których nikt nie czytał. A kiedy już wszystko zo
stało zsowietyzowane, Brześć i całą Białoruś zajęli Niemcy.

O BIBLIOTEKACH NARODOWYCH

Bibliotecznoje dieło za rubieżom. 2013. Red. Jekaterina Burmistrowa. Moskwa: Rasz
ków dom, 2014, 152 s., ISBN 978-5-7510-0584-9.

W rejestrze rosyjskich publikacji info-bibliologicznych więcej jest ostatnio 
materiałów przeglądowych, informujących o doświadczeniach zagranicznych.
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Dostrzegam w tym związek ze śladowym tylko 
cytowaniem tekstów obcojęzycznych w innych ro
syjskich tekstach oryginalnych. Dzisiaj -  nie tylko 
w nauce -  nie można wszak funkcjonować w izo
lacji, bez świadomości, co nurtuje innych. Koniecz
ną łączność próbuje więc namotać specjalna seria 
przeglądowa, a w jej ramach: sygnalizowany tu 
tom, poświęcony głównie bibliotekom narodowym. 
Wysoce zresztą nierówny, obok bowiem dwóch 
opracowań znakomitych (na których się skupię), 
są jeszcze cztery, absolutnie beznadziejne.

Irina Bagrowa z moskiewskiej Biblioteki Pań
stwowej nie po raz pierwszy charakteryzuje sy
tuację narodowych bibliotek w różnych krajach
i znowu robi to świetnie: kompetentnie, mądrze 
oraz klarownie. Tekst -  zajmujący prawie połowę 

książki -  czyta się z ogromną satysfakcją.
Autorka zwraca uwagę na prognozy, że te biblioteki przetrwają nie dłużej 

niż 20 lat, ale też na przeciwstawne opinie, zdecydowanie optymistyczne. Jak
kolwiek pod warunkiem znacznie wyższej aktywności, wzmożonej digitalizacji 
oferty i pozyskania nowych kręgów użytkowników. To znaczy: uważa się, że bi
blioteki narodowe powinny być dostępne dla wszystkich i poszerzyć repertuar 
usług. Z takim nastawieniem Biblioteka Kongresu stworzyła specjalny ośrodek 
usługowy dla dzieci i młodzieży. Ale z kolei British Library nadal ogranicza się 
do obsługi publiczności tylko naukowej, a mimo to zachowuje świetną reputację.

Toczą się dyskusje na temat Open Access, pełne kontrowersji i wielu znawców 
widzi tę formę niechętnie (dodam od siebie: w ankiecie firmy Taylor & Francis -  
mniej więcej połowa naukowych respondentów). Ponieważ jednak materiały, 
lokowane tylko w bibliotecznych repozytoriach, są przeznaczone wyłącznie do 
takiego akurat obiegu, postuluje się pośrednictwo w tym i nadzór bibliotek na
rodowych właśnie. Chińskiej bibliotece narodowej nawet narzucono takie za
danie w trybie formalnym.

Nadal ważnym zadaniem narodowych bibliotek pozostaje archiwizacja doku
mentów o znaczeniu narodowym, tyle że obok drukowanych, również digital- 
nych, a jednych i drugich jest coraz więcej, toteż trzeba dokonywać wyboru. Mają 
w tym pomóc przepisy o egzemplarzu obowiązkowym, ale w różnych krajach są 
tak rozmaite, że konkretne rozwiązania bywają wobec siebie bardzo odmienne.

Rzeczywistość zmusza biblioteki do tworzenia konsorcjów, tak w skali krajo
wej, jak też międzynarodowej, z walnym (a czasem nawet wyłącznym) udziałem 
bibliotek narodowych. W Europie konkretnym takim dokonaniem jest Europe- 
ana. Z kolei biblioteki narodowe w Chinach, w Japonii oraz w Korei Płd. two
rzą wspólnie cyfrową bibliotekę Azji. Innych, podobnych przedsięwzięć jest 
coraz więcej.

