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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Zarówno bibliologia, jak też nauka o informacji, mają charakter interdyscyplinar-
ny. Dlatego trzeba często zerkać przez ramię, co dzieje się w dyscyplinach, a nawet 
w dziedzinach, ościennych oraz odleglejszych. I tak właśnie robię.

WPŁYW KULTUR NA ZACHOWANIA [*****] 

Handbook of Culture and Consumer Behavior. Red. Sha-
ron Ng, Angela Y. Lee. New York: Oxford University 
Press, 2015, 360 s. ISBN 978-0-19-938852-3.

Już pierwszy rzut oka na tytułową stronę tej książ-
ki sygnalizuje, że przyjęty w niej punkt widzenia 
stanowi amerykańsko-dalekowschodni amalgamat. 
W treści tak rzeczywiście jest i obok niezwykle cie-
kawej referencji, ten czynnik stanowi dodatkową 
atrakcję lekturową oraz poznawczą. Bo zwłaszcza 
w Europie nieczęsto mamy okazję do tego rodzaju 
naukowych konfrontacji.

Redaktorski duet to prof. Sharon Ng (głośne prze-
czytanie tego nazwiska wymaga ćwiczeń wstępnych) z Uniwersytetu w Singa-
purze, oraz Angela Lee, prof. Uniwersytetu w Evenstone – wprawdzie w USA, 
jednak nazwisko też nie wygląda na anglosaskie. Autorek i autorów o podobnie 
azjatyckiej proweniencji jest w tym tomie więcej (obok rdzennie amerykańskich 
i kanadyjskich), pracujących zarówno w USA i w Kanadzie, jak też w Singapu-
rze. Piszą zaś o zderzeniu kultur, co generuje odmienne postawy i zachowania, 
a spojrzenie na – zdawałoby się – dobrze rozpoznane zjawiska okazuje się świe-
że i zaskakujące.

Tom jest zbiorem różnych tekstów. Wyrażone w nich opinie oraz konkluzje 
pokrywają się często lub zazębiają (redakcja – znakomita), co w omówieniu trud-
no detalizować. W dodatku są imponująco wieloautorskie; sam rejestr autorów 
oraz przydługich tytułów zająłby tu ponad pół strony. Dlatego zdecydowałem 
się na jednolitą relację całościową.

Wszyscy autorzy podzielają opinię, że kulturowo uwarunkowany światopo-
gląd w stopniu decydującym wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości 
oraz na hierarchię akceptowanych wartości. Natomiast nie istnieje jeden wspól-
ny światopogląd globalny, mimo że pracują na jego rzecz kontakty medial-
ne oraz podróże. Różnice są liczne. W krajach Zachodu ceni się wszystko, co 
sprzyja indywidualizacji, a w szczególnej cenie są przedsięwzięcia nastawione 
na konkretne i osobiście akceptowane cele. Z kolei na Wschodzie wysoką es-
tymą cieszy się: harmonia i zamierzenia współakceptowane, a także ochrona 
status quo. Otóż te nastawienia mają przeniesienie na zainteresowania komu-
nikacyjne, siłą rzeczy zatem odmienne tu oraz tam.

Jakoś dają znać o sobie również wpływy ekonomiczne oraz kultura egzy-
stencji. Mianowicie osoby dobrze sytuowane wyżej cenią to, co ekskluzywne 
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i sprzyjające pożytkom indywidualnym. Natomiast słabsi ekonomicznie prefe-
rują to, co popularne i łatwiej zdają się na opinie innych. Nietrudno nimi mani-
pulować, szczególnie za pośrednictwem mediów. Z tej charakterystyki wynika 
jednak (o czym autorzy nie piszą), że stosunek jednych i drugich do bibliotek 
może być pozytywny, tyle że oparty na odmiennych przesłankach.

Tam, gdzie zawodzą motywacje rozumowe, bardzo silnym stymulatorem 
postaw i zachowań bywają emocje, chociaż funkcjonują odmiennie w róż-
nych regionach kulturowo-geograficznych. W Europie i w USA przeważa na-
stawienie na maksymalizację emocji pozytywnych, a redukcję negatywnych. 
Dlatego dyrektywy marketingu, promocji oraz reklamy sugerują szczególne 
akcentowanie tego, co przyjemne oraz korzystne; PR negatywny nie jest w ce-
nie. Natomiast Azjaci starają się minimalizować ten kontrast oraz te różnice, 
redukując emocje skrajne, stąd lepszy skutek perswazji umiarkowanych i eks-
plikacyjnych. W europejskiej promocji bibliotek, czytelnictwa oraz informacji 
skuteczne zatem powinno być podkreślanie dobra (dla kogoś) i atrakcyjno-
ści. W azjatyckiej natomiast – szerokiej użyteczności oraz powszechności ko-
rzystania .

Zdaniem kilku autorów, w Europie przeważa analityczne podejście do spraw 
i problemów, a więc skupienie się na ich sednie – z ustalaniem następnie, jaka 
jest z nich korzyść indywidualna, zwłaszcza zwiększająca autonomię i samo-
dzielność jednostki. No i tak też zapewne należałoby kierunkować dystrybu-
cję oraz promocję informacji. W Azji natomiast dominuje podejście holistyczne, 
nastawione na związki z innymi oraz na wyszukiwanie stosownych relacji. 
W tym ujęciu skutecznie promuje wiadomość, że inni też czegoś używają albo 
z czegoś korzystają.

Natomiast dla niektórych cząstkowych konkluzji, także w tym tomie for-
mułowanych, trudno doszukać się uzasadnienia. O indywidualistycznych 
nastawieniach publiczności piszą autorzy w kontekście USA oraz Europy Za-
chodniej – i trudno z tym dyskutować. Jednakże ich zdaniem, ciągoty kolektywi-
styczne biorą górę w takich krajach, jak Korea Południowa, Rosja oraz… Polska. 
Nie mówiąc już o rozeznaniu mentalności, przypuszczam, że autorzy powin-
ni byli kupić sobie mapę. Pochwalę się, że to dzięki mapie właśnie rozróżniam 
Singapur, Singen oraz Sing Sing. 

W książce mowa przede wszystkim o materialnych przesłankach zachowań – 
bo taki jest jej charakter – z umiarkowanie jednak sygnalizowaną niechęcią do 
konsumpcjonizmu, który już od dawna funkcjonuje jako symbol zła. Ogarniając 
cały świat bez różnicy, zarówno kraje biedne, jak również dostatnie, oczywiście 
kosztem wartości niematerialnych. Intensyfikuje się zwłaszcza tam, gdzie wy-
miana towarowa osiąga znaczne rozmiary oraz kiedy pojawia się tamże grupa 
ludzi o sporym potencjale nabywczym: konsumpcja staje się wówczas wyznacz-
nikiem zachowań oraz podstawą oceny innych. Nie ma wątpliwości, że to nie-
dobrze i jest sugestia, żeby wprzęgnąć w zwalczanie takich postaw cały system 
komunikacyjny i edukacyjny – lansując wartości ponadmaterialne od najmłod-
szych lat. I nawet pojawia się konkretyzująca przesłanka: buddyzm jako filozo-
ficzna podstawa egzystencji. No więc to jednak nie jest tom europocentryczny.

