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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale śledząc od dawna praktykę publikowa-
nia tekstów bibliotekoznawczych na świecie, dostrzegam wyraźny regres. Tematycz-
nych książek drukowanych jest zdecydowanie mniej, e-bookowej rekompensaty nie 
ma, a w czasopismach elektronicznych dominują banały i śmieci. To bardzo niedo-
bra tendencja. Co gorsze: niektóre wyspecjalizowane oficyny wydawnicze znikają, 
lub dają się połykać wydawcom wielkim i tam milkną; nikt już o nich nie pamięta. 

A jeżeli nawet zachowują publikacyjną autonomię, to przekazują dystrybucję hur-
townikom, którzy takie niszowe oferty najzwyczajniej olewają. Tak jest z Chandos 
Publishing. A znów amerykańskie stowarzyszenie bibliotekarzy ALA, jakkolwiek 
wydaje sporo, w nosie ma dystrybucję europejską i ceduje ją na Eurospan Bookstore, 
gdzie nikt o tym nie wie, ani o tym, że Polska to kraj europejski. A my, naiwni, silimy 
się na dwujęzyczne, polsko-angielskie wydawanie czasopism i tomów zbiorowych… 

Tak czy inaczej, coraz trudniej kupić coś ciekawego. Ale ciągle jeszcze jakoś mi 
się udaje.
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JAK NAS WIDZĄ [******]

Anna Galluzzi: Libraries and Public Perception. 
A Comparative Analysis of the European Press. Ox-
ford: Chandos Publishing. Elsevier Limited, 2014, 
137 s., ISBN 978-1-84334-744-6.

Oto przykład. Oficyna Chandos Publishing we-
szła w skład wydawniczego molocha Elsevier, któ-
ry skwapliwie dopisał się do stopki, ale nic poza 
tym. W rezultacie tylko upór, wyniesiony z klien-
ckiej praktyki w handlu socjalistycznym sprawił, 
że nie zrezygnowałem z maksymalnie utrudnio-
nego nabycia tej książki. Ale miałem rację, ponie-
waż jest świetna.

Anna Galluzzi, dyrektorka biblioteki Senatu w Rzymie, spróbowała opisać 
sposoby widzenia bibliotek przez społeczeństwo, słusznie uznając doniesienia 
prasowe za wariant wykładni publicznej opinii. I przeprowadziła wiwisekcję 
publikacji, w latach 2008-2012 pomieszczonych w następujących, wysoce auto-
rytatywnych i opiniotwórczych organach prasowych: „The Times” i „Guardian” 
z Anglii, „Le Figaro” i „Le Monde” z Francji, „El Mundo” i „El Pais” z Hiszpa-
nii, oraz „La Repubblica” i „Corriere della Sera” z Włoch. Jasne jest, że takie 
opracowanie mogło powstać wyłącznie w Europie kontynentalnej, bo prawie 
żaden bibliotekarz/bibliotekoznawca angielski lub amerykański nie zna tylu 
i takich języków obcych. 

Dostrzeżone w prasie opinie o bibliotekach – zarówno dziennikarskie, jak 
i czytelnicze (w listach do redakcji) – koncentrują się wokół kilku zjawisk i prze-
de wszystkim w odniesieniu do bibliotek publicznych, w mniejszym stopniu 
do narodowych. Mowa głównie o przyszłości bibliotek oraz o strategii prze-
trwania (28% wypowiedzi), o skutkach cięć budżetowych (14%), a także o di-
gitalizacji bibliotek (11%). Wszędzie zaś powtarza się pytanie nadrzędne: jaki 
jest publiczny pożytek z bibliotek.

To zatem, co nam wydaje się oczywiste, w odczuciu społecznym wcale ta-
kie nie jest. W szczególności zaś ignorowane są wszelkie pomiary efektywno-
ści bibliotek, statystyczne i poststatystyczne (np. ISO), które nie dosyć, że mało 
trafne, są dla publiczności nieczytelne, toteż mogą służyć wyłącznie do użytku 
wewnątrzbibliotecznego. 

Dotarły natomiast do szerszej świadomości sygnały zewnętrznych, nega-
tywnych uwarunkowań funkcjonowania bibliotek. Pisze się więc o kryzysach: 
ekonomicznym oraz socjalnego wsparcia – oraz o społecznej polaryzacji prze-
świadczeń i o rozpadzie (ważnych dla bibliotekarstwa) klas średnich, jak też 
o skutkach digitalizacji komunikowania (dla bibliotek), a także o niedobrych 
efektach wzmożonego konsumpcjonizmu. To rzeczywiście biblioteki dołuje, 
chociaż w różnych krajach rozmaicie.

Sporo publikacji powiązało kryzys ekonomiczny (chwilowo nieco zredu-
kowany) z przypadkami zamykania bibliotek – jakkolwiek nie wszędzie był 
to temat jednakowo ważny i tak samo postrzegany. Najwięcej protestów wy-
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wołała likwidacja wielu bibliotek w hiszpańskich miastach. W Anglii takich 
narzekań było mniej, ale szeroki rozgłos prasowy miała społeczna akcja Save 
our libraries, zapoczątkowana tam w 2010 r. Jednocześnie zaś angielskie ga-
zety zaprotestowały przeciwko nadmiernemu (ich zdaniem) otwarciu się 
British Library – na wszystkich. Z kolei – jakby dla kontrastu – sytuacja ba-
zowo-materialna bibliotek narodowych we Włoszech została w prasie okre-
ślona jako dramatyczna. 

Właściwie wszędzie powtarzały się sugestie silniejszego ukierunkowania 
oferty bibliotek publicznych na zbiorowości lokalne. Jednym z postulatów był 
możliwie długi czas otwarcia tych bibliotek i to w porach dogodnych dla pub-
liczności. Za dobry pod tym względem przykład uznano praktykę bibliotek 
angielskich, natomiast ostro piętnowano efemeryczność otwierania bibliotek 
publicznych we Francji oraz we Włoszech. Obawiam się, że u nas zastrzeżenia 
byłyby jeszcze poważniejsze.

Wyrażane bezpośrednio opinie samej publiczności pochodzą głównie z li-
stów do redakcji, oraz z nadsyłanych komentarzy, są zaś mocno zróżnicowa-
ne i nieraz wzajemnie sprzeczne. Z jednej strony nie brak głosów, że biblioteki 
tworzą zaplecze edukacji oraz fundament samokształcenia, toteż bez nich szan-
se indywidualnego rozwoju byłyby mizerne – jakkolwiek trzeba wypracować 
koncepcję przyszłego wspierania kształcenia przez biblioteki. Inni twierdzą 
jednak, że obiegowa wiedza publiczna ulega nieodwracalnemu zaśmieceniu 
i biblioteki nic na to nie poradzą, zatem są zbędne: nadają się tylko do lamusa.

Taka ambiwalencja przeświadczeń nie jest niczym wyjątkowym: identycznie 
objawia się stosunek do internetu. Są mianowicie radykalne oceny, że to jeden 
wielki śmietnik, w dodatku komercyjny, zatem biblioteki są konieczną prze-
ciwwagą. Z drugiej strony zaś wiele osób traktuje internet z niezwykłą estymą 
oraz z przekonaniem, że to będzie wyłączna forma publicznego komunikowa-
nia w przyszłości, która ostatecznie dorżnie biblioteki, ponieważ ich rola w po-
średnictwie digitalnym jest prawie całkowicie ignorowana.

Biblioteki są kojarzone głównie, lub nawet wyłącznie, z piśmiennictwem dru-
kowanym. Poza tym od lat przylepiają się do nich te same stereotypy i dlatego 
uznawanie bibliotek za dobro publiczne napotyka przeszkody, chociaż tu i ów-
dzie ma miejsce. W Anglii kojarzy się je przede wszystkim z pożytkami lokal-
nymi, a we Francji – nawet z wartościami narodowymi oraz globalnymi. Ale 
takie przeświadczenia, mimo że są, nigdzie jednak nie dominują. Jak twierdzi 
zaś Galluzzi, opinie dziennikarzy i czytelników o bibliotekach są często zaska-
kująco zbieżne, a więc „jakoś” reprezentatywne. Natomiast przeważnie różnią 
się bardzo od tego, co o bibliotekach myślą bibliotekarze.