Czasami napływają (z zewnątrz) inicjatywy łączenia bibliotek narodowych 
oraz narodowych archiwów. Trudno przewidzieć, co z tego wyniknie. Autor
ka tylko relacjonuje fakty, ale dla mnie jest to kolejny przejaw niechęci wobec 
bibliotek, już i tak bez tego gnębionych złymi przypadłościami. Wśród których
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niepokojący jest zwłaszcza odpływ doświadczonej kadry -  także z bibliotek na
rodowych. Następcy są kiepscy.

Natomiast -  pomimo miernej kondycji ekonomicznej -  tu i ówdzie ma miejsce 
budowa lub rozbudowa budynków dla narodowych bibliotek. Bagrowa wska
zuje na: Austrię, Chiny, Czechy, Holandię, Serbię, Szwajcarię i Szwecję -  a to na 
pewno jeszcze nie wszystkie. No to trochę tego jest.

Co jednak nie powinno mylić, bo jednak środków na funkcjonowanie brakuje 
dramatycznie. Rządy nie zwiększają subwencji, a koszty digitalizacji są koszmar
nie wysokie. Następują więc drastyczne cięcia wydatków, rozpaczliwe poszu
kiwania sponsorów i próby samodzielnego zarobkowania.

O tym -  równie frapująco -  pisze szczegółowo Julia Samodowa z tejże Biblio
teki Państwowej w Moskwie sugerując, że hasło „zarabiajcie sami" przylgnęło 
do bibliotek narodowych na całym świecie, w sprzeczności z ideą bibliotekar
stwa, ale wymuszają to okoliczności oraz organizatorzy tych bibliotek. Zarabia 
się na czymkolwiek. Na kopiowaniu materiałów, na sprzedaży części zbiorów, 
na płatnych zajęciach i różnych zleceniach, także informacyjnych, na udostęp
nianiu pomieszczeń (na konferencje, na śluby, albo -  jak w Polsce -  na noclego
we pokoje), oraz powierzchni na kafejki, automaty, lub na kioski z pamiątkami. 
Natomiast opór użytkowników budzą opłaty za usługi, dotychczas darmowe; 
jednak ciekawe, że za całkowicie nowe oferty, obstrukcji wobec opłat jest zde
cydowanie mniej.

Przeważnie bezpłatne są usługi podstawowe, jakkolwiek nie wszędzie. W Sin
gapurze za wejście muszą płacić obcokrajowcy, a w Islandii wszyscy spoza 
uniwersytetu (biblioteka narodowa w Reykjaviku jest równocześnie uniwersy
tecką); zdarzają się też opłaty za zwiedzanie bibliotek, z prawem korzystania. 
Biblioteka Kongresu oraz British Library każą sobie słono płacić za kopiowanie 
materiałów. Bywają też płatne rejestry bibliograficzne (Białoruś, Estonia, Niem
cy), porady konsultacyjne (Dania), albo usługi renowacyjne i konserwatorskie 
(Polska). Jednak poziom przychodów nie powala na łopatki. Zarobki Biblioteki 
Kongresu stanowią 16% wydatków, British Library 12%, ale już w Niemczech 
zaledwie 5% ogółu kosztów.

Autorka dołączyła do tekstu ciekawe zestawienie tabelaryczne, z którego wyni
ka, że najwięcej różnych opłat pobierają biblioteki narodowe w Singapurze (12), 
w Danii (11), oraz w Islandii i we Francji (po 10). Najmniej natomiast w Japonii 
(2), w Holandii (3), w Norwegii oraz w Szwajcarii (4), a także w Polsce, w USA
i w Niemczech (po 5). Trudno zgadnąć, od czego to zależy.

TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE A SPOŁECZEŃSTWO

Brian Whitworth, Adnan Ahmad: The soda! design oftechnical systems. Building tech- 
nologies for communities. [Aarhus]: Interaction Design Foundation, [2013], 224 s., 
ISBN 978-87-92964-02-1.

A oto jeszcze jedna, nadzwyczajnie frapująca publikacja, chociaż bardzo dziw
na. Nie sygnalizuje daty wydania ani miejsca -  to duńskie Aarhus, gdzie mieści 
się siedziba sponsorującej fundacji. Za to zastrzeżenia autorskich praw zajmują...
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BR.IAN W H n W O R T H  W ITH A IM AN  AHMAD

THE SOCIAL
DESIGN
OT TECHNICAL SYSTEMS
BUILDING TECHNOLOGIES 

FORCOMMUNITIES

l i s .  Głównym autorem jest Brian Whitworth, neu- 
ropsycholog i matematyk (!), były wojskowy, a te
raz profesor Massey University w Auckland (Nowa 
Zelandia). Współautor to jego doktorant -  a obecnie 
już doktor -  pochodzący z Pakistanu. Nowozelandz
kiej (no bo chyba nie duńskiej), a tym bardziej nowo- 
zelandzko-pakistańskiej, książki to ja tu jeszcze nie 
sygnalizowałem (poza artykułami w tomach wielo
narodowych), ale robię to z wielką prz)Ajemnością, bo 
chociaż egzotyczna, jest merytorycznie znakomita.

Zdaniem autorów, rozważania na temat komu
nikacji elektronicznej -  także naukowe -  zeszły na 
manowce, bo uległy fragmentacji, rozdrobnieniu
i skupiły się głównie na aspektach technologicznych. 
Tymczasem jest to przecież system, wymaga zatem 
scalonych analiz i sjmkretycznych opisów. Zwłasz

cza, że ma charakter socjalno-techniczny, to znaczy: miksuje to, co w nim technicz
ne, z tym, co społeczne. Przy czym akurat czynnik społeczny jest najważniejszy, 
a jednak nikt tak nie myśli.

Relacje między urządzeniami, czyli technologią, a publicznością sprowadzają 
autorzy do czterech obszarów:

1. Obszar zbiorowości -  w którym następuje transmisja idei; obszarowa obser
wacja należy do socjologii.

2. Obszar osobisty -  tam miejsce ma transmisja znaczeń; pozostaje to w polu 
obserwacyjnym nauk psychologicznych.

3. Obszar informacyjny -  gdzie transmituje się informacje; śledzi to nauka o in
formacji (w tekście błędnie napisano, że informatyka).

4. Obszar technologiczny -  w którym dokonuje się transmisja energii; obser
wuje to infotronika (napisano: nauki inżynieryjne), ale moim zdaniem -  tak
że właśnie informatyka (w jej polskim rozumieniu).

W perspektywie poznawczej mieszają się zatem różne dyscypliny, a nawet dzie
dziny nauki, toteż scalenie ujęć jest trudne, o ile w ogóle możliwe. Natomiast jest 
konieczne.

Dla celów egzemplifikacyjnych napisano ponadto, jak niżej -  i nie będę wypo
wiadał się, czy słusznie. Mianowicie hardware to każda część komputera, natomiast 
software to produkt informacyjny. Otóż wygląda to tak, że software (IT) używa 
hardware, a znowu człowiek korzysta z IT. To znaczy innymi słowy, że technolo
gię należy podporządkować i zmusić do pracy, a ludziom umożliwić korzystanie. 
Tak przedstawia się hierarchia ważności.

Zatem technologia musi być przysposobiona do społecznego użytku. Tak być 
powinno, ale nie zawsze (na razie?) tak jest. Bo oto -  przykładowo -  straszy bez
karnie jedna z głównych zmór Internetu: nieakceptowane maile (podobno 90% 
wszystkich maili), spam oraz jeszcze anonimowe szkalowanie. Trudno to przeła
mać, ponieważ z kolei restrykcje cenzorskie stanowiłyby wstęp do tyranii, a z cza
sem spowodowałyby zawłaszczenie sieci.