Autorzy są zdania, że intencjonalne działania promocyjne są o wiele skutecz-
niejsze na Wschodzie – zwłaszcza jeśli podkreślają cechy wspólnotowe, koegzy-
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stencjalne – aniżeli na Zachodzie, gdzie efektywność jest warunkowana jeszcze 
przez argumentację hedonistyczną. Nie pomylę się chyba w opinii, że przed-
sięwzięcia probiblioteczne, proczytelnicze oraz proinformacyjne, które realizu-
je się w Polsce, od takich przesłanek są zwykle odległe.

Nie brak zresztą w tomie uwag sceptycznych na temat rzeczywistych wpły-
wów internetu oraz relacji globalnych, międzykulturowych, na postawy i za-
chowania. Napisano wyraźnie, że skuteczności w tym zakresie nie potwierdzają 
żadne poważne badania. Z kolei dociekania neuronauki wskazują, że w mózgach 
nie stwierdzono żadnych różnic, warunkowanych przez kulturowe odmienno-
ści. Jesteśmy więc tacy sami anatomicznie, a odmienności w postępowaniu mają 
podłoże społeczne.

Ale jednak innych społeczności nie postrzegamy jako takich samych, jak my. 
Obowiązuje rozgraniczenie, a na opinie wpływa konsumpcjonizm głównie 
materialny, chociaż w pewnym stopniu również świadomość zagranicznych 
wytworów niematerialnych – w sensie pozytywnym albo niekorzystnym. I kon-
struowane w ten sposób etykiety są rozciągane na całe kraje oraz na wszystkich 
tamtejszych mieszkańców.

Tam, gdzie przeważają nastawienia indywidualistyczne (Europa, USA), oferty 
zagraniczne – materialne oraz komunikacyjne – przyjmują się dobrze: również 
przybysze są traktowani na ogół przyjaźnie. Natomiast społeczeństwa kolekty-
wistyczne obcych oraz ich wytwory traktują mniej chętnie. To znaczy, że glo-
balizm jest na razie głównie ideą; do powszechnej praktyki jeszcze mu daleko. 
Warto nad tym popracować – twierdzą autorzy – ale ze świadomością odmien-
ności oraz z szacunkiem dla różnic.

KOMPETENTNIE O CZYTANIU LITERATURY [******] 

M[aria] Serebranaja, G[alina] Szwecowa-Wodka: Ti-
połogia cztienija i czitatielej chudożestwiennoj literatury. 
Moskwa: Litera, 2014, 303 s. ISBN 978-5-91670-143-2. 

Funkcjonowaniem literatury pięknej zacząłem zaj-
mować się dawniej niż dawno. Wiedza na ten temat 
wtedy w Europie eksplodowała (w USA mniej), a pol-
ska socjologia literatury należała do wiodących. Z cza-
sem jednak poodchodzili co starsi znawcy, a młodsi 
zajęli się głównie medioznawstwem i ogólniej teo-
rią komunikacji – więc konsumpcja literatury zeszła 
w obserwacji naukowej na odległy plan. I tak, od dłuż-

szego czasu, naukowe wypowiedzi na ten temat, u nas i nie u nas, pojawiają się 
rzadko, a poza tym mają najczęściej charakter miniprzyczynkarski, albo nawet 
nie. Zdarzają się wręcz wypracowania, sygnalizujące brak pojęcia, czym literatu-
ra jest i jak funkcjonuje.

Oto jednak udało mi się trafić na rozprawę znakomitą: mądrą, kompetentną, 
a w dodatku doskonale napisaną. Opartą na koncepcjach i doświadczeniach wielu 
znawców – w gruncie rzeczy niemal wszystkich, na których powoływać się warto, 
w tym także Romana Ingardena oraz Stanisława Lema. Owszem: cytowania pocho-
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dzą wyłącznie z języka rosyjskiego, ale najwyraźniej przełożono tam to, co nale-
żało. Oczywiście, są w światowym obiegu – oprócz przywołanych – również inne 
wartościowe publikacje o recepcji literatury pięknej, wydane w ostatnich latach1, 
lecz nie jest ich wiele, a brak w rejestrze cytowań nie psuje wartości tej książki.

Jej autorki to prof. Galina Szwecowa-Wodka z ukraińskiego Uniwersytetu w Rów-
nem (ukr. Rivne) – ale pisząca po rosyjsku – oraz doc. Maria Serebranaja z Aka-
demii Kultury w syberyjskim, buriackim mieście Ułan-Ude. Jak widać, odległość 
ponad 5500 km nie była przeszkodą we współpracy. Zaś obie panie wykazały się 
imponującym oczytaniem, także literackim.

Jedyny mankament tej książki jest dokonaniem wydawcy oraz licznego gro-
na redaktorów. Mianowicie zamieszczony na końcu indeks nazwisk, nie dość że 
wysoce niekompletny, to jeszcze nie zawiera… odesłań do stron w tekście. To ta-
kie, niegdyś typowe, sowieckie dziadostwo: zrobić coś byle jak, bez sensu i logiki, 
z wykluczeniem troski o jakikolwiek pożytek. Myślałem, że to już minęło, ale jak 
widać – jeszcze nie do końca. 

Jest w tym opracowaniu usilna próba uporządkowania wiedzy o recepcji lite-
ratury – z ogromnym bagażem przywołań – i chociaż całkowita jednolitość opinii 
nie jest możliwa, to jednak zawarty w tej książce, finalny obraz dociekań, wydaje 
się wysoce klarowny. W ogóle bowiem różnych typologii, klasyfikacji oraz reje-
strów cech charakterystycznych, przypisanych do odbioru literatury, jest moc, ale 
niekoniecznie coś z tej mnogości wynika, bo też rzadko próbuje się to wszystko 
produktywnie i całościowo spożytkować. Otóż autorki ku takiej scalającej synte-
zie właśnie zmierzają, do wielości przywołań dodając własne, egzemplifikacyjne 
analizy odbioru Stu lat samotności Gabriela Garcii Marqueza i opowieści grozy Mi-
kołaja Gogola Wij .

Ogólne skutki czytania literatury, na ogół w piśmiennictwie nazywane funkcja-
mi, zostały tu wpisane w elementarny schemat możliwości: refleksje – rozrywka – 
reakcje emocjonalno-estetyczne – kompensacja. To znaczy, w tekście literalnie takie 
określenia nie padają, ale taki jest sens wypowiedzi. Sam rejestr ma dobre uzasad-
nienie, chociaż trzeba go jeszcze uzupełnić o cele faktograficzne, czyli werystyczne, 
mimetyczne, a więc o informacyjne czytanie literatury pięknej: tak jakby zawiera-
ła reportażowe relacje z wydarzeń rzeczywistych. O tym zresztą w książce też jest 
mowa, ale we wstępnym zestawieniu celów lektur literackich tego akurat nie ma, 
a zjawisko jest (niestety) powszechne.

Oczywiście, taki schemat nie wziął się znikąd i w książce rozmaitych rejestrów 
funkcji literatury przywołano wiele. A szczególnie ciekawe – chociaż nikt nie twier-
dzi że miarodajne – wydają się opinie na ten temat samych pisarzy, zarówno ro-
syjskich, jak i zagranicznych, pieczołowicie zgromadzone. Gdyby ktoś myślał, że 
spolegliwe i dla publiczności przyjazne, to zdziwi się mocno. Sprowadzam je tu do 
wspólnej wykładni; otóż wariantywne sylwetki czytelników literatury, naszkico-
wane przez autorów, wyglądają tak oto: prymitywnie solidni – naiwni i łatwowier-
ni – nienawistni – przyjaźni – samodzielni – kreatywni. I chociaż w rzeczywistości 
wcale tak nie musi być, to jednak pośród przywołań wyraźnie przeważają trzy 
pierwsze kategorie.