Wśród obiegowych opinii pozytywnych, najczęściej powtarza się korzyst-
na ocena integracyjnej roli bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych. 
Oraz – co ciekawe – dobre mniemanie o kompetencjach samych bibliotekarzy, 
z podkreślaniem, że to bardzo ważne.

Z kolei nie brakuje też głosów, negujących niektóre nasze przeświadczenia 
o pożytkach z wprowadzanych innowacji. Jest mianowicie sugestia, że biblio-
teki raczej bezskutecznie gonią nowe technologie, niż dotrzymują im kroku. 
Za mrzonkę też szereg osób uznało przekonanie, że publiczność będzie odwie-
dzała biblioteki po to, żeby korzystać tam z internetu. Zaś koncepcję biblioteki 
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2.0 określono jako rozwiązanie czysto wewnętrzne, służące jedynie biblioteka-
rzom, a nie bibliotecznym użytkownikom.

Publicznie wyrażane opinie niekoniecznie bywają zasadne lub trafne. Skoro 
jednak krążą – nawet jeżeli nie przeważają – to trudno je całkowicie ignorować. 
Mimo że w przedstawionym ujęciu składają się na wizerunek mało porywający, 
ale z takim, chcąc nie chcąc, mamy do czynienia. Nasza ewentualna niezgoda 
nie ma nic do rzeczy: trzeba to przemyśleć i opracować sposoby przeciwdzia-
łania. Doniesienie autorki może być w tym bardzo pomocne.

BIBLIOTEKI W SPOŁECZEŃSTWIE [******]

D[mitrij] Rawinskij: Biblioteki i grażdanskoje obszcze-
stwo: izuczaja zarubieżnyj opyt. Sankt-Peterburg: Ro-
ssijskaja nacjonalnaja biblioteka, 2013, 168 s., ISBN 
978-5-8192-0452-8.

Nie po raz pierwszy dostrzegam wysoki poziom 
publikacji autorów wywodzących się z Biblioteki 
Narodowej w Sankt Petersburgu. Wygląda na to, 
że teraz tam, a nie w Moskwie lokalizuje się głów-
ne centrum kreatywnej rosyjskiej refleksji nad bi-
bliotekarstwem i obiegiem informacji. Potwierdza 
to bardzo ciekawa książka Dmitrija Rawinskiego, 
dobrze podbudowana (to tam rzadkość) czasopi-
śmiennictwem anglojęzycznym – 111 publikacji, 

ale bez najświeższych, oraz bez książek – a traktująca o społeczno-obywatel-
skich relacjach bibliotek w krajach zachodnich. Widzę w tym szczątkowe zbież-
ności z opracowaniem Galluzzi, ale perspektywa jest zupełnie inna.

Autor przywołuje fakty z zagranicznych czasopism inb i wyciąga wnioski 
w sposób racjonalny oraz konstruktywny, bez zacietrzewionej niechęci, któ-
ra w publikacjach rosyjskich mocno się ostatnio zintensyfikowała. Natomiast 
w podtekstach dodaje śladowe odniesienia do sytuacji w Rosji, wystarczająco 
rozumne i trafne, żeby dały się również dolepić do praktyki polskiej.

Główna myśl owija się wokół proobywatelskiego nastawienia bibliotek w USA 
i UK, nawet jeśli nieco tam rozmytego przez ogólnikowe deklaracje, lecz jed-
nak potwierdzonego w praktyce wykonawczej. Z podstawowym założeniem, 
że biblioteczna oferta ma być dostępna możliwie dla każdego, w tym również 
dla imigrantów, oraz służyć rozbudzaniu środowiskowej aktywności i krytycz-
nemu myśleniu.

Rawinskij porównuje to nastawienie z tym, co na ten temat myśli rosyjska 
inteligencja. Otóż miejscowe priorytety są w takiej refleksji nieco odmienne 
i odnoszą się (jego zdaniem) przede wszystkim do obiektywnej, nieskażonej 
propagandą informacji, do niezależności komunikowania od struktur formal-
nych, a także do żądania szacunku wobec obywateli i możliwości wpływu na 
wydarzenia. To bardzo ciekawe, a nawet niezwykłe spojrzenie na sens postaw 
obywatelskich – z jakim nie spotkałem się jeszcze w piśmiennictwie rosyjskim, 
także pozabibliotecznym.
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Według autora, za granicą chętnie nazywa się biblioteki ośrodkami demokra-
cji i postuluje nieskrępowany dostęp do nich, przynajmniej do bibliotek pub-
licznych. Takie są opinie polityków, dyrektorów bibliotek i bibliotekarskich 
organizacji. Natomiast bibliotekarze usługowi, chociaż nie podważają samej 
idei, to jednak podkreślają trudności wykonawcze.

Oczywiście bazowe i ekonomiczne, których nie da się ignorować. Próby ra-
dzenia sobie własnymi siłami, poprzez narzucanie odpłatności za niektóre usłu-
gi, sytuacji nie poprawiają, natomiast niezwykle irytują publiczność.

Jednak praktycy najbardziej pomstują na użytkowników uciążliwych, któ-
rych liczba rośnie, a nikt nic nie robi, żeby złe i agresywne zachowania tem-
perować. Skąd my to znamy? Wychodzi więc na to, że hasło demokratyzacji 
obsługi bibliotecznej ma też aspekt destrukcyjny. Powiązany przy tym z za-
grożeniem dla – tak ochoczo postulowanej przez niepraktyków – ochrony pry-
watności, która w pełni nawet w bibliotekach (nie mówiąc o internecie) jest 
wykluczona, a ostatnio bywa w USA naruszana z urzędu, na mocy ustawy Pa-
triot Act. Zatem najłatwiej szermuje się tymi hasłami, które są do praktycznej 
realizacji zlecane innym.

Autor dostrzega też dalsze sprzeczności. Mianowicie nieposkromionemu en-
tuzjazmowi wobec internetu towarzyszy nastawienie wyłącznie technologiczne, 
a to nie gwarantuje poprawy stanu komunikacji publicznej. Za dowód – nieko-
niecznie oczywisty – przytacza doświadczenia Rumunii oraz Polski. A z licz-
nych wypowiedzi zagranicznych wynika, że internet generuje nowe obszary 
komunikacyjnych wykluczeń, oczywiście sprzecznych z ideami demokracji, 
więc należy temu zapobiegać i taka jest m.in. współczesna powinność bibliotek.

Konkretniej: w odniesieniu do bibliotek, szczególnie publicznych, lansuje się 
nastawienie na zaspokajanie potrzeb indywidualnych (w ZSRR takie podejście 
było tępione) w zakresie edukacji i samokształcenia, zaś w Anglii jeszcze na 
pomoc o charakterze socjalnym, oraz na (właśnie) przeciwdziałanie wyklucze-
niu, przez przysposobienie do użytkowania oferty informacyjnej. Jednocześnie 
podkreśla się doniosłość środowiskowych obligacji lokalnych. Według postu-
latów, biblioteka powinna być mianowicie skuteczną transmiterką wiadomości 
miejscowych oraz ogólnych informacji obywatelskich, a także ośrodkiem spot-
kań i wzajemnej wymiany poglądów, z nadrzędnym zadaniem wygenerowa-
nia lub odnowienia relacji z otoczeniem.

Łatwo zauważyć w tym rejestrze sloganiarstwo, ale są też przywołania kon-
kretnych inicjatyw praktycznych. Przede wszystkim wśród ofert dla dzieci oraz 
dla młodzieży i dla imigrantów. Ale są również inne projekty – także objęte do-
datkowym dofinansowaniem – o charakterze socjalnoobywatelskim, jak choćby 
oryginalna akcja lokalna w angielskim mieście Hossport, pod ogólnym hasłem 
Zmień swoje życie, w której biblioteki sygnalizowały możliwości przekwalifi-
kowania zawodowego, lub uzupełniania wiedzy, oraz przedstawiały rejestr 
(stale aktualizowany) wolnych miejsc pracy w sąsiedztwie. Zresztą różnych 
pomysłów Rawinskij przytacza znacznie więcej. Wyłania się z tego nieco bar-
dziej ukonkretniona koncepcja środowiskowego nastawienia bibliotek, jakkol-
wiek pustosłowia też jest w tym niemało ‒ czego autor zdaje się nie zauważać.

