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Z LE K TU R  ZAGRANICZNYCH

Sygnalizuję tym razem kilka książek, które (mniej lub bardziej bezpośrednio) 
odnoszą się do upływającego czasu oraz do zmian, które wraz z nim następu
ją, generując nowe wyzwania dla bibliotek i dla całej praktyki komunikacyjnej, 
a wobec tego również dla społeczeństwa -  nawet jeżeli ono jeszcze o tym nie wie. 
Próbują znaleźć odpowiedzi na pytanie, co i jak mają robić biblioteki, żeby nie dać 
się marginalizować, jest to zatem obszar refleksji wart szczególnej uwagi.

[1] WOLNE I OTWARTE OPROGRAMOWANIE [ * * * * ]

Niekiedy tak bywa, że publikacja -  sama w sobie bardzo interesująca (Coombs 
& Hollister, 2010) -  okazuje się z różnych powodów trudna do omówienia. 
I tak tym razem właśnie jest. Mianowicie obie, przywołane wyżej autorki, zajęły 
się problematyką, o której mam tylko śladowe pojęcie i nie zetknąłem się z nią 
w polskiej praktyce bibliotecznej. Co nie znaczy, że jest nieważna lub że jej tu nie 
ma, ale chyba raczej odnosi się do przedsięwzięć spontanicznych niż w pełni pro
fesjonalnych. Na dodatek w tekście zawarto porady i przywołano liczne przykłady 
realizacyjne oraz wskazówki i odniesienia do praktyki, lecz amerykańskiej -  co 
w tak szczegółowym ujęciu jest dla polskiego czytelnika zapewne mało przydatne.
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Czy wobec tego warto kusić się o (siłą 
rzeczy) zdawkowe omówienie? Chyba tak, 
bo być może osoby zainteresowane zechcą 
przeczytać tę książkę bezpośrednio, jeżeli 
będą wiedziały, że jest i o czym traktuje.
A z drugiej strony: autorskie opinie moc
no mnie zaniepokoiły. Gdyby bowiem było 
prawdą, że w ruchu -  bo to jest wszak ruch -  
OSS, a po naszemu WIOO, uczestniczą ma
sowo biblioteki zagraniczne, a nasze aku
rat nie, to byłby to syndrom zły. Zakładam 
jednak, że autorki z tą masowością mocno 
przesadziły, a z kolei u nas też zapewne tak 
nie jest, że w tym zakresie nikt nie wie nic.

Mowa o OSS, czyli Open Source Soft
ware, a po polsku: WIOO, tj. o Wolnym 
i Otwartym Oprogramowaniu. Dwa, nie za
wsze sobie przyjazne, ruchy na rzecz wolne
go oprogramowania oraz oprogramowania 
otwartego, w końcu jednak stworzyły prze
słanki dla poszerzenia swobody w tym za
kresie. To znaczy: uruchamiania programów 
w dowolnym celu, rozpowszechniania i do
skonalenia, także dla łączenia rozproszonych 
danych dla rozszerzonego wyszukiwania, a wszystko w trybie interaktywnym.

Autorki sygnalizują różne pożytki z OSS dla bibliotek oraz sugerują aplikowanie 
już to do stosownej przestrzeni bądź do serwerów zewnętrznych. I prezentują całe 
bogactwo rozwiązań, w których na dodatek (za granicą) pomagają bibliotekom 
rozmaite organizacje międzybiblioteczne, w tym m.in. OCLC. Polskie biblioteki 
tak w odniesieniu do OSS/WIOO, jak i do różnych innych rozwiązań, na niczy
je wsparcie organizacyjne lub doradcze liczyć nie mogą. Nie ma u nas instytu
cji międzybibliotecznych, nastawionych na inicjatywy i generowanie pomysłów, 
a tym bardziej na stałą pomoc bibliotekom. Grzęźniemy w chałupnictwie i w zma
ganiach indywidualnych, co nie wróży dobrze. I to jest obecnie największy nasz 
dramat biblioteczny.