1 Np. P. Davis: Reading and the Reader. Oxford: Oxford University Press, 2013; R. Eaglestone: Contem-
porary fiction in the academy. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
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A już inna sprawa, że literackie przygotowanie czytelników autorki oceniają bez 
entuzjazmu, winiąc głównie kiepski program preparacyjny w szkołach. To bowiem 
z nauki szkolnej wywodzi się wszak czytanie tekstów literackich dla pożytku prak-
tycznego oraz dla życiowo-moralnych dyrektyw (fachowo to się nazywa pareneza), 
a jeżeli z kolei także dla rozrywki, to już raczej z inspiracji pozaszkolnych. Jest tak 
zaś dlatego, że w szkole (nie tylko rosyjskiej) literatury nie czyta się, ale przerabia, 
ponieważ programy nauczania zostały zbiurokratyzowane, bowiem wygenero-
wane przez urzędników i polityków, a nie przez literaturoznawców i nauczycieli. 

Racja jest niepodważalna i przecież nie tylko w Rosji. W podobny sposób i we-
dług tej samej koncepcji zostały opracowane sto lat temu założenia programów 
nauczania literatury w szkołach polskich2 i mimo lat oraz mnóstwa reform, trzon 
tamtych idei nie uległ zmianie.

Ogólną podstawę myślenia o czytaniu literatury wyznacza w tej książce kon-
cepcja Michała Bachtina, a także Ericha Fromma, pojmowania tego zjawiska jako 
dialogu czytelnika z tekstem. Są poza tym próby nawiązania do pomysłów Miko-
łaja Rubakina, ale – moim zdaniem – czysto grzecznościowe. Dla dzisiejszej wie-
dzy bowiem nie są dostatecznie użyteczne. 

Założenie dialogu oznacza zaś, że czytelnik musi być w odbiorze aktywny, a wy-
niki konfrontacji bywają różne, jeśli bowiem nawet tekst czytany jest ten sam, to 
kompetencje osób czytających są rozmaite. Obok mianowicie odbiorców refleksyj-
nych i kreatywnych, w życiu literackim uczestniczą czytelnicy naiwni, nastawieni 
na możliwie nieskomplikowane opowieści fabularne, które traktują dosłownie i na-
turalistycznie. W rezultacie więc gama wartości czytelniczych jest wyjątkowo roz-
legła, od zerowych po nadkreatywne, ale nie ma też odczytań modelowo idealnych 
(chociaż są lepsze i gorsze), ani z kolei beznadziejnych. Wysokie, średnie i niskie 
loty odbioru są bowiem relatywne, a czynników sprawczych jest więcej niż dużo.

Jednak główną osnowę tej książki wyznacza etapizacja procesu czytania lite-
ratury, a konkretnie schemat podziału na trzy stadia: przedlekturowe – lektury 
właściwej – i postlekturowe. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to nadmiernie 
odkrywcze ani całkiem nowe, jednak sedno sprawy polega na tym, że nikt takiej 
propozycji wstępnej nie wykorzystał dotychczas równie produktywnie. Ponadto 
etapy wstępny i finalny bywały analizowane powierzchownie, jeżeli w ogóle, tu 
natomiast autorki robią to dogłębnie i bardzo starannie.

Faza przedlekturowa decyduje o wyborze tekstu literackiego do przeczytania 
oraz o sile czytelniczej motywacji, a także o celu (funkcji) lekturowego przedsię-
wzięcia. Decyzja zapada w wyniku dysbalansu poznawczego, swoistej luki świa-
domościowej, generującej potrzebę przeczytania, a także za sprawą określonego 
nastawienia na odbiór literatury, na ten rodzaj literackiej oferty i wreszcie na okre-
ślony tekst.

Znaczenie fundamentalne ma stopień przygotowania literackiego, jakość czytel-
niczych umiejętności, a dopiero w dalszej kolejności: metainformacja oraz demon-
stracja stosownej oferty – co autorki kojarzą z bibliotekami, ale oczywiście takiej 
wyłączności nie ma. Ostateczny wybór oraz inauguracja czytania jest autonomicz-
ną decyzją czytelnika, zatem już w tej fazie ujawnia się jego mniejsza lub większa 

2 L. Jazownik: Teoria literatury a wizje edukacji literackiej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 193-194.
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aktywność. Którą – tak jak i kierunki decyzji – można stymulować zewnętrznie, 
ale przede wszystkim przez długotrwałe przysposobienie (nie tylko szkolne), na-
tomiast w znacznie mniejszym stopniu: przez doraźne ingerencje oraz doradztwo. 
Dużą rolę odgrywa również literackie doświadczenie czyli praktyka lekturowa, po-
nieważ kolejne wybory czytelnicze pozostają w związku z lekturami poprzednimi.

Etap właściwej lektury bezpośredniej jest stosunkowo najlepiej rozpoznany, 
ale jego obraz jest – moim zdaniem – wysoce chaotyczny. Dobrze więc, że autorki 
wprowadzają w ten pejzaż sporo porządku.

Czytanie literatury to dialog: bezpośredni z tekstem literackim, a pośredni z abs-
trakcyjnym nadawcą; inny niż w procesie odbioru przekazów informacyjnych. Na 
mniej więcej równym (w modelu) poziomie zachodzi bowiem odbiór treści, oraz – 
czego w komunikacji informacyjnej nie ma – fabuły i formy. 

Dokonana w książce, szczegółowa etapizacja odbioru literatury sugeruje na-
stępujące segmenty, w takiej oto kolejności: ogólne poznanie treści – zrozumienie 
elementarne – konkretyzacja pogłębiona – reakcja estetyczna – ocena finalna. Su-
gestia jest nieźle uzasadniona i chociaż w piśmiennictwie naukowym innych pro-
pozycji jest mnóstwo, nie dostrzegam istotnych niezgodności.

Wdając się w liczne szczegóły (większość tu pominę), autorki są zdania, że istnie-
ją różne poziomy rozumienia treści tekstów literackich. Od niezrozumienia, przez 
zrozumienie cząstkowe, oraz zrozumienie pełne, ale maksymalnie zgodne z dyrek-
tywą tekstową, aż po rozumienie kreatywne i względnie swobodne. Co następnie 
skutkuje zróżnicowaniem czytelniczych ocen przeczytanych tekstów, formułowa-
nych już to nieporadnie, bądź częściowo sprawnie, albo produktywnie i twórczo.

Niejakie kłopoty, trafnie w tekście wychwycone, może sprawiać forma tekstu li-
terackiego. Nie zawsze zresztą jest warta uwagi, np. w literaturze brukowej i czysto 
rekreacyjnej. Ale z kolei nie wszyscy czytelnicy są dostatecznie wrażliwi estetycz-
nie – jakkolwiek ta wrażliwość jest możliwa do wypracowania. Natomiast nie 
wiem, czy słusznie autorki utożsamiają estetyczne reakcje odbiorcze z emocjonal-
nymi. Które mogą wprawdzie współwystępować, jednak w pełni tożsame nie są.