Archiwizacyjne powinności bibliotek w wielu wypowiedziach zawodow-
ców bywają określane jako biblioteczne współtworzenie kolektywnej pamię-
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ci – w skali lokalnej, regionalnej oraz ogólnokrajowej, narodowej. Ale to nie są 
przeświadczenia li tylko samych bibliotekarzy, ani też nie pojawiły się dopie-
ro teraz. Autor, w komentarzu od siebie, kojarzy je z intencjonalnym niszcze-
niem bibliotek przez okupantów w różnych krajach, podczas ostatniej wojny. 
Chodziło wszak o zdławienie ducha narodowego. I znajduje przykład w pró-
bie zniemczenia Biblioteki Jagiellońskiej, okresowo przemianowanej na Staats-
bibliothek Krakau.

Z kolei środowiskowe zadania integracyjne, przede wszystkim bibliotek pub-
licznych, są w zachodnim piśmiennictwie zawodowym kojarzone z masową 
ucieczką mieszkańców miast na wieś, gdzie wobec tego powstają nowe zbio-
rowości, wewnętrznie w ogóle nie powiązane. Otóż według wielu opinii, bi-
blioteki publiczne są jedynymi instytucjami, które rzeczywiście mogą pomóc 
w scalaniu tych nowo tworzących się środowisk.

Jak? W socjologii wyróżnia się trzy główne miejsca zbiorowej egzystencji. 
Pierwsze to dom i rodzina. Drugie to miejsca pracy lub edukacji. Trzecie miej-
sca zaś to te, gdzie dochodzi do nieformalnych, spontanicznych kontaktów mię-
dzy ludźmi, poczynając od supermarketów, a na rozmaitych klubach kończąc. 
Otóż w Skandynawii nazwano biblioteki miejscami czwartymi, argumentując, 
że stanowią zespolone surogaty wszystkich trzech. Oferują bowiem lektury 
dla całych rodzin oraz inne programy rodzinne, wspierają wszystkie procesy 
edukacyjne i kształcenie zawodowe, a także tworzą możliwości kontaktowa-
nia się współmieszkańców. W ten sposób zaś powstają (mogą powstawać) za-
lążki obywatelskich wspólnot lokalnych. 

A ze względu na ogromny napływ imigrantów do USA oraz do UK – co 
zresztą w Rosji też ma miejsce – biblioteki publiczne wprzęgnięto tam w rea-
lizację licznych programów dotowanych, nastawionych właśnie na imigran-
tów. Ogólnym celem jest ułatwienie adaptacji, lecz przy zachowaniu (jeżeli 
ktoś chce) kulturowej odrębności. W Rosji tego nie ma, mimo że problem ist-
nieje. Ale też w ogóle w tej części Europy (również u nas) o bibliotecznej ob-
słudze – licznych przecież – grup imigracyjnych oraz etnicznych mniejszości, 
dopiero zaczyna się mówić.

Poza tym Rawinskij przygląda się też odniesieniom czasopiśmienniczym do 
innych zjawisk okołobibliotecznych, które mają wpływ na funkcjonowanie bi-
bliotek. A jest takim polityczna aktywność niektórych bibliotekarzy, która – 
chociaż w różnych krajach różnie – żadnych sukcesów indywidualnych ani 
ogólnozawodowych jednak nie przynosi. Zresztą ani u nas, ani w Rosji też nie. 
Owszem, politycy niekiedy potrzebują bibliotecznego wsparcia informacyjne-
go i promocyjnego, lecz sami do wspierania bibliotek nigdzie nie są skorzy.

Instytucjonalnie biblioteki angażują się najczęściej, ale bez większych suk-
cesów, w zmagania z narzucaną cenzurą polityczną lub obyczajową, stając 
formalnie okoniem wobec nakazów eliminacji materiałów, uważanych za ekstre-
mistyczne (islam, anarchizm), lub zahaczających o pornografię, oraz sprzeciwia-
jąc się podglądaniu bibliotecznych zamówień poszczególnych użytkowników 
przez służby bezpieczeństwa. Ale władza jest mocniejsza i ma egzekucyjne na-
rzędzia, przy tym zaś bardzo silne bywają naciski społeczne.

Jednocześnie sami bibliotekarze też dokonują eliminacji różnych materiałów, lub odstępują od gro-
madzenia i retransmisji, co Michael Gorman nazwał cenzurą ukrytą. Bo w sumie jest tak, że ogranicze-



152 R E C E N Z J E  I  P R Z E G L ĄD Y  P I ŚM I E N N I C T WA

nia zawsze wzbudzają protesty, ale całkowita swoboda transmisji treści dowolnych także wznieca 
kontrowersje – pomijając, że fizycznie jest niemożliwa. Sugestia balansu, utrzymywania się na ścieżce 
krytycznej, choć słuszna, może istnieć tylko w teorii. Jej praktyczne wytyczenie przychodzi opornie, 
z mnóstwem luk, i nigdy nie jest bezkonfliktowe.

Poza tym autor sygnalizuje narzekania doświadczonych profesjonalistów 
na mizerny poziom wiedzy zawodowej co młodszych bibliotekarzy oraz na 
wyraźną erozję – w praktyce – zawodowych reguł etycznych. Lecz winę tyl-
ko częściowo przypisuje się ośrodkom kształcenia inb. Generalnie bowiem re-
dukcja środków na biblioteki nie napędza lepszej kadry, a poza tym władze 
i organizatorzy bibliotek lansują tezę (z przyczyn oszczędnościowych), że do 
pracy w bibliotekach nie są potrzebne żadne szczególne kwalifikacje. Co sły-
chać i u nas, i w Rosji też.

W czasopiśmienniczych publikacjach zachodnich zwraca się uwagę, że za-
powiedzi agonii bibliotek krążą już od 40 lat, tymczasem ich masowej śmierci 
nie ma. Jest natomiast psucie atmosfery i prostackie sprowadzanie bibliotek do 
informacji najprostszych, z mechanistycznym przeciwstawieniem internetowi. 
Społeczne skutki takich praktyk mogą być ponure.

W opiniach przeciwstawnych podkreśla się, że biblioteki nie są namiastką 
internetu dla ubogich. Nawet w samej tylko działalności informacyjnej funk-
cjonują jako wielospecjalistyczne ośrodki transmisji wiedzy różnorodnej i pogłę-
bionej. A poza tym mają znaczący udział w lansowaniu myślenia krytycznego 
i kreatywnego, zaś w rekonfigurowanych układach środowiskowych są poten-
cjalnie najlepszymi ośrodkami integracji. Na tym nie kończy się rejestr pożyt-
ków z bibliotek, ale w kompleksie procesów obywatelskich i środowiskowych, 
akurat te wydają się szczególnie ważne.

WIRÓWKA TREŚCI [**]

Rumiancewskije cztienija ’14. Red. L. Tichonowa. 
Moskwa: Paszkow dom, 2014. T.1, 431 s., ISBN 978-
5-7510-0614-3. T.2, 402 s., ISBN 978-5-7510-0615-0.

Na dramatycznie niższym poziomie jakości sy-
tuuje się natomiast moskiewski dwutomowy zbiór 
tekstów, będący pokłosiem dorocznej konferencji 
bibliotekarzy i pracowników informacji. Kiedyś 
bywały to platformy spotkań specjalistów z całej 
Rosji oraz z zagranicy, od kilku lat jednak (tym 
razem też) poza garstką osób z krajów ościen-
nych – z Ukrainy, Kazachstanu, Azerbejdżanu 
oraz z Mołdawii – dominują wypowiedzi samych 
Rosjan, przede wszystkim z Moskwy i to głównie 

z tamtejszej Biblioteki Państwowej, która konferencję zorganizowała i wyda-
ła tę publikację. Charakterystyczny jest nikły udział autorów petersburskich, 
z ewidentną szkodą dla całości.