To jest zresztą trwała ambiwalencja: obok korzyści, nieustannie generują się nie
dogodności. Z jednej strony sieciowa współpraca może i powinna sprzyjać wy
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twarzaniu wartości zespołowych, ale jednocześnie musi dać gwarancje ochrony 
prywatności. Nie bardzo wiadomo, jak to pogodzić.

Podobnie: ma miejsce żądanie łatwości dostępu do sieci oraz swobody zacho
wań nadawczo-odbiorczych, ale zarazem wymaga się uczciwości oraz odpowie
dzialności, czyli jednak ograniczeń. Nie ma na to spontanicznej szansy. Dlatego 
wprowadza się różne narzędzia organizacyjne i reguły krępujące -  liczba instrukcji 
zachowań sieciowych rośnie w postępie geometrycznym -  ale publiczność prote
stuje, zniechęca się i nawet niekiedy rezygnuje z udziału. Tak powstaje nowy wa
riant komunikacyjnych wykluczeń.

Ale są również inne powody wykluczeń -  wewnątrzsystemowe. Komputer mia
nowicie jest pośrednikiem w relacjach, a nie uczestnikiem: nie komunikuje się nic 
komputerowi, tylko jego użytkownikowi. Wobec tego urządzenia i programy 
(jak to pośrednicy) muszą być przyjazne, spolegliwe, uprzejme. Tymczasem nie
koniecznie są i na razie przejmuje się tym mało kto. Dlatego lawinowo rosną syg
nały i komunikaty niepożądane, ma miejsce śledzenie internautów, zdarzają się 
kradzieże danych lub co najmniej nielegalne ich wykorzystywania, oraz nagmin
ne są żądania informacji procesualnie zbędnych. To zaczyna tonować, wcześniej 
bezgraniczną, euforię w traktowaniu komunikacji digitalnej.

Jak od wszystkiego, również od Internetu ludzie oczekują pożytków, przy ogra
niczeniu wysiłku i sieć taką szansę stwarza, zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak też zbiorowościowym. Synergia, wypadkowa działań, zespolonych przez In
ternet, może być rezultatem społecznie korzysti"iym. Ale pod warunkiem parytetu: 
własnego wkładu oraz wspólnego (więc również własnego) pożytku.

No i oto znowu pojawia się ambiwalencja, tym razem wynikająca z dobrowol
nego uczestnictwa. Może bowiem być tak, że otrzymujesz coś z sieci i dajesz coś 
w zamian. Albo: bierzesz z niej, co się da i w zamian nie dajesz nic. Trzeba przy 
tym przyjąć, że na razie (poza komercją) sieciowych rekompensat finansowych 
bardzo często wnosić nie trzeba. Otóż ta druga formuła, przecież powszechna, 
narusza społeczny porządek, zatem prędzej czy później może zagrozić samej 
idei systemu.

Rozważania w tej książce są bardzo rozległe i rozmaite. Jest więc próba dopre
cyzowania rejestru funkcji elektronicznego komunikowania, ale to akurat wypada 
kiepsko. Lepiej byłoby zapewne przywołać i zaadaptować schemat komunikacyj
nych funkcji wypowiedzi (werbalnych), który obmyślił przed laty Roman Jakob- 
son, mam jednak wrażenie, że autorzy o nim nie słyszeli.

Oraz są też w tekście opinie o przyszłości, ostrożne i mocno sceptyczne, bo -  jak 
napisano -  prognozy bywają zawodne. Nikt wszak nie przewidział takiego jak te
raz rozwoju telefonii mobilnej oraz wbrew przewidywaniom video nie wyrugo
wało pisma, papier nie zniknął z komunikacji, ani też nie upadł Internet, mimo 
braku centralnego sterowania. Trudno więc zgadywać.