Faza postlekturowa odbioru tekstów literackich słusznie została określona jako 
najważniejsza, ponieważ stanowi kwintesencję nie tylko jednej lektury, lecz również 
wszystkich poprzednich, oraz w ogóle intelektualnej aktywności czytających. Przy-
wołany w książce Michał Bachtin nazywał to wtórnym aktem twórczym czytelnika – 
jeżeli do odbioru kreatywnego, czyli dopełnień o własne myśli, ponad samą analizą 
treści, rzeczywiście dochodzi. Roman Ingarden (tego akurat w tej książce nie zacy-
towano) sugerował, że ma to miejsce wtedy, kiedy czytelnik zwraca się ku temu, 
co przez sens dzieła (więc nie bezpośrednio w dziele) zostało zasygnalizowane3 . 

Tak jednak nie zawsze jest: odbiór może realizować się na różnych poziomach. 
Często fascynacja samą fabułą, albo nastawienie na faktografię, lub wyłącznie na 
przyjemność, redukuje bądź całkowicie wyklucza refleksję. Dlatego wyniki czyta-
nia bywają rozmaite. Nierzadko zerowe, albo całkiem negujące zawartość tekstu, 
czasami akceptujące, ale w sposób bierny, niekiedy umiarkowanie krytyczne, na-
tomiast najlepiej kiedy postdyskursywne oraz kreatywne. Bo tak naprawdę, jedy-
nie czytelnik kreatywny odbiera tekst literacki samodzielnie i w związku z lekturą 
tworzy sobie nowe treści własne. Tak generuje się nadświadomość.

3 R. Ingarden: O poznawaniu dzieła literackiego. Warszawa: PWN, 1976, s. 44.
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Autorki poza tym wyraźnie i zdecydowanie odróżniają artystyczny, literac-
ki sposób poznania, od społecznego (z życia) i naukowego (więc także informa-
cyjnego). Do realizacji konieczna jest jednak skłonność do skojarzeń, umiejętność 
budowania asocjacji, oraz – co sugerował cytowany w książce Stanisław Lem – in-
tuicja. No i właśnie w tym zawiera się bezkonkurencyjna, autonomiczna wartość 
literatury pięknej.

SOCJOPSYCHOLOGIA W PIGUŁCE [*****] 

Richard J. Crisp: Social Psychology. A Very Short Intro-
duction. Oxford: Oxford University Press, 2015, 117 s. 
ISBN 978-0-19-871551-1. 

Psychologia społeczna, mniej więcej od dwustu lat 
objaśniająca wpływ otoczenia na przeświadczenia 
i zachowania jednostek – po okresie częściowej zapa-
ści, wywołanej schizmą neuronauki (odcinającej się od 
psychologii tak samo, jak nauka o informacji od biblio-

tekoznawstwa) – znowu nabiera znaczenia. O jej sytuacji oraz ustaleniach pisze Ri-
chard Crisp, profesor psychologii z Aston Business School (UK), w ramach świetnej 
serii A very short introduction, jakkolwiek nazwa jest myląca. Wrażenie skrótu uda-
je mikroczcionka oraz mikroformat książki; w rzeczywistości to jest monografia 
ponadwymiarowa. A to, co autor napisał, odnosi się do bibliotekarstwa praktycz-
nego jako porada, jak mianowicie rozpoznawać użytkownicze i czytelnicze nasta-
wienia, jak wpływać na zachowania publiczności, a także jak realizować skuteczną 
promocję. Oraz jeszcze: po co oferować biblioteczne programy ponadusługowe.

Psychosocjologiczne doniesienie podstawowe jest takie, że ludzie, pod wpływem 
innych osób, zachowują się lepiej lub gorzej, niż wynikałoby to z ich osobistych 
predyspozycji. To zaś można częściowo przewidzieć oraz, również częściowo, ko-
rygować. Właśnie: częściowo – kiedy czynnikiem sprawczym są inne osoby albo 
większe zbiorowości. Jednak zachowania wynikają również z okoliczności sytu-
acyjnych, a te trudno przewidzieć. Trzeba je rozpoznawać doraźnie i wobec tego 
zachowania wymykają się spod kontroli. Natomiast główne zamieszanie oraz nie-
przewidywalność bierze się stąd, że o postępowaniu rozstrzygają także towarzy-
szące zdarzenia przypadkowe, tych zaś odgadnąć z góry w ogóle nie sposób. No 
i tu rodzi się margines błędu w ocenach. 

Funkcjonowanie w świecie rzeczywistym wymaga wiedzy o tym świecie, ale – 
jakiejś wiedzy, to znaczy takiej, która byłaby dla danej osoby zrozumiała i akcep-
towalna. Sama cudza weryfikacja nie wystarcza. Trzeba, żeby w tym, co widać 
i słychać, była odpowiadająca tej osobie logika, a jeżeli nie, to zostanie nadana lo-
gika własna, osobista, lub: dostrzeżone treści (fakty, zdarzenia, sytuacje) zostaną 
zanegowane i odrzucone. W takim horyzoncie poznawczym – ewentualnie po-
szerzanym albo zmienianym pod wpływem innych – funkcjonuje też odbiór ko-
munikatów. I służy do budowania własnych, indywidualnych opinii, z częstym 
a skwapliwym założeniem, że inni też je podzielają.

Dlatego ci inni – przynajmniej niektórzy – są ważni, toteż chce się wiedzieć: 
co robią, dlaczego oraz co czynią inaczej. Na tej podstawie tworzą się o nich opi-
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nie indywidualne, ale tak też powstaje obiegowa opinia środowiskowa. Z tym, 
że w praktyce potocznej ludzie są obserwatorami naiwnymi: poznają i myślą na 
skróty, heurystycznie, oszczędnie oraz wybiórczo przejmują sygnały i przez to po-
znawcze skąpstwo, budują półprawdy albo opinie całkowicie błędne. W tym trybie 
narasta środowiskowa świadomość fałszywa. Która ma wpływ na indywidualne 
przeświadczenia i na zachowania.

Biblioteki w swoich środowiskach muszą się z tym liczyć. Mianowicie nie po-
winny w ofercie programowej nadmiernie odbiegać od horyzontu miejscowych 
oczekiwań. Co nie znaczy, że należy akceptować fałsz. Jednak postępowanie musi 
być ostrożne, bowiem na prawdę prawdziwą nikt nie ma monopolu.

A to dlatego, że wszyscy poruszają się częściowo w kręgu stereotypów, czyli 
świadomości uproszczonej, nie zawsze i nie całkiem prawdziwej. W postępowa-
niu poznawczym pierwsze, cząstkowe sygnały od kogoś lub od czegoś, przyjęte 
w ciągu kilku milisekund, mogą następnie wygenerować całościową opinię o kimś 
albo o czymś i potem decydują o ocenach. Właśnie stereotypowych. Od których 
trudno się uwolnić – jak choćby od wyobrażenia, że bibliotekarka musi nosić oku-
lary i czesać się w kok. Stereotypów nie musi się akceptować, ale dla postępowa-
nia ofertowego lub promocyjnego często stanowią punkt wyjścia.

Natomiast istotne, żeby nie stanowiły punktu dojścia. Ponieważ przeświadcze-
nia i wynikające z nich zachowania, bywają zmienne oraz można nimi sterować; 
przynajmniej częściowo. A wobec tego: trzeba. Najlepiej przez zaangażowanie – 
możliwie kontynuowalne i koniecznie oparte na relacjach bezpośrednich – w coś, 
co zostanie uznane za atrakcyjne. Na tym można oprzeć koncepcje bibliotecznego 
marketingu, a także pomysły na oferty ponadusługowe. 