W większości bowiem teksty są banalne lub przyczynkarskie, najczęściej za-
wierające historyczne opisy pojedynczych bibliotek, bez żadnej syntezy, z cze-
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go nie wynika nic i nikogo, poza samymi autorami, zainteresować nie może. 
Zwłaszcza, że od lat powtarza się ten sam bezsensowny pomysł zestawiania 
tekstów w porządku alfabetycznym, według… nazwisk autorów, co przy braku 
jakichkolwiek skorowidzów, czyni całość nieczytelną. Jaka była rola głównej re-
daktorki, poza limitowaniem objętości tekstów do 4-5 stron, ustalić nie sposób.

Smętnego obrazu dopełnia prawie całkowita absencja przywołań zagranicz-
nych oraz koszmarna maniera sygnalizowania tylko pierwszej litery autorskie-
go imienia, wskutek czego kilku autorów o identycznych nazwiskach nie da się 
rozróżnić. Jako przeglądacz nie jestem czytelnikiem typowym, więc musiałem 
przedrzeć się przez całość (830 stron!) i znalazłem kilka tekstów interesujących, 
które tu sygnalizuję. Ale to raptem niewielka część całości i nie wyobrażam 
sobie, żeby ktokolwiek inny zrobił to samo, bo po co? To jest przykład czysto 
pozoranckiego uprawiania nauki, dla celów wyłącznie rejestracyjnych. Szko-
da tych autorów, którzy zgłosili do zbioru wypowiedzi naprawdę ciekawe, bo 
w gęstwinie banialuk chyba nikt ich nie zauważy.

Paradoksalnie, bieżącemu funkcjonowaniu bibliotek poświęcono niewiele 
uwagi. Trudną sytuację bibliotek publicznych na wsi – w kontekście radykal-
nego pogorszenia standardów wiejskiej egzystencji w Rosji, we wszystkich ob-
szarach – sygnalizuje Swietłana Aleńkowa z ministerstwa kultury. Biblioteki 
na prowincji funkcjonują tam na elementarnym tylko poziomie i prawo dostę-
pu do informacji jest fikcją.

Wprawdzie od 2006 r. realizuje się centralny program tworzenia modelo-
wych bibliotek wiejskich – obejmujący remont bazy, modernizację wyposaże-
nia, elektronizację usług i lepsze zaopatrzenie w piśmiennictwo, ale objęto nim 
420 bibliotek, więc jak na Rosję bardzo mało. Ponadto gdzieniegdzie wdraża się 
jeszcze lokalne projekty unowocześnienia bibliotek niewielkich, które polegają 
zwykle na dostawie dwóch komputerów, tysiąca nowych książek oraz dwustu 
baz informacyjnych na CD, lecz beneficjentów też nie jest dużo. 

Z kolei Irina Bołdyriewa z moskiewskiej Biblioteki Państwowej zwraca uwa-
gę na biblioteczną (postulowaną) obsługę imigrantów, których w Rosji jest 
11 mln. Jednak nie interesuje się tym nikt, toteż autorka odwołuje się do prak-
tyki niemieckiej.

Bo tam zajęto się w skali ogólnokrajowej praktyką obsługi bibliotecznej róż-
nych grup etnicznych, głównie pochodzących z Turcji, z Grecji oraz z byłej 
Jugosławii. Zaczęto tworzyć kolekcje piśmiennictwa w różnych językach etnicz-
nych, zgromadzono podręczniki do nauki niemieckiego, a także – dla zachę-
ty – materiały muzyczne. Powstały specjalne programy biblioteczne, rozmaicie 
finansowane, nastawione zwłaszcza na dzieci imigrantów, oraz na całe rodziny 
(wystawy, spotkania autorskie i inne imprezy – w językach mniejszości). Nie 
ma wątpliwości, że w Rosji (a u nas?) też trzeba taką ofertę zainicjować, ale jest 
dramatyczne pytanie: za co?

Nieco więcej opinii odnosi się do elektronizacji bibliotek. Jest ważny sygnał 
wątpliwości co do uznawania czegoś za elektroniczny materiał, nadający się do 
transmisji bibliotecznej. Aleksiej Majstrowicz z tejże biblioteki, dopytując się na-
trętnie o wskazanie koniecznych cech, w istocie formułuje pytania o zakres bi-
bliotecznych powinności w stosunku do digitaliów, częściowo wszak innych, 
aniżeli wobec druków. I na dowód przytacza bogaty rejestr przekazów elektro-
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nicznych, ewentualnie zeskanowanych – w tym prywatne zapiski, listy, blogi 
i inne dokumenty osobiste osób publicznych – które powinny wejść do powszech-
nego obiegu (ale wtedy: jak, gdzie, przez czyje transmisje?), albo może nie.

O blogach, ale bibliotecznych, wypowiada się Dmitrij Epsztejn z tejże biblio-
teki, sygnalizując, że w dużych bibliotekach zagranicznych jest to już ważne na-
rzędzie transmisyjne. Publiczna Biblioteka w Nowym Jorku prowadzi mnóstwo 
różnych blogów tematycznych (tworzy je 56 autorów) – i to są swoiste wzierniki 
zagadnieniowe. Biblioteka Kongresu stworzyła ich 10, ale są zakresowo znacz-
nie rozleglejsze, zaś British Library – 18. Idąc tym tropem, Państwowa Biblio-
teka w Moskwie zainaugurowała ogólnodostępny blog Czitatielskaja gostinica, 
sygnalizujący bieżącą problematykę etniczną i prezentujący nowe, dotyczące 
jej piśmiennictwo. Autor jest zdania, że to narzędzie może mieć w bibliotecz-
nej realizacji dobrą przyszłość.

Natomiast Siergiej Buszujew z tej samej biblioteki próbuje porównać wyni-
ki badań odbioru książek elektronicznych w Rosji oraz w USA i twierdzi, że 
wskaźniki są podobne: po 28% mieszkańców. Co jednak w żadnym stopniu nie 
zgadza się z rezultatami innych sondaży, które znam – to lipa.

Z wypowiedzi indagowanych Rosjan wynika, że traktują e-booki jako dopeł-
nienie (a nie zastępstwo) książek drukowanych, są bowiem ewentualnie łatwiej 
dostępne i tańsze (??). Tak to można wypisywać cokolwiek. Autor twierdzi po-
nadto, że zasięg e-booków wśród rosyjskich dzieci (7-15 lat) jest zdecydowa-
nie wyższy, bo obejmuje 48% tej populacji – ale to też nie zgadza się z niczym.

Akurat trzy autorki z moskiewskiej centralnej Biblioteki dla Dzieci czytanie 
książek elektronicznych przypisują 20% tej grupy wiekowej. Podczas gdy książ-
ki drukowane – ich zdaniem – czyta w Rosji 96% dzieci i młodzieży młodszej. 
Ale tak wysokiemu wskaźnikowi przeczą jednak inne doniesienia oraz włas-
na autorek ocena kiepskiej dostępności piśmiennictwa. To tylko jeden z wielu 
w naszej branży śmietników doniesieniowych, a także świadectwo, że wydaw-
cy oraz redaktorzy tej książki nie fatygowali się czytaniem tego, co publikują.

Tekst ze wszystkich zdecydowanie najlepszy, wysoce kompetentny chociaż 
dramatyczny – który powinien inaugurować całość – dotyczy rosyjskiej biblio-
grafii narodowej i komplikacji w kontynuowaniu jej po 2013 r., kiedy to została 
zlikwidowana sygnująca ją Rosyjska Izba Książki. Grigorij Lewin z moskiew-
skiej Biblioteki Państwowej zwraca uwagę, że kontynuatorka – Informacyjna 
Telegraficzna Agencja Rosji TASS – nie ma stosownych narzędzi wykonaw-
czych ani egzekucyjnych. W realizacji bibliotecznej odczuwa się zaś trudności 
w uchwyceniu wszystkich publikacji ciągłych, zwłaszcza regionalnych, oraz 
digitalnych. Niezbędne są zatem nowe regulacje prawne, zlecające to zadanie 
centralnym i republikańskim bibliotekom narodowym, oraz innym ośrodkom 
regionalnym, ale w bardzo ścisłej koordynacji, oraz w oparciu (co też trzeba 
uregulować prawnie) o stosowne uprawnienia do egzemplarza obowiązkowe-
go. No i musi to być produkt, dostępny w formie cyfrowej.