Autorki są zdania, że aktualne zaangażowanie aplikacyjne bibliotek w OSS 
(twierdzą, że duże), wynika z ich poprzedniego udziału w kreacji blogów, jako 
interaktywnych rozsadników treści zmiennych, oraz wiki -  dla treści stałych. To 
bowiem z tych praktyk (pozabibliotecznych) rozwinęły się z czasem popularne 
programy internetowe, mianowicie Media Wiki lub blogerski Movable Type, oraz 
platforma Word Press. Zresztą obecna lista produktów, opartych o OSS, jest długa 
i niektóre z nich autorki charakteryzują szczegółowo.

Oczywiście nie ma w tekście sugestii, żeby cała pozostała działalność bibliotek 
zredukowała wobec tego swój sens. Sytuacja jest postrzegana racjonalnie. OSS 
stwarza mianowicie warunki dla n i s z o w e g o, lecz pożytecznego programu 
ponadusługowego bibliotek -  co warto wykorzystać już dzisiaj, a tym bardziej jutro.

[2] KREOWANIE PRZYSZŁOŚCI ( * * * * )

Refleksja nad dalszym funkcjonowaniem bibliotek akademickich -  ograniczo
na zresztą do wybranych innowacji -  w przeciwstawieniu do obaw o regres, jest 
przedmiotem ciekawych wypowiedzi, zamieszczonych w tomie wieloautorskim 
(Envisioning..., 2010). Autorami są pracownicy nauki, bibliotekarze oraz wy
dawcy z Anglii, USA, Australii, Nowej Zelandii oraz nawet z Hong Kongu, jest to 
więc szeroki przegląd rozmaitych opinii, na ogół wartych uwagi.
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Jest tam wyrażony pogląd -  nie sądzę, żeby uzasadniony, bo przeczą temu 
fakty -  że bibliotekarze raczej obserwują rzeczywistość, niżby ją  kształtowali. 
Stąd postulat, oczywiście słuszny, że przyszłość trzeba kreować aktywnie, czasami 
na przekór rzeczywistości. Oto bowiem (przykład) zaobserwowano sprzeczność 
między nastawieniem publiczności na informację szybką a biblioteczną dbałością
0 jakość informowania. Uleganie presji byłoby w tym przypadku formą samobój
stwa. Oczywiście (sugeruje się) trzeba przyśpieszać procesy informacyjne, jak tylko 
się da, ale nie kosztem standardów, bo to w nich tkwi sens bibliotecznej egzystencji. 
Z drugiej strony: możliwie staranne i sukcesywne rozpoznawanie rzeczywistych 
oczekiwań użytkowników, więc lepsze dostosowanie do nich oferty informacyjnej, 
powinno znacznie złagodzić niedogodności. Wyjście zatem jest pośrednie.

Wszystko wskazuje na dalszy rozwój elektroniki oraz innowacji organizacyjnych
1 komunikacyjnych. Zaś rosnący poziom wiedzy zawodowej -  jak napisano -  ma 
spowodować postępującą indywidualizację pracy oraz zmiany stylu zarządzania 
w kierunku przywództwa. We wszystkich profesjach, więc w bibliotekarstwie rów
nież. S ą  to jednak powtórzenia opinii obiegowych, dla których brakuje świadectw.

Dlatego wolę, kiedy wypowiedzi odnoszą się do konkretnych, innowacyjnych 
rozwiązań o f e r t y bibliotecznej. Otóż sygnalizuje się potrzebę rozbudowy sie
ciowych usług zdalnych ze strony bibliotek, z wykorzystaniem portali społecznych 
oraz forów przedmiotowych, platformy second life albo formuły biblioteki 2.0 -  
a także generowania ofert do transmisji na kieszonkowe, mobilne urządzenia komu
nikacyjne. Rejestr możliwości jest bogaty, ale i trudności są znaczne, toteż biblioteki 
muszą być w tym zakresie wspierane przez organizacje międzybiblioteczne -  jak 
choćby przez sygnalizowaną tu już OCLC. U nas takich możliwości nie ma.