Grupowe, zbiorowe lub zespołowe formy uczestnictwa w przedsięwzięciach, 
inicjowanych przez biblioteki, mogą mieć wpływ nie tylko na zachowania osób, 
biorących w nich udział, ale również na ich przeświadczenia. Tej opinii, w sensie 
dosłownym, oczywiście w książce nie ma, jednak taki wniosek nasuwa się z tego, 
co Crisp pisze na temat efektywności wpływów zbiorowościowych, czyli otocze-
nia. I wprawdzie najsilniejszy jest ten wpływ na reakcje oraz na opinie nieskompli-
kowane, ale ma miejsce również tam, gdzie ujawnia się duża niepewność i wtedy 
może pogłębić przemyślenia.

Z drugiej strony: środowiskowe zaangażowanie się, a jeszcze lepiej wtopienie 
biblioteki, czyni z niej w otoczeniu instytucję partnerską. To ułatwia funkcjono-
wanie, bo środowiskowa, miejscowa afiliacja okazuje się dla każdego członka pu-
bliczności spoiwem istotnym, zatem udział biblioteki w tym spajaniu sprawia, że 
może być postrzegana jako lokalnie bardzo ważna.

Według autora, grupowa łączność nawiązuje się wtedy, kiedy relacje grupowe 
przynoszą satysfakcję, do czego potrzebna jest jeszcze równoprawność udziału 
oraz zachowań, a z kolei alternatywa dla tej konkretnej zbiorowości jest nikła lub 
żadna. Spoistości sprzyja wzajemne zaangażowanie, znaczna częstotliwość kontak-
tów (najlepiej bezpośrednich) przez stosownie długi czas, a także rzeczywiste lub 
wyimaginowane podobieństwo postaw, przeświadczeń, opinii oraz wyobrażeń. 
Wtedy uczestnictwo w grupie ma dla każdego wartość, a prawdziwe lub imputo-
wane sukcesy grupy poprawiają wszystkim własne wyobrażenia o sobie. Otóż ła-
two zauważyć, że biblioteka prawdziwie środowiskowa – nie tylko publiczna, ale 
również szkolna lub akademicka – może z tych wszystkich prawidłowości wypra-
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cować dla siebie program, zapewniający jej autorytet i życzliwość otoczenia. Co 
dla dalszej egzystencji może być prognozą wysoce korzystną. 

Crisp – taki jest obecnie stygmat czasu – odnosi się również do relacji z obcymi, 
więc głównie z imigrantami, które z natury rzeczy są niedobre. Niewykluczony 
wzmożony napływ pobytowy zagranicznych gości także u nas, skłania do rzutu 
oka na autorskie opinie.

Otóż niestety ma miejsce w szerokim wymiarze redukcja uczuć wyższego stop-
nia w stosunku do obcych i słabszych. Bezpodstawnie tworzy się iluzje korelacji 
pomiędzy mniejszościami a zachowaniami negatywnymi i to wywołuje agresję, 
napędzaną przez podświadomą chęć rozładowania własnych frustracji. Ale oczy-
wiście druga, słabsza strona, reaguje również i jedną z form tej reakcji jest terro-
ryzm. Generują się (znowu: stereotypowe) skojarzenia. To, co dobre, to my, a to 
co złe – oni. 

Zjawisko jest dramatyczne i w znacznej mierze (według psychologii społecznej) 
nieuchronne. Dla rozładowania niekorzystnych napięć w niektórych krajach opra-
cowuje się plany adaptacji etnicznych mniejszości za sprawą stosownych progra-
mów w instytucjach kultury, w niemałym stopniu w bibliotekach – odpowiednio 
zabezpieczanych organizacyjnie oraz finansowo4. U nas o niczym takim nie słychać.

DOOKOŁA KSIĄŻKI [***] 

Skorinowskije cztienija 2015: knigoizdanije i knigoraspro-
stranienije w kontekstie krosskulturnych komunikacji 
XXI wieka. Red. E. Czernik. Minsk: Biełorusskij go-
sudarstwiennyj technołogiczeskij uniwersytet, 2015, 
341 s. ISBN 978-985-530-484-6.

Jakiś czas temu sygnalizowałem już białoruski tom 
artykułów5, mocno zróżnicowany tematycznie oraz 
rozchwiany pod względem jakości, ale z kilkoma 
przynajmniej interesującymi tekstami. Teraz też jest 
podobnie, jakkolwiek amplituda jakości rozrosła się 
niebywale (całościowa ocena sumaryczna nie bardzo 
ma sens) i chociaż niby tematyka kręci się dookoła 

książki, przypomina to prawdziwą wieżę Babel. Bo nawet języki są pomieszane: 
obok białoruskiego i rosyjskiego, są też teksty po ukraińsku oraz po angielsku. 
Najwyraźniej nikt nie zastanawiał się, jak to będzie odbierane, bo zresztą w ogóle 
redakcja jest praktycznie żadna.

Oczywiste w tytule jest naśladownictwo cyklicznych edycji moskiewskich Ru-
miancewskije cztienija (niestety coraz gorszych), i podobnie postkonferencyjny cha-

4 Silvia Horakova: Vyskumy informaćneho spravania a potreby „skrytych” skupin populacie [w:] Kniżnićna a in-
formaćna veda. T. XXIV. Bratislava: Univerzita Komenskeho w Bratislave, 2013, s. 139-143; Rabota zarubieżnych 
bibliotek s multikulturnym nasielenijem. Moskwa: Paszkow dom, 2014; Dmitrij Rawinskij: Biblioteki i grażdan-
skoje obszczestwo: izuczaja zarubieżnyj opyt. Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacjonalnaja biblioteka, 2013, s. 57-70. 

5 Bibliateczny wiesnik. Nr 5. Minsk: Nacjanalnaja Biblioteka Biełarusi, 2013 – rec. Przegląd Biblioteczny 
2014, nr 4, s . 636-638 .
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rakter ma cała publikacja. Natomiast wygląda na to, że patronujący przedsięwzięciu 
miński uniwersytet techniczny nie sprostał zadaniu – mimo szokującej ilości 23 
członków komitetu organizacyjno-redakcyjnego. Opublikowano łącznie 71 tek-
stów, z czego połowa nie kwalifikuje się do żadnego druku, a i część dalszych jest 
jakości miernej. Są tu nawet bowiem wypracowania uczniów szkół średnich, oraz 
wypowiedzi rozmaitych osób, które niekoniecznie wiedzą, o czym piszą. Jest też 
kilka tekstów tak wąskospecjalistycznych (z zakresu technologii drukarstwa), że – 
również w wyniku wymuszonych skrótów – mogą być czytelne raptem dla kilku 
adresatów. Przyznaję, że ja do nich nie należę. Nie istnieją żadne indeksy, segmen-
tacja tematyczna jest nieczytelna, zaś teksty (oraz końcowy spis treści) ułożono…
alfabetycznie, według nazwisk autorów. Tak nie można wydawać książek!

Mimo to znalazłem tam trochę (20%) wypowiedzi ciekawych i bez wątpienia 
wartych uwagi. Otóż te właśnie – ale tylko te – chciałbym zreferować.