W tym kontekście na nieco dęte wygląda doniesienie Ludmiły Żukowej i Alek-
sandry Teplickiej (też z moskiewskiej biblioteki) o wspólnym wydawaniu dru-
kiem oraz w internecie, bibliografii narodowych Wspólnoty Niepodległych 
Państw. Inicjatywa jest wprawdzie realizowana – Państwowa Biblioteka z Mos-
kwy pełni rolę wiodącą – lecz nawet z tej referencji widać, że wykonawstwo 
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jest cząstkowe i nie w pełni digitalne, a poza środowiskiem cyfrowym o wspól-
nym działaniu trudno myśleć. Oprócz Rosji (3 biblioteki centralne), biorą w tym 
przedsięwzięciu udział biblioteki narodowe z Armenii, Azerbejdżanu, Biało-
rusi, Kazachstanu, Kirgizji, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy oraz Uzbekista-
nu. Łatwo zauważyć, że w grę wchodzą nie tylko podteksty polityczne, ale też 
rozmaite języki oraz rozbieżne alfabety, toteż trudności piętrzą się ogromne.

Być może dlatego nie udają się również inne inicjatywy kooperacyjne. Oto 
Natalia Sołonskaja z Biblioteki Narodowej Ukrainy w Kijowie relacjonuje losy 
ukraińskiego pomysłu stworzenia katalogu elektronicznego międzynarodo-
wych zasobów sławianoznawczych. Projekt przedstawiono ponad rok temu, 
ale poza Biblioteką Państwową w Moskwie, która zgłosiła gotowość podjęcia się 
koordynacji, chętnych do współudziału nie ma. Swoją drogą, autorka starannie 
unika odniesień do kolekcji polskich, czeskich, słowackich oraz z krajów daw-
nej Jugosławii, mimo że jest mowa o zasobach, znajdujących się w Niemczech 
i w Anglii. Niewykluczone więc, że istnieją Słowianie lepsi i gorsi.

O konsekwencjach zastosowania reguł bolońskich w kształceniu biblioteka-
rzy oraz pracowników informacji, pisze Władimir Klujew, profesor moskiew-
skiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. Otóż po licznych dyskusjach, w Rosji 
dyscyplinę nazwano Działalnością biblioteczno-informacyjną i zakwalifikowa-
no ostatecznie do dziedziny Kultura i sztuka. Podstawą programu studiów jest 
oczywiście wiedza o bibliotekarstwie, informacji oraz (tamtejsza odmienność) 
o bibliografii. Na poziomie licencjackim realizuje się również zajęcia z histo-
rii, filozofii nauki, prawa, ekonomii, socjologii, oraz teorii komunikacji – rzecz 
jasna, wszystko w zakresach wybranych. Magistrantom natomiast dorzuca się 
jeszcze wiedzę o polityce bibliotecznej, o organizacji bibliotek oraz o metodo-
logii badań naukowych. Absolwent – powiada Klujew – powinien poza tym 
umieć kreatywnie myśleć oraz syntetyzować i abstrahować, być innowacyjnym, 
a także kierować własnym rozwojem. To zresztą powtarzamy wszyscy, wszę-
dzie i nie wiemy do końca, jak to osiągnąć.

W ogromnej masie prezentacji przeszłościowych, zbyt detalicznych żeby mo-
gły kogokolwiek zainteresować, z trudem da się wybrać kilka nieco ciekaw-
szych. Oto tekst Jekateriny Gerasimowej o bibliotece Katarzyny II, znajdującej 
się w zbiorach Państwowej Biblioteki w Moskwie. Składają się na nią wieloję-
zyczne kolekcje książek, przejmowane w swoim czasie od różnych osób – oraz 
pozostałość Biblioteki Załuskich, którą po zdławieniu powstania kościuszkow-
skiego zagrabił Suworow i w 1794 r. wyekspediował do Petersburga. Liczyła 
wtedy 250 tys. tomów.

Wypowiedź autorki ma kontekst polityczny. Wypisuje mianowicie peany 
o mądrej i charyzmatycznej carycy, bo taki jest teraz w Rosji klimat: Katarzy-
nę II nazwano Wielką i wychwala się ją bardziej, niż Iwana Groźnego i Piotra 
Wielkiego, jako wzór patriotyzmu, chociaż była Niemką. Rzeczywiście w 1795 r. 
powołała do życia imperatorską bibliotekę publiczną, więc jakiś związek z bi-
bliotekarstwem w tym tekście jest.

Lecz w innym już nie. Oto Julia Chrunowa z Uniwersytetu w Tule wspomina ‒ 
dlaczego w takim tomie, trudno zgadnąć – prawosławnego świętego Sergiusza 
z Radoneża (1314-1392), który założył ławrę (klasztor) Troicko-Siergijewską, 
a potem jeszcze 40 innych klasztorów. To z jego – podobno – błogosławień-
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stwem książę Dymitr pokonał Tatarów na Kulikowym Polu (1380). A już inna 
sprawa, że w dwa lata później Tatarzy zajęli Moskwę. Otóż w XVII w. zdarzył 
się cud – zdaniem autorki ‒ za sprawą wstawiennictwa wielebnego Sergiusza. 
Mianowicie Polacy, którzy zajęli Moskwę i siłami 30 tys. wojska oblegali tenże 
klasztor przez rok, nie zdołali pokonać dwutysięcznej załogi i odeszli z niczym. 
A co to ma wspólnego z wiedzą o bibliotekarstwie? To jest bardzo dobre pytanie.

O komercyjnym wypożyczaniu książek na początku XX w. przez biblioteki 
publiczne w Guberni Podolskiej pisze Tatiana Karojewa z uniwersytetu w ukra-
ińskiej Winnicy. Było tam wtedy pięć bibliotek miejskich, utrzymywanych przez 
miasta (1% budżetów miejskich) i jedna – w Kamieńcu Podolskim – fundowana 
przez gubernatora. Wszystkie przędły cienko i wobec tego pobierały opłaty za 
korzystanie oraz jeszcze kaucje za każdą wypożyczoną książkę. W rezultacie 
korzystało z nich mniej niż 15% mieszkańców. Sytuacja zmieniła się wraz z po-
wstaniem księgarń, które też wypożyczały książki, ale znacznie taniej. Osta-
tecznie więc biblioteki z opłat zrezygnowały.

Interesujący wydał mi się poza tym opis (autorka: Lubow Rodionowa z Biblio-
teki Państwowej w Moskwie) kolekcji wojennych obrazków z czasów I Wojny 
Światowej, które sprzedawano na jarmarkach. Były na ogół prymitywne i po-
dobne do siebie – swoi zawsze wyglądali na herosów i zwyciężali, nieprzyja-
ciele natomiast prezentowali się nikczemnie – a miały podtrzymywać na duchu 
i uspokajać nastroje. Pochodzą głównie z 1915 r., więc jeszcze nie ma w nich od-
dechu klęski ani zapowiedzi rewolucji. Niektóre mają cechy satyryczne i kary-
katuralne: tak ośmieszano zwłaszcza wrogich cesarzy, Franciszka Józefa oraz 
Wilhelma II. Są wśród nich i takie, które noszą cechy artystyczne, zaś w gro-
nie zidentyfikowanych autorów figurują nawet Włodzimierz Majakowski oraz 
Kazimierz Malewicz.