Sugestie dla bibliotek akademickich zakładają kontynuację wypracowanych 
już form działania, ale z sukcesywnymi dopełnieniami. Wspieranie studiowania 
opatrzone jest klauzulą intensyfikacji oferty na dystans i radykalnego poszerzenia 
dostępu do komunikacji naukowej. Także (chociaż nie tylko) przez wzbogaconą 
archiwizację -  w repozytoriach -  wyników badań, realizowanych w macierzystych 
uczelniach i przez wzmożoną współpracę międzybiblioteczną. Jest jednak bariera 
kosztów, nieraz nie do pokonania.

Sam a redaktorka tomu uważa, że biblioteki mogą stać się wewnątrzuczelnia- 
nym -  wewnątrzwydziałowym? -  spoiwem, łączącym różne grupy studentów oraz 
wykładowców. Teoretycznie ma zapewne rację, ale w praktyce ja  tego nie widzę.

Natomiast dla oceny jakości funkcjonowania 
bibliotek akademickich sugeruje stałą ankie
tyzację abiturientów -  co i u nas bywa prak
tykowane, lecz bez olśniewających rezultatów.

Ciekawostką jest sygnał z Hong Kongu oce
niający, że współczesne biblioteki w Chinach 
osiągnęły już standardy europejskie. Z jednym 
zastrzeżeniem: że wykorzystanie Internetu jest 
jednak słabsze. Na razie.

Osobny segment treściowy stanowią wypo
wiedzi wydawców, nie do końca bibliotekom 
przyjazne -  jak choćby ta, że w ciągu dziejów 
biblioteki zgromadziły i zarchiwizowały nie 
więcej niż 5% całej produkcji wydawniczej. 
Ciekawe, jak to obliczono.

Mowa jest głównie o zasobach sieciowych, 
dostępnych niekiedy bezpłatnie, ale tryb Open 
Access -  jak napisano -  objął dotychczas drob
ną tylko część publikacji i to przeważnie krót
kich. Teksty dłuższe oraz książki, żeby były 
dostępne bezpłatnie, wymagają bibliotecznego 
pośrednictwa. Wtedy kosztów nie ponosi od
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biorca, bo przejmują je  biblioteki. Dlatego zresztą zabiegają o niższe ceny i tańsze 
licencje -  w tym celu powstają wszak biblioteczne konsorcja.

Wydawcy są często skłonni do pozostawiania opublikowanych tekstów online 
na własnych serwerach -  stąd konflikty z bibliotekami -  a następnie udostęp
niają je  odbiorcom bezpośrednio, lecz oczywiście odpłatnie, także ewentualnie 
w postaci wydruku na życzenie (PoD), ale wtedy koszty rosną dramatycznie. 
A w ogóle przyjęło się narzekanie, że edycje w nakładzie niższym niż 500 egzem
plarzy muszą być deficytowe, toteż wydawcy za nimi nie przepadają. Tymczasem 
wielu tekstom naukowym trudno przepowiadać emisję większą.

Poza tym nie pierwszy raz widzę zarzuty, że nie wszystkie biblioteki prze
strzegają praw autorskich oraz zasad uczciwego użytkowania zbiorów. Może to 
i prawda, ale przydałyby się jakieś potwierdzone fakty. Zaś jako curiosum trak
tuję propozycję pewnego edytora, żeby biblioteki pozbawić środków na kupno 
zasobów, centralizując te środki w bliżej nieokreślonej centrali i tam (czyli gdzie?) 
rozdzielać je  między biblioteki, ale decydując z góry, która co, oraz ile ma kupić. 
Czego to ludzie nie wymyślą...

[3] INTERNALIZACJA PR O FESJI ( * * * * )

Jak  po studiach zinternalizować rzeczywiste wymagania profesji oraz jak za
adaptować je do praktyki bibliotekarskiego zawodu -  taki obszar refleksji zawiera 
się w specjalnym podręczniku (Doucett, 2011), przy okazji prezentującym też 
panoramę współczesnego bibliotekarstwa. Propozycje amerykańskiej autorki są 
ciekawe i racjonalne, jakkolwiek niekoniecznie spójne, mimo intencji, bowiem 
odnoszą się do rozmaitych etapów zawodowej kariery.