Najwięcej spośród nich odnosi się do produkcji wydawniczej i, co charaktery-
styczne, przeważają opinie autorów z Ukrainy. W ujęciu ogólnym W. Baziliuk (wła-
śnie z Ukrainy) sugeruje, że działalność edytorska zawsze wiąże się z ryzykiem 
niepowodzenia. Które byłoby ewentualnie mniejsze, gdyby nastąpiła jaka taka sta-
bilizacja rynku księgarskiego, ale tego w tej części Europy nic nie zapowiada. Bo 
rejestr zagrożeń i niedogodności wygląda na pokaźny.

Otóż więc dokucza słaba infrastruktura wydawnictw, kiepskie zaplecze technicz-
ne, a także niedostatek wykwalifikowanego personelu oraz niska wydajność pra-
cy. Kłopotów dodają niedogodne warunki kredytowe i niekorzystna konfiguracja 
cen, oraz niskie wpływy, a to za sprawą ogólnej biedy i ograniczonego z tej przy-
czyny popytu na książki. Również system informacji o książce uchodzi za niewy-
dolny, no i dotkliwe szkody przynosi edytorstwu rozpasane piractwo. Do tego zaś 
trzeba dopisać zamieszanie polityczne i brak skutecznej ochrony przed napływem 
dumpingowych wydawnictw z zagranicy. Wydaje się, że niektóre z tych przypa-
dłości również nam nie są obce.

Co robić? Autorskie sugestie nie rzucają na kolana. Doradza otóż, żeby lepiej wy-
korzystać istniejącą bazę, poprawić infrastrukturę, zwiększyć dystrybucję i kon-
kurencyjność. Same slogany i oczywistości, ale bez doprecyzowania: jak. Zatem to 
jednak jest raczej sygnał bezradności, niż recepta na zaradność.

O ukraińskiej praktyce wydawniczej pisze też N. Zubko. Formalnie funkcjonu-
je tam 5700 wydawców, ale większość nie wydaje nic. Rzeczywiście aktywnych 
jest 1665 firm, jednak przeważają wśród nich jednostki bardzo małe. Chociaż jest 
też megawydawnictwo Kniżnyj Klub z Charkowa, które skupia 20% całej krajowej 
produkcji wydawniczej. 

W ogóle wydawnicza geografia wygląda tam tak, że 29% produkcji książkowej 
pochodzi z Kijowa, 24,5% z Charkowa, a 6% ze Lwowa. Reszta edytorskich firm 
rozproszyła się po całym kraju, nie ma już oczywiście wydawców z Krymu, a ogól-
na produkcja książek bardzo wyraźnie spada. Teoretycznie pieczę nad polityką 
wydawniczą sprawuje Państwowy Komitet RTV, ale to jest określenie zdawkowe. 
Wydawnictwa państwowe, albo mieszane, wprowadzają bowiem do obiegu mniej 
niż 20% tytułów, zaś ewentualne dofinansowanie edycji książkowych ze środków 
publicznych ma miejsce bardzo rzadko. 

Niedobra sytuacja trwa już długo. Pierwszy kryzys wydawniczy na Ukrainie miał 
miejsce – jak twierdzi N. Zielinskaja – zaraz po uzyskaniu niepodległości. Poziom 
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produkcji wydawniczej spadł wtedy o 25%, ale prawdziwa zapaść dotknęła edy-
torstwo naukowe: wobec bezprecedensowej i zmasowanej nagonki na tamtejszą na-
ukę, której zarzucono pozoranctwo i bezproduktywność. Sytuacja w tym zakresie 
uległa niejakiej poprawie po 2013 r. Wydaje się trochę więcej naukowych książek, 
są jakieś echa tego poza granicami, a na miejscu funkcjonuje ponad 1200 nauko-
wych czasopism recenzowanych. Ale optymizm autorki jest umiarkowany. Moim 
zdaniem: nie bez racji. Obserwuję bowiem tamtejsze publikacje z zakresu niektó-
rych nauk humanistycznych i rzadko bywam usatysfakcjonowany. 

Natomiast o nieciekawej przeszłości białoruskojęzycznych książek na Białorusi 
donosi z kolei J. Labocha. Za czasów sowieckich nie był to język szanowany. Za-
wsze rywalizował z rosyjskim i poza (niezbyt licznymi) tekstami twórców miej-
scowych, wydawano w tym języku głównie przekłady z rosyjskiego, oraz śladowo 
z polskiego, czeskiego i niemieckiego. Z szerszego świata pojawiało się w prze-
kładach tylko nieco klasyki. W ogóle zaś dominowało piśmiennictwo ideologicz-
ne: wydawano wiele książek, których nikt nie chciał czytać. Od siebie dopowiem, 
że nawet pisarze pochodzenia białoruskiego, często publikowali wyłącznie po ro-
syjsku; światowej klasy prozaik Wasil Bykau, piszący w obu językach, był abso-
lutnym wyjątkiem.

Obecnie sytuacja zmienia się stopniowo, jednak w obiegu – zwłaszcza nauko-
wym – język rosyjski nadal przeważa. Owszem: jest więcej przekładów z języków 
zachodnich, a zwłaszcza z literatury amerykańskiej, o czym pisze J. Grankina. Jed-
nak więcej, to jeszcze nie znaczy dużo. W sumie widać, że tamtejszy rynek wydaw-
niczy ma do spełnienia szczególnie ważną powinność: pomóc w odrodzeniu oraz 
w pełnouprawnieniu języka białoruskiego, jako narzędzia narodowej tożsamości.

Ogólnie stan edytorstwa w tamtym rejonie próbuje scharakteryzować N. Truse-
wicz z Białorusi, wszędzie dostrzegając poważny regres. Stosunkowo najlepsza jest 
(podobno) sytuacja na Białorusi właśnie, gdzie najgorsze parametry już osiągnięto 
i od 2015 roku następuje niejaka poprawa oraz stabilizacja. Ustabilizowany wydaje 
się również rynek wydawniczy w Rosji, jakkolwiek na niskim poziomie produkcji – 
ale z tego, co ja widzę, sytuacja wygląda tam bardzo kiepsko. Natomiast na Ukrainie 
występują na rynku wydawniczym znaczne wahania i perspektywy są niedobre.

Jest jeszcze doniesienie trójki autorów z Litwy, zrzeszonej wprawdzie w UE, ale 
informacje też są smutne. Zaraz po odzyskaniu niepodległości edytorstwo stało 
się tam biznesem lukratywnym, jednak już pod koniec lat 90. rozpoczął się kryzys. 
W 2013 r. odnotowano spadek liczby wydawanych rocznie tytułów aż o 45% w sto-
sunku do lat dobrych. Podniesiono VAT na książki, oraz – o czym mało kto wie – 
bardzo dużo ludzi wyemigrowało z kraju; głównie młodzi i dobrze wykształceni 
Litwini. Popyt na publikacje książkowe zmalał więc drastycznie. 

Dla rodzimego rynku wydawniczego konkurencję stanowi poza tym import ksią-
żek z Niemiec i z Anglii, oraz (dla dzieci) z Chin i z Holandii. I wprawdzie wzrósł 
nieco eksport litewskich wydawnictw do Szwecji oraz do Rosji, ale do zrównowa-
żenia importu daleko. W tekście tego nie napisano, jednak niewątpliwie część pro-
dukcji rosyjskojęzycznej pozostaje w kraju – dla licznej tam diaspory rosyjskiej. 
Natomiast jaki jest ten popyt oraz jak długo utrzyma się bez zmian, trudno odgadnąć.