Jest też w tym zbiorze tekstów okołoliteracka ciekawostka, wydłubana przez 
Jelenę Sokołową (też z moskiewskiej Biblioteki Państwowej) z archiwum znane-
go prozaika Wasilija Biełowa. Otóż Biełow – z zapatrywań chrześcijański nacjo-
nalista – początkowo przyjaźnił się z Aleksandrem Sołżenicynem, ale z czasem 
doszło do sporu na temat prozy Wasilija Szukszyna, którą Biełow oceniał źle. 
Ale być może ważniejsze było, że i o niektórych tekstach noblisty także wyrażał 
się niezbyt pochlebnie. Sołżenicyn, pozujący już wtedy na neoTołstoja, kiepsko 
znosił krytyczne opinie na swój temat i nie tolerował odmiennych poglądów 
na temat literatury, obraził się więc i dał temu publicznie wyraz. Biełow z kolei 
opublikował replikę, niby coś wyjaśniającą, ale nie do końca ugodową. Kontro-
wersje obu pisarzy, interesująco zreferowane, rzucają ciekawe światło na stan 
umysłów niedawnej rosyjskiej elity intelektualnej.

STUDIOWANIE BEZPOŚREDNIE I  ONLINE [***] 

At a Tipping Point. Education, Learning and Libraries. A Report to the OCLC Mem-
bership. Dublin [USA]: OCLC, 2014, 112 s., ISBN 078-1-55653-478-2.

OCLC czyli Online Computer Library Center przeprowadza od czasu do cza-
su badania na sporych zbiorowościach i chociaż dobór respondentów budzi za-
sadniczy sprzeciw, to jednak na wyniki warto rzucić okiem. Zwłaszcza, że analiz 
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używania internetu jest mniej niż mało, a w USA 
internauci stanowią 87% populacji – a nawet 94% 
w przedziale wiekowym do 24 roku życia – więc 
dobrze byłoby wiedzieć, co się dzieje.

Tym razem, na przełomie lat 2013/2014, prze-
prowadzono sondaże opinii na temat relacji mie-
dzy studiowaniem bezpośrednim a online, oraz 
jeszcze: wsparciem studiów przez biblioteki. Ba-
daniami objęto 3728 uczących się i studiujących 
internautów, oraz odrębnie 1600 osób – studen-
tów i ich rodziców. Dziwaczny to wybór zbioro-
wości respondenckiej, ale nie zaszkodzi przyjrzeć 
się wynikom.

Kontekst jest zaś taki, że dzienne studia w USA 
podrożały o 40% ‒ standardowy koszt czteroletniego studiowania to około 
70 tys. $ ‒ toteż tylko 14% przepytanych rodziców deklarowało wyasygnowa-
nie całej sumy. Dlatego coraz więcej osób, kończąc naukę w szkole średniej, 
podejmuje pracę żeby zarobić i dopiero później zgłasza się na studia; oto cze-
mu coraz więcej jest studentów starszych. Stąd też zainteresowanie edukacją 
w trybie online, bo to sposób tańszy, ale traktowany głównie jako dopełnienie 
trybu podstawowego. Mniej niż 25% studentów preferuje pełny profil studiów 
zdalnych. Natomiast z dopełnienia online korzysta wielu – średnio każdy stu-
dent spędza przy monitorze po pięć godzin dziennie – i prawie połowa pyta-
nych (tylko?) uznaje takie dopełnienie za wygodne.

Natomiast kandydaci na studia wybierają kierunki studiowania według oceny 
szans na późniejszą pracę, uczelnie zaś dobierają stosownie do renomy, ale rów-
nież podług możliwości uzyskania finansowego wsparcia. Ciekawe, że w tym 
momencie o dobrym zapleczu bibliotecznym myśli 60%-65% starających się, 
zaś o bibliotecznej ofercie online 55%. Tak na oko, to nie jest mało.

Z kolei studentom biblioteka kojarzy się z (kolejno): miejscem nauki własnej 
(93%), z książkami (75%), z informacją (74%), z ośrodkiem przyjaznym i bu-
dzącym zaufanie (73%), oraz z możliwością ukrycia się i autorefleksją (61%). 
Jako spoiwo uniwersytetu określiło ją 53% respondentów, zaś jako centrum funk-
cjonowania campusu 46% pytanych. W sumie więc o bibliotece – w jej fizycznym 
wymiarze – bardzo korzystnie wypowiadała się zdecydowana większość ba-
danych studentów. To jednak jest zupełnie inny sposób oceny niż ten, który 
odnotowała Anna Galluzzi.

Odrębnie opracowano wypowiedzi osób, studiujących wyłącznie w trybie 
online i ten obraz jest radykalnie odmienny. Biblioteka kojarzyła się tym re-
spondentom w 28% z usługami zdalnymi, a z bezpośrednimi tylko w 14%. Na-
tomiast aż 43% przyznało, że korzystanie z biblioteki nawet nie przyszło im do 
głowy (!!). Z uczelnianych wykładów i ćwiczeń w trybie online 85% korzystało 
w domu, 24% w miejscu pracy, a tylko 9% w jakiejkolwiek bibliotece.

No więc nawet z tego fragmentarycznego doniesienia wynika niezbicie, że 
pełnoprofilowe e-studia online to w istocie nie są żadne studia. Kto ma wąt-
pliwości, niech zgłosi się do dentysty, który studiował stomatologię wyłącz-
nie w trybie online.
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JESZCZE O UCZENIU SIĘ W TRYBIE ONLINE [***] 

Human Attention in Digital Environments. Red. Clau-
dia Roda. Cambridge: Cambridge University Press, 
2014, 323 s., ISBN 978-1-107-67043-3.

Trudno, żeby wiedza o procesach odbioru ‒ 
semiotycznie rozmaitych – komunikatów, także 
w ujęciu psychologicznym, pozostawała poza na-
szym zainteresowaniem, bo to wszak kwintesen-
cja całego obszaru inb. Ale stosowne doniesienia 
trzeba przyjmować z najwyższą ostrożnością i nie 
jest dobrze, kiedy ich quasinaukowym komento-
waniem zajmują się osoby, które nigdy psycholo-
gii nie studiowały.

Przede wszystkim dlatego, że nie istnieje jed-
na psychologia. Nie była taką nawet w moich czasach studenckich (dawno), 
mimo że formalnie obowiązywała wtedy jedna, behawiorystyczna wykładnia; 
sprzecznych ujęć było całe mnóstwo. Teraz jest ich jeszcze więcej, zwłaszcza 
odkąd wyodrębniła się neuronauka i ze swoją pramatką pozostaje w niejakiej 
niezgodzie. A z drugiej strony: analizy odbioru są trudne, kosztowne i wście-
kle pracochłonne, realizowane na małych próbach i dlatego nierzadko również 
wzajemnie mało ze sobą kompatybilne, a zawsze cząstkowe. Poza tym ma swo-
je znaczenie, kto określone badanie finansuje i jaki to jest wydatek – dlatego 
ostrożności nigdy za wiele.

Potwierdza to sygnalizowana tu publikacja, niewolna od sprzeczności oraz 
mało transparentna. Brak w niej szczegółowych informacji o zrealizowanych ba-
daniach, a i geneza całości nie jest dostatecznie wyjaśniona. Tymczasem bezpo-
średnia inspiracja omówień bierze się z badań AtGentive czyli Attentive Agents for 
Collaborative Learning, które od 2005 r. (do? nie wiadomo) prowadził międzyna-
rodowy zespół uczonych, pod kierunkiem prof. Claudii Roda z Amerykańskie-
go Uniwersytetu w Paryżu. Na realizację projektu Unia Europejska przyznała 
1 650 000 euro, lokalizując całość w NSEAD – czyli w Międzynarodowej Wyż-
szej Szkole Biznesu i Zarządzania, z centralą w (nieodległym od Paryża) Fon-
tainebleau. Ale żeby to wszystko ustalić, musiałem przeprowadzić specjalne 
śledztwo, bo w książce żadnych wyjaśnień nie ma.