Być może system elektronicznej komunikacji utrwali się w społecznej praktyce, 
ale trzeba mu zapewnić takie oto atrybuty: użytkowości, funkcjonalności, łączno
ści, adaptacyjności, elastyczności, bezpieczeństwa, konfidencjonalności oraz sta
bilności. Rzecz w tym, że konieczne są wszystkie. Preferencje tylko dla niektórych 
cech mogą nie wystarczyć.

Inaczej niż w większości prognostycznych komentarzy, w tej książce podkre
śla się zdecydowany prymat uwarunkowań społecznych nad technologicznymi
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w wytyczaniu przyszłego układu komunikacyjnego. Co więcej, ma tu miejsce wy
raźna deprecjacja różnycłi przewidywań stecłinicyzowanych, a opiniuje tak ma- 
tematyk/neuropsycłiolog.

W szczególności sugestię, że urządzenia robią coś lepiej niż ludzie, zatem zdo
minują przyszłość, określa się w tekście jako utopię. Nie umieją przecież mówić, 
nie widzą, nie uczą się i nie słyszą. Kolportowane niekiedy „prawo" Moora -  pod
trzymywane też przez Kurzweila -  jakoby komputery co półtora roku podwajały 
swoje możliwości, to bujda.

W ogóle (jak napisano, w zgodzie zresztą z wieloma opiniami psychologów), 
porównywanie mózgu i komputera nie ma najmniejszego sensu. Elektroniczne 
procesy kalkulacyjne nie wykraczają poza systemy liczbowe, natomiast umysł 
pracuje zupełnie inaczej. Posiada „na stanie" ponad 100 mld neuronów -  nawet 
sam nerw optyczny składa się z miliona włókien, a w komputerze jest... 25 odpo
wiedników -  przede wszystkim jednak inna jest architektura połączeń i zupełnie 
inne funkcjonowanie.

Tak więc, zdaniem autorów, tak zwana sztuczna inteligencja nie przewyższy 
ludzkiej. Nie ma na to szans, ani nie ma takiej potrzeby. Zmierza w innym kierun
ku -  ma wspomagać ludzkie funkcjonowanie. I tyle.

Bo zresztą w komunikacji jest tak, że elektroniczna agregacja i transmisja treści 
to dopiero początek, a nie koniec procesu. Transmitowane sygnały wymagają prze
tworzeń w sensy, a to już jest powinność ludzi, dla których w tym postępowaniu 
informacyjna technologia musi być służebna. Taka jest ogólna logika elektronicz
nego, ale właśnie społeczno-technologicznego, systemu komunikacji.

O PERCEPCJI WZROKOWEJ

Michael F. Land: The eye. A very short introduction. 
New York: Oxford University Press, 2014, 105 s., 
ISBN 978-0-19-968030-6.

Mioliay! F l,aixi

T H E  EYE
A Vety Short Introduction Ponieważ opinie na temat psychofizycznego (tech- 

niczno-optycznego) odbioru przekazów digitalnych 
oraz drukowanych dalekie są od jednoznaczno
ści, warto szukać kolejnych objaśnień, bo to wszak 
dla bibliotekarstwa wyjątkowo ważny obszar usta
leń. Dlatego zwróciłem uwagę na książkę, wyda
ną w świetnej serii oksfordzkiej, tym bardziej, że jej 
autor, emerytowany profesor neurobiologii z uni
wersytetu w angielskim Brighton, to szeroko znany 

specjalista z zakresu zoooptyki. Jednak nie znalazłem zbyt wielu opinii, użytecz
nych dla naszej specjalności. Wygląda więc na to, że wciąż jesteśmy zdani na do
niesienia z eksperymentów neuronauki -  to nowa dyscyplina i młodsze pokolenia 
badaczy -  których jest niewiele i nie wyglądają na rozstrzygające.