W nieodległym związku z tą problematyką T. Mikitin z Ukrainy pisze o promocji 
produkcji wydawniczej poprzez targi książki. Bo też istotnie jest to forma bardzo 
skuteczna (u nas również to widać) w odniesieniu do ogólnej propagandy czytel-
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nictwa, oraz jako narzędzie informacji o edycjach – które można wtedy zademon-
strować w szerokim kontekście – a także po prostu jako handlowy jarmark, bo 
prawie wszyscy wychodzą stamtąd z siatkami pełnymi książek. Potrzeba do tego 
jednak sprawnej organizacji oraz promocji samego przedsięwzięcia, a także po-
mysłów uatrakcyjniających – od interesujących aparycyjnie hostess oraz miniim-
prez towarzyszących, po rozmaite upusty, gratyfikacje i prezenty. Byłby to więc 
pożyteczny tekst poradniczy, gdyby nie usilne staranie wmontowania sztafażu 
naukowego z repertuaru teorii marketingu, jak koncepcje 4P albo 7P. Z własnego 
doświadczenia wiem, że jak zacznie się marketingowo teoretyzować, to praktycz-
ne pożytki z wypowiedzi redukują się nawet do zera.

W technologiczno-wydawniczym segmencie tego tomu zwraca natomiast uwagę 
kwalimetryczna wypowiedź na temat lakierowania książkowych okładek, co ma 
poprawiać ich wygląd oraz jakość. T. Dołgowa z Ukrainy przeprowadziła miano-
wicie pomiary zużycia okładek lakierowanych, używając do tego kartonu Alaska 
polskiej firmy International Paper. W następstwie udało się jej opracować pięcio-
punktową skalę zniszczeń. Oto stopnie: 1 – bez uszkodzeń, 2 – drobne pęknięcia 
lakieru, 3 – niewielkie rysy na polach barwnych, 4 – rozpad kolorów, 5 – duże bia-
łe rysy na kolorowym tle. Powodem różnic okazały się odmienne rodzaje zastoso-
wanego lakieru, ale ani nazw, ani szczegółów w tekście nie ujawniono.

Mało spójny, a szczerze mówiąc bałaganiarski, charakter całej książki sygnali-
zuje już tekst inauguracyjny. W którym A. Berkowicz oraz T. Astapkina z Białorusi 
wypowiadają się na temat licznie lansowanych tendencji do uznawania informa-
cji za taką samą kategorię, jak materia – ich zdaniem niesłusznych. Rozważania są 
ciekawe, tyle że tematycznie mają się do całości jak pięść do nosa.

Otóż po pierwsze (sugerują) informacją jest nie tylko to, co wyrażone, ale rów-
nież to, co zarazem wyrazić można, trudno więc, żeby podstawę świata stanowić 
miała kategoria niejednoznaczna. Ja dopowiedziałbym jeszcze, że akurat na tym 
opiera się mniejsza lub większa swoboda odbioru oraz odbiorczej interpretacji ko-
munikowanych treści, ale nie jestem autorem referowanego tekstu.

Zaś druga istotna sugestia autorska polega na tym, że mózg ludzki potrafi wy-
pracować znacznie więcej treści, aniżeli otrzymuje, a także funkcjonuje efektywnie 
nawet przy niepełnych albo niedokładnych danych (nie napisano, że to heurysty-
ka), czyli poza albo ponad informacją. Żadna maszyna nie jest do tego zdolna i na 
tym polega wyższość ludzkiego myślenia. Natomiast sieciowe i komputerowe 
wsparcie jest oczywiście wysoce użyteczne, bo stwarza dla kreacji nowych treści 
zupełnie nowe okoliczności sprzyjające. 

Oraz jest jeszcze jedna opinia, całkowicie od innych oderwana, ale nas powinna 
zainteresować. M. Anufrijewa, białoruska studentka Uniwersytetu Warszawskiego, 
dokonała przeglądu białoruskich podręczników do nauki języka polskiego dla tamtej-
szych szkół średnich. Sygnalizując ponadto dla porządku, że mieszka tam ok. 300 tys. 
polskich autochtonów (po białoruskiej oraz rosyjskiej jest to trzecia liczebnie zbioro-
wość etniczna), głównie w województwie grodzieńskim – z czego w szkołach uczy się 
ok. 13 tys. osób. A tryb nauki polskiego jest tam trojaki. Są całe szkoły polskojęzyczne, 
są też dwujęzyczne klasy, oraz bywają klasy z nauką polskiego jako języka obcego.

Do analizy autorka przyjęła 5 podręczników do polskiego, wydanych po 2000 r. 
przez wydawnictwo Narodnaja aświata, znajdując w nich 242 istotne błędy. W trzech 
różnych podręcznikach W. Maciuszenki Polska mowa było ich odpowiednio 84, 57 



303R 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

i 47, a w dwóch tomach Historii literatury polskiej 35 i 19. Jakie? Słownikowe, skład-
niowe, stylistyczne, nawet ortograficzne i fonetyczne; poza tym błędne końcówki 
słów oraz interferencje z białoruskiego. Podejrzewam, że nikt nie chciałby uczyć się 
angielskiego lub francuskiego z tak przygotowanych podręczników. 

JAK POZYSKIWAć PIENIĄDZE [**] 

Uspiech bibliotecznowo marketinga. Wniedriajem nowy-
je projekty. Red. Ludmiła Zajcewa. Moskwa: Paszkow 
dom, 2015, 106 s. ISBN 978-5-7510-0648-8.

W sensie merytorycznym (żeby już naukę zosta-
wić w spokoju) ta książka jest mizerniutka. Zawie-
ra relacje z drobnych lub nieco szerzej zakrojonych, 
usługowych i ponadusługowych przedsięwzięć ro-
syjskich (oraz estońskiej) bibliotek, spisane przez 
bibliotekarzy, niekiedy ciekawe, ale także nudne. 
Również zasygnalizowane pomysły są różnej war-

tości: czasem rzeczywiście frapujące, a nieraz stereotypowe, jakkolwiek lokalnie 
zapewne produktywne. Redaktorka tomu, Ludmiła Zajcewa z Biblioteki Pań-
stwowej w Moskwie, wszystkie te wypowiedzi uporządkowała i wystylizowała 
(widać jedną rękę), oraz wcisnęła je w niby naukowe ramy koncepcji marketin-
gowych – co jednak wypadło gorzej. Nie mam bowiem wątpliwości, że o teore-
tycznych regułach marketingu większość autorów dowiedziała się dopiero na 
etapie aplikacyjnym swoich projektów, lub jeszcze później: pisząc sprawozda-
nia. Są jednak inne względy, które skłoniły mnie do zasygnalizowania tu tego 
tomiku. Ale po kolei.

Otóż IFLA powołała sekcję zarządzania oraz marketingu i od 2001 r. organi-
zuje corocznie międzynarodowe konkursy z zakresu marketingowych przedsię-
wzięć bibliotek – przyznając kilkustopniowe nagrody finansowe. Liczba zgłoszeń 
nie jest wygórowana. W 2014 r. aplikowało 31 bibliotek z 16 krajów, ale – co cha-
rakterystyczne – ani wtedy, ani wcześniej lub później, nigdy ani jedna z Polski!! 
Ilu mamy członków IFLA? Sądząc po licznych relacjach z zawodowych wycie-
czek – nie tak mało. A nagradzane są biblioteki rozmaite, małe i duże, publiczne 
i naukowe. W 2014 r. laureatką nagrody głównej była publiczna biblioteka z cze-
skiego Brna za projekt Biblioteka w tramwaju, zaś uniwersytecka biblioteka w es-
tońskim Tartu – już dwukrotnie, bo w 2007 i w 2013 r.