Publikacja traktuje o możliwościach stymulowania uwagi w indywidualnych 
i zbiorowych procesach uczenia się za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, 
czyli w e-edukacji (o której była też mowa w raporcie OCLC). To jest problem 
dla tej formy kształcenia zasadniczy, dlatego trzeba znać wszystkie szczegóły 
dociekań – a w książce jest ich bardzo mało – oraz klarownie konkretyzować 
wyniki obserwacji, co też wypada kiepsko. Tak więc ten temat (w sumie 12 ar-
tykułów), potencjalnie bardzo ważny, mimo kolorowych tablic, w książkowej 
prezentacji prezentuje się dość enigmatycznie i zawarte w nim opinie o niczym 
ostatecznie nie przesądzają. 

Kierująca projektem i redakcją książki Claudia Roda, w obszernym tekście 
charakteryzuje istotę problemu – jest to jednak głównie rekapitulacja tego, co 
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już wiadomo, jakkolwiek referencja ma charakter techniczny. Na tym tle bo-
wiem omawia koncepcję badań, którymi kierowała, ich obszar, zakres i spo-
sób ujęcia zjawisk.

Od samego początku też sygnalizuje, że istnieje zasadniczy kłopot, którego 
entuzjaści e-edukacji nie dostrzegają. Otóż w odbiorze treści z monitora na-
stępuje nieuchronne rozproszenie uwagi, a tymczasem to właśnie skupienie 
steruje interakcją odbiorcy z otoczeniem i z narzędziami transmisji, zaś w pro-
cesach edukacyjnych jest w ogóle czynnikiem koniecznym, toteż trzeba nad 
uwagą zapanować. 

Uwaga może być sprowokowana automatycznie, w następstwie podświado-
mych procesów przeduwagowych: wtedy towarzyszy jej niewielki wysiłek, ale 
może zamazać cel całego procesu i jest trudna do przezwyciężenia. Inaczej mó-
wiąc: wszystko na nic. Dlatego w uczeniu się niezbędna jest uwaga intencjonal-
na, kontrolowana, wymagająca jednak znacznego wysiłku, wydatkowania dużej 
energii, oraz jest podatna na zakłócenia. Zwłaszcza w komunikacji digitalnej, 
gdzie pojawia się wiele odrębnych sygnałów, nie ma ciągłości przekazu i nastę-
puje interferencja różnych procesów. Ten chaos właśnie to poważny problem.

Jest też inny. W trakcie odbioru sygnałów aktywizuje się bezpośrednia pa-
mięć robocza ‒ o niewielkiej pojemności treściowej i krótkotrwała ‒ toteż siłą 
rzeczy musi następować selekcja i potem jeszcze wymiana przyjmowanych tre-
ści, a tych na monitorze bywa wiele razem. To musi skutkować utratą mnóstwa 
informacji, także tych, które są dla problemu ważne – a tylko takie są następnie 
internalizowane w pamięci trwałej, ale właśnie dlatego nie wszystkie – zwłasz-
cza jeżeli skupienie ukierunkowanej uwagi nie jest dostateczne. Narusza je zaś 
każda fragmentacja, każde rozproszenie aktywności, w digitalnej komunikacji 
nieuniknione. Otóż właśnie do opanowania kontroli i kierunkowania uwagi, 
w warunkach edukacji cyfrowej, zmierza cały referowany projekt badawczy.

Autorzy z Australii dorzucają jeszcze garść uwag dodatkowych. Otóż inter-
net, z natury wielosemiotyczny, już choćby z tego powodu zwiększa obciążenie 
poznawcze – to dla uczenia się jest bardzo niekorzystne – ponieważ w odbiorze 
odrębnie zachodzi przetwarzanie impulsów wizualno-przestrzennych, a osob-
no werbalnych (jednak spotkałem się z opiniami, że tak nie jest), zatem sam 
język przekazu wzmaga rozproszenie uwagi. W jednorodnej i linearnej komu-
nikacji pisemnej niczego takiego nie ma.

Ale w toku dalszych wywodów pojawiają się rozmaite sprzeczności. Otóż 
autorzy sugerują, że takie przeciążenie treściowe może być wywołane (przy-
kładowo) złączeniem obrazu oraz podpisu – efektywniejszy jest sam tekst pi-
semny – co jednak niekoniecznie zgadza się z powszechnymi przeświadczeniami 
oraz… z kolejnym tekstem innych autorów, gdzie napisano coś odwrotnego. 
Wspomniani autorzy australijscy sygnalizują też, że wielokrotne, literalne po-
wtarzanie tych samych treści – czyli w trybie skopiowanej redundacji – również 
może nadmiernie obciążać pamięć roboczą, nie wspomagając zapamiętywania. 
Otóż także na ten temat mógłbym przywołać opinie przeciwstawne, a poza 
tym nasuwa się pytanie: kiedy takie przeładowanie zachodzi, a kiedy nie. No 
i właśnie z takiej sekwencji różnych problemów oraz rozmaitych, sprzecznych 
wzajemnie wątpliwości, powstała koncepcja badań nad możliwością kontrolo-
wanej koncentracji uwagi w procesach e-edukacji.
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Takie też badania właśnie przygotowano i przeprowadzono, jednak pomiesz-
czone w książce wieloautorskie doniesienia na ten temat są dość mętne. Nie ma 
detalicznego opisu przebiegu eksperymentów, prezentacja metodologiczna jest 
ogólnikowa i niespójna, zaś omówienia wyników są mało konkretne. Można 
odnieść wrażenie (mylne?), że ustalenia nie okazały się wystarczająco jedno-
znaczne, co – w kontekście tak znacznych nakładów na te badania – być może 
trudno było wyartykułować.

Główne założenie wynikało z dowiedzionego już faktu, że uwaga może se-
lekcjonować sygnały, kontrolować przetwarzanie oraz podporządkowywać 
odbiorczą aktywność głównemu celowi procesu. Na tej podstawie przyjęto 
mianowicie, że uwaga – jeżeli będzie odpowiednio stymulowana zewnętrznie 
(a wstępnie uznano to za możliwe) – może wydatnie poprawić efektywność 
procesów uczenia się, z wykorzystaniem internetu. 

W związku z tym przygotowano modelowe sposoby skupiania uwagi w trak-
cie e-edukacji oraz stymulowania tego skupienia – w dwóch wariantach. Pierw-
szy z nich, statyczny, taki sam dla wszystkich uczestników, wyznacza z góry 
metody zachowywania kontroli nad przejmowanymi z monitora treściami. Oraz 
drugi, dynamiczny: indywidualnie dostosowany i zmienny w trakcie trwania 
procesu, w następstwie kolejnych interakcji stymulujących konsultantów z uczą-
cymi się, a także – uczących się między sobą. Z tym, że opisu technicznego, jak 
miałoby to wyglądać w detalach, jednak nie ma. 

Narzucony z góry schemat dostosowano do trzech faz procesu. Wejściowej, 
realizacyjnej, oraz interwencyjnej – odpowiednio różnicując wskazówki po-
stępowania. Jednak eksperymentalna analiza rezultatów nie potwierdziła za-
kładanej skuteczności tego postępowania. A już inna sprawa, że weryfikacji 
dokonywano w grupach uczniowskich: holenderskiej (niektórzy badacze to 
Holendrzy), oraz – nie wiadomo dlaczego – czeskiej, mimo że o żadnym cze-
skim badaczu nie ma mowy. Owszem, są dwie osoby z Macedonii, ale chyba 
ktoś tam wie, że to nie to samo. 

Obok tego, dokonano też analizy skutków stymulowania uwagi w innym 
trybie: dynamicznym, interaktywnym, w e-edukacji grupowej, przy wewnętrz-
nym zrelatywizowaniu całej grupy, a więc z możliwością wzajemnej współ-
pracy uczących się i wymiany informacji. Tytułowy projekt AtGentNet polegał 
właśnie na przetestowaniu współpracy uczących się i podatności na stymula-
cje, które – mówiąc najogólniej – zmierzały do: personalizacji treści przekazów, 
usuwania zakłóceń w odbiorze, redukcji środków transmisji (czyli ograniczenia 
przeładowania poznawczego), oraz podtrzymania świadomości celów i pożyt-
ków z realizowanych procesów edukacyjnych. Ale jednoznacznego określenia 
efektów też nie ma.