Land skupia się głównie na opisie niewyobrażalnie skomplikowanej struktu
ry oka jako narządu oraz na ogólnej charakterystyce procesów widzenia. Wprost 
do czytania odnoszą się tylko uwagi o mruganiu, które jest formą mycia oka (na



pędza łzawienie). Otóż jeśli w postrzeganiu normalnym oczy mrugają 10 razy na 
minutę, to podczas czytania tylko 3-4 razy na minutę. Ta zmiana ma charakter po- 
zaświadomy i dowodzi, że proces czytania uległ unaturalnieniu, internalizacji, 
oraz automatyzacji. Inne autorskie stwierdzenia można do percepcji komunika
cyjnej odnosić pośrednio.

I tak: w odbiorze wzrokowym detale są przejmowane wówczas, kiedy zosta
ją odtworzone elementy całej mozaiki. Jeśli tego jest za dużo, to wzrok je traci, 
a przejmuje sygnały selektywnie, według intencjonalnie imputowanej ważności, 
ale do tego potrzebna jest skupiona uwaga. Land przyznaje zresztą, że nie do koń
ca wiadomo, jak to działa.

To ważne, zwłaszcza dla odbioru złożonych chaotycznie i w nadmiarze, wielo- 
semiotycznych sygnałów z monitora. Bo wybór, jaki następuje, wymaga skupienia 
się (więc podziału uwagi) na decyzjach selekcyjnych, a nie tylko na treści sygna
łów, stąd -  przy zredukowanej pojemności pamięci podręcznej (roboczej) -  ogra
niczenie zakresu oraz jakości odbioru i spłycenie późniejszego przetwarzania. Co 
nie zachodzi w linearnej percepcji pisma.

W czytaniu pisma ma bowiem miejsce recepcja znaków w automatycznym ukła
dzie sekwencyjno-linearnym. Natomiast mozaikowy i multisemiotyczny zbiór ko
munikatów z monitora nie skłania do uporządkowanego odbioru. Albo inaczej: 
ten porządek trzeba dopiero specjalnie narzucić.

Wprawdzie wzrok jest w komunikacji na ogół świadomie ukierunkowany (od
biorca szuka czegoś określonego), ale ulega podświadomemu rozproszeniu przez 
pojawianie się sygnałów zróżnicowanych, często w końcu niepotrzebnych. A ma 
to miejsce w trakcie sakad -  ruchów wzrokowych od fiksacji (spoczynku percep- 
cyjnego) do fiksacji -  kiedy widzenia nie ma, natomiast odbywa się przetwarzanie 
przyjętych w fiksacji sygnałów. Otóż zamiast tego przetwarzania, następuje wery
fikacja umiejscowienia kolejnej fiksacji.

Z innych, użytecznych sugestii Landa, warto odnotować, że mechanizmy wi
dzenia oraz uwagi są dobrze rozwinięte u dzieci w wieku od 1,5 do 2 lat, toteż już 
wtedy można rozpoczynać przygodę z komunikacją. Z kolei między 40. a 50. ro
kiem życia powszechnie występuje zjawisko prebyopii (starczowzroczność: pogor
szenie akomodacji oka), na co autor ma tylko jedną radę -  okulary. Swoją drogą, 
dla przyjętych w bibliotekarstwie rozwiązań, więc druku dużą czcionką i powięk
szania rozmiarów tekstu na monitorze, nigdy nie znalazłem autorytatywnej opi
nii doświadczonych okulistów.

W odniesieniu natomiast do osób niewidomych, Land sygnalizuje wprawdzie 
możliwość wszczepiania implantów nerwów optycznych, lub w mózgu, ale nie 
jest to szansa dla wszystkich. Stąd rozwiązania zastępcze: dotykowe oraz audial- 
ne. No i takie w bibliotekach tej grupie użytkowników oferujemy.

Jacek Wojciechozuski

Tekst wpłynął do Redakcji 17 września 2014 r.
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