Do międzynarodowego jury w tym konkursie z Rosji delegowano wspomnianą 
już Ludmiłę Zajcewą i to był strzał w dziesiątkę. Nie zadowoliła się bowiem sa-
mym udziałem, ale popracowała mądrze, chytrze i z sercem nad pozyskiwaniem 
środków dla bibliotek rosyjskich (którym się nie przelewa), toteż rozmaitych gra-
tyfikacji finansowych, oraz honorowych przy tym satysfakcji, doczekało się ich 
aż osiem. Zajcewa świetnie wyczuła, że zachodni jurorzy są zafascynowani egzo-
tyką, a rosyjski obszarowy gigant jest wszak egzotyczny sam w sobie, namówiła 
więc do aplikacji biblioteki z miejscowości, których na ogólnych mapach nie ma; 
no i to podziałało. Podpowiedziała przy tym kandydatom, jak spełnić warunki 
aplikacji oraz co podkreślić.
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Także w tej książce – na przyszłość. Są tu bowiem wskazówki adresowe oraz 
szczegółowo rozpisany i skomentowany formularz zgłoszenia do kolejnych kon-
kursów, jest także króciutki opis czym w istocie marketing jest, doskonale ujęty 
w bardzo pomysłowej formie słownika – z angielskimi sformułowaniami włącz-
nie. Pomysł: palce lizać.

Książka jest więc zarówno sprawozdaniem, co udało się osiągnąć (o czym kil-
ka słów jeszcze), jak też zachętą do aplikacji następnych. Tkwię w tym zawodzie 
już blisko 60 lat i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego, co poprzez tę 
książkę zobaczyłem. Przydałaby się i u nas taka pani Zajcewa. 

W najlepiej napisanym tekście Olga Einasto informuje, za co biblioteka uniwer-
sytecka w estońskim Tartu znowu otrzymała pierwszą nagrodę. Sama książnica 
jest duża (4 mln jednostek, 55 tys. użytkowników), a staż ma ponad dwustuletni, 
ale przed przystąpieniem do konkursu nie miała oporów. 

Przygotowała zaś specjalny program dla osób niepełnosprawnych; przy dys-
funkcjach ruchu – dostawę materiałów do domu, ale przede wszystkim była to 
oferta dla niewidomych. Z pomocą 88 przeszkolonych wolontariuszy, ponagry-
wano wiele monografii na audioodtwarzacze, gromadząc też kolekcję standardo-
wych audiopodręczników, a ponadto wolontariusze służyli też jako bezpośredni 
lektorzy osobom, które tego potrzebowały. Promocja oferty znalazła się na stronie 
WWW biblioteki, w indywidualnie zaadresowanych ( adresy rozpoznano w uczel-
nianej administracji) mailach, oraz – co szczególnie ważne, bo głosowo – na Sky-
pie. Za nagrodę wyposażono wielomedialne stanowisko dla niewidomych oraz 
pokój dla dzieci osób studiujących. Poza tym biblioteka zdobyła dodatkowy roz-
głos i pojawili się nowi sponsorzy.

Ginzel Erkajewa z biblioteki gminnej w Kostieniejewie (Tatarstan; 800 km od Mo-
skwy) opisała wyróżniony (także finansowo) projekt promocji czytelnictwa wśród 
dzieci, zainspirowany polską akcją „Cała Polska czyta dzieciom”. Na wszelkie sposo-
by wylansowano więc postulat czytania dzieciom w domu po 20 minut dziennie – or-
ganizując ponadto rozmaite konkursy czytelnicze (także w szkołach) oraz imprezy 
typu święto książki. Wyglądające zresztą na sztampowe, ale być może pożyteczne. 

Natomiast ciekawsza wydała mi się informacja o pozakonkursowych, interne-
towych formach pośrednictwa tej biblioteki. Oprócz (oczywiście) nauki korzysta-
nia z internetu, proponuje się tam wsparcie kontaktów z urzędami, konsultacje 
medyczne (w ustalonych porach dyżuruje lekarz), a także zamówienia do sąsied-
niego sklepu, oraz oferty sprzedaży płodów rolnych i hodowlanych – do zamiesz-
czenia na stronie WWW biblioteki.

Elmir Jakubow z biblioteki w mieście Chasawiurt (wielkości Tarnowa; na gra-
nicy z Azerbejdżanem) referuje biblioteczne przedsięwzięcie dla młodzieży pod 
hasłem W 40 tygodni naokoło świata. Zaprezentowano mianowicie 40 krajów, przez 
materiały drukowane, digitalia, wystawy, a nawet bibliografie – z dopełnieniem 
tematycznych prelekcji. Wyróżniając projekt, IFLA przelała garść środków, a dru-
gie tyle udało się pozyskać z kasy miejskiej oraz federalnej.

Biblioteka Narodowa Baszkirii w Ufie (milionowe miasto, 1300 km od Moskwy), 
gdzie funkcjonuje 10 wyższych uczelni, przedstawiła studentom rejestr możliwości 
zagranicznego dopełnienia studiów – otrzymawszy za to finansowe wyróżnienie, 
o czym informuje Lilia Musina z tej biblioteki. Na cele tej akcji zgromadzono za-
graniczne informatory drukowane i powiadomienia z sieci, organizując też wysta-
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wy oraz konsultacyjne spotkania na temat warunków udziału. Wśród propozycji 
zaś były szkoły letnie, staże, oraz pobyty stypendialne i wolontariackie. Promocja 
tego projektu przez sieć wzbudziła duże zainteresowanie.

A z kolei biblioteka uniwersytetu pedagogicznego w syberyjskim Krasnojarsku (też 
milionowe miasto, 4100 km od Moskwy) zorganizowała specjalny program informa-
cyjny o Rosji i o Krasnojarsku dla licznych na tamtejszych 34 wyższych uczelniach, 
studentów z zagranicy. Jak opowiada Wiera Bajmuchamietowa, zorganizowano dla 
nich specjalny ośrodek pracy własnej, z piśmiennictwem i wejściami do sieci, oraz 
z dyżurami osób mówiących po angielsku lub po niemiecku. No i tam właśnie zgro-
madzono materiały, informujące o Rosji oraz o mieście – lecz jakie i w jakich języ-
kach, tego nie wiadomo. Jednak zdaniem jury projekt wart był wyróżnienia. 

Jak widać, pomysły są mniej lub bardziej interesujące, z reguły praktycznie uży-
teczne (kilka innych, wspomnianych w tej książce, jednak mniej), natomiast nie da 
się powiedzieć, żeby wszystkie były nadmiernie odkrywcze. Normalne i szkoda, że 
wśród aplikantów do nagrody nie ma bibliotek polskich. Mógłbym wymienić kil-
kadziesiąt, pod żadnym względem nie gorszych. Dostrzeżona – na wsi w odległym 
Tatarstanie! – inicjatywa „Cała Polska czyta dzieciom” byłaby wszak nie do przelicyto-
wania. Jakkolwiek już sam fakt, że ją zauważono, też musi jakąś satysfakcję sprawiać.

Jacek Wojciechowski 

Tekst wpłynął do Redakcji 27 lutego 2016 r.