Jest tylko deklaracja, że bezpośrednie manipulacje (instrukcje stymulatorów, 
doradców, agentów) nastawieniami bywa trudne, o ile w ogóle możliwe. Sku-
teczniejsze jest oddziaływanie pośrednie: wzajemne wszystkich uczestników 
grupowej e-edukacji, w formułach interaktywnych. Ale i ten wariant może być 
konfliktowy, zatem reguły postępowania trzeba jeszcze dopracować.

Wynika więc z tego, że do edukacji zdalnej, w trybie digitalnym, trzeba pod-
chodzić niezwykle ostrożnie (tej ostrożności nigdzie nie widać), zaś jej skutecz-
ność, gdyby miała być jedyną formą kształcenia, wydaje się bardzo ograniczona. 
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Jedyną opinią jednoznaczną, wyrażoną w książce, jest supozycja, że im prost-
sze są formy realizacji i wspierania edukacji (także e-edukacji), tym lepsze by-
wają efekty. Ale do takiej konkluzji można dojść za znacznie niższe subsydium.

DZIENNIKARSTWO NA WIRAŻU [****]

Ian Hargreaves: Journalism. A Very Short Intro-
duction. Wyd.2. Oxford: Oxford University Press, 
2014, 153 s., ISBN 978-0-19-968687-2.

Nie tylko do sfery bibliotekarstwa i usług infor-
macyjnych komunikacja digitalna podrzuciła istot-
ne zawirowania. Jest sporo innych zawodów oraz 
specjalności, które też znalazły się w podobnej sy-
tuacji, a wśród nich nie tak znów od nas odległe 
dziennikarstwo. Dlatego warto zerknąć (choćby 
dla porównania), co się w tej ościennej profesji ak-
tualnie dzieje.

Dlatego sygnalizuję tu książkę, już dosyć głoś-
ną w anglojęzycznym środowisku dziennikarskim. 

Wydawca twierdzi, że to jest jej drugie wydanie, ale naprawdę jest trzecie, tyle 
że pierwsze ukazało się pod innym tytułem. To zresztą nie ma znaczenia, bo 
treść została gruntowanie przepracowana i zaktualizowana, więc można umó-
wić się, że to jest pierwodruk.

Autor, zawodowy dziennikarz i redaktor – m.in. w „Financial Times” oraz 
w „The Independent” ‒ do 2010 r. był profesorem na uniwersytecie w Cardiff, 
toteż profesję dziennikarską poznał z różnych stron i dobrze wie, o czym pisze. 
Częściowo łączy jej obecne kłopoty z postępującą medializacją i z cyfryzacją ko-
munikacji publicznej, ale widzi też inne przyczyny oraz przejawy przesilenia. 
Które w obszarze tej komunikacji jest nam wspólne.

Hargreaves wylicza istotne zmiany w dziennikarskiej praktyce. Otóż jego 
zdaniem, dziennikarstwo w coraz mniejszym stopniu koncentruje się na obiek-
tywnym informowaniu, a zamiast tego kreuje tzw. infotainment, czyli miesza-
ninę drugorzędnych, banalnych relacji faktograficznych, plotek (stąd celebryci) 
i zmyśleń, co razem składa się na autonomiczny produkt emocjonalny, z niejas-
nym nawiązaniem do rzeczywistości, jednak przez publiczność akceptowany. 
I to jest teraz podstawowy kłopot dziennikarstwa, którego internet nie tylko 
nie zredukował, ale który wręcz zintensyfikował. Umożliwił bowiem w maso-
wej skali doniesieniową inwazję amatorów i nadawców nieodpowiedzialnych. 
Triumfują teraz zwłaszcza blogerzy, strojący się w szaty dziennikarskie. Jedno-
cześnie zaś internet, ograniczając wpływy z opłat za reklamę prasową, przy-
czynił się do regresu prasy drukowanej. W Europie jest to redukcja rzędu 16%, 
ale w USA – gdzie prasa była przedtem wszechpotężna – zmniejszenie liczby 
tytułów, nakładów i tym samym zatrudnienia w dziennikarstwie, ocenia się 
na ponad 30% stanu.

Przy tej okazji autor rozprawia się z mitem demokratyzacji i niezależności me-
diów, do czego rzekomo przyczynił się internet, dlatego że nie podlega żadnym 
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krępującym regulacjom globalnym. Owszem, ale ograniczenia krajowe i regional-
ne jednak są, oraz nadal istnieją zapędy cenzorskie, zwłaszcza w Chinach, w Ro-
sji, albo w Iranie. Wszędzie zaś władze polityczne ulegają pokusie zapanowania 
nad mediami – szczególnie nad telewizją i radiem – i przykneblowania internetu, 
ingerując w miarę możliwości i subiektywnego, doraźnego poczucia potrzeby.

Z drugiej zaś strony, bierze je w swoje władanie wielki biznes i wykorzystu-
je do własnych celów, nawet jeżeli zyski czerpie z innych źródeł. W każdym 
razie swoboda wypowiedzi, także dziennikarskich jakkolwiek nie tylko, jest 
ograniczana na różne sposoby. W autorskiej opinii, właściciele mediów oraz 
inspiratorzy, nadawcy i dystrybutorzy produktów medialnych, nie wyłącza-
jąc internetowych, są zdecydowanie zbyt wpływowi. Otóż pozwolę sobie na 
wtręt, że wszak od dawna biblioteki starają się być oazami niezależności, lecz 
w takim kontekście – obawiam się – brzmi to mało przekonywująco.

Teoretycznie nic się nie zmieniło: głównym zadaniem dziennikarstwa na-
dal jest informowanie i forma wypowiedzi nie powinna tu mieć nic do rzeczy. 
Hargreaves powołuje się przy tym na opinie Adama Michnika oraz Wandy Ra-
paczyńskiej, że przecież dziennikarstwo to nie tylko biznes, ale także podsta-
wa demokracji.

Jednak rzeczywistość zgrzyta i ogłoszono nawet kres tradycyjnego dzienni-
karstwa. Czyli – etycznego? Na to wygląda, ponieważ reguły dziennikarskiej 
etyki (które istnieją), są przestrzegane kiepsko, a w globalnej skali, mniej lub 
bardziej jednolita kultura dziennikarska nie zdążyła ukonstytuować się jeszcze.

Krętactwo i zmyślanie treści (co na to nauka o informacji?) to dzisiaj prakty-
ka nagminna; górę bierze tabloidowa konwencja wypowiedzi i emocjonalny, 
newsowy sposób relacjonowania wydarzeń. Na co nakładają się jeszcze interesy 
prasowych oraz medialnych koncernów, generujące odpowiednie sterowanie. 
Aż 2/3 dziennikarzy sygnalizuje, że spotyka się z naciskami o pozaetycznym 
charakterze – żeby już nie wspominać o głośnych, aferalnych sposobach pozy-
skiwania informacji. Dlatego jest jak jest i samemu internetowi nie można przy-
pisywać wszystkich przewinień. To nie formuła, lecz ukonstytuowany system 
psuje dziennikarstwo.

Owszem: jest prawdą, że padają niektóre gazety i czasopisma, co przypisu-
je się komunikacyjnej cyfryzacji – poniekąd słusznie, lecz tylko częściowo, bo 
przecież znikają nie tylko drukowane, ale również internetowe. Wprawdzie co-
raz więcej jest tytułów dwuwersyjnych, jednak takie też nieraz odchodzą w nie-
byt, z najrozmaitszych powodów. Bywa tak w wyniku rywalizacji właścicieli, 
albo ingerencji różnych władz oraz instancji wpływowych, często brakuje wy-
starczających dochodów, ale w grę wchodzi także zdezorientowanie i zniechę-
cenie publiczności – nie wiadomo, czy tylko chwilowe.

Autor nie zmierza do konkluzji finalnej, nie stawia kropki. Stwierdza tylko, że 
oto jest czas wielu zasadniczych zmian, i nie da się miarodajnie przewidzieć, co 
dalej. Zobaczymy? Mniej więcej to samo można powiedzieć o bibliotekarstwie.

Jacek Wojciechowski

Tekst wpłynął do Redakcji 1 grudnia 2014 r.