Adeptom profesji proponuje się opracowanie wariantywnego rejestru oczeki
wań w ł a s n y c h wobec zawodu, a następnie -  też w kilku wersjach -  zaplano
wanie swojej kariery i specjalizacji, żeby w miarę możliwości wybierać to, co jest 
własnym intencjom najbliższe. To nie jest bez sensu: Amerykanie wszak również 
znają smak bezrobocia. Lecz w dłuższym wymiarze czasu nigdy nie jest tak, żeby 
w ogóle nie dało się pokierować swoim zawodowym życiem. A świadomy, poparty 
internalizacją przemyśleń, udział w profesji to zawsze jest udział dobry.

Tyle, że wymaga stałej aktualizacji wie
dzy, nawet jeżeli ta wyniesiona z kierunko
wych studiów wydaje się satysfakcjonująca.
Trzeba czytać publikacje fachowe -  powia
da Doucett. Czy ktoś tego słucha? A poza 
tym doradza, żeby w pracy upolować so
bie dobrego zawodowca jako mentora oraz 
wprowadzić się do wąskozakresowego, wy
specjalizowanego, zawodowego forum dys
kusyjnego w Sieci. Porada jest dobra, jak
kolwiek u nas takich, wąskotematycznych 
forów zawodowych jest mniej niż mało.

Słuszna jest także podpowiedz, żeby 
postarać się o możliwie najrozleglejszą wie
dzę o zawodzie jako takim -  nie tylko na 
starcie profesjonalnej kariery, ale zwłaszcza 
później. Bo to absolutna prawda, że wszyscy 
grzęźniemy w swoich bibliotekach oraz 
w wąskich specjalnościach, natomiast ogól- 
nozawodowa świadomość topnieje. Rezultat 
jest taki, że pozrywały się nam wzajemne 
relacje profesjonalne i nie ma jak  zadbać 
o lepszy wizerunek c a ł e g o zawodu ani
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o poprawę jego kondycji. Kolejne sugestie -  jakich zdaniem autorki nie uświadczy 
się na studiach bibliotekarskich (może ma rację?) -  dotyczą etapu wdrażania się 
do bezpośredniej pracy. Napisano więc, że trzeba starannie rozpoznać otoczenie 
biblioteki, jej najbliższe środowisko, zwłaszcza jeżeli jest się z innych stron. Doucett 
doradza nie tylko śledzenie lokalnej dokumentacji i mediów oraz miejscowej prasy, 
ale również osobisty (bierny) udział w środowiskowych imprezach i przedsięwzię
ciach, choćby w kilku, żeby wiedzieć, jak to jest t u t a j. To oczywiście może 
wywołać uśmiech, ale racji odmówić nie można.

Sporo uwagi -  według mnie za dużo -  poświęcono w tekście użytkownikom 
trudnym oraz bardzo trudnym. Amerykanie demonizują zjawisko, wymyślili na
wet termin the library anxiety, trudno jednak uwierzyć, że tamtejsza publiczność 
biblioteczna to przeważnie nożownicy. Oczywiście, kłopotliwi użytkownicy istnieją 
wszędzie, ale bez przesady: to jeszcze nie jest użytkowniczy terroryzm. Autorska 
porada jest taka, żeby zachować umiar w postępowaniu, ostrożność i spokój. Hm. 
Na oko widać, że to jest czcza teoretyzacja. W stosunku bowiem do opisywanych 
w książce okoliczności, to może pomóc jak aspiryna na złamanie ręki.

Jest też dłuższy wywód na temat przygotowania do publicznej eksplikacji -  już 
to w formie bezpośrednich porad (u nas to rzadkość, bo na ogół nie ma biblioteka
rzy dyżurnych) albo prezentacji tematycznych. Tego rzeczywiście na studiach nie 
uczymy. Główna podpowiedź jest taka, żeby wystąpienia werbalne ćwiczyć przez 
dłuższy czas, najprzód w pojedynkę, do lustra, a potem w obecności innych, dbając 
(jeśli można) o stopniowe zwiększanie liczby słuchających. Z czasem samoczynnie 
wyćwiczy się modulacja głosu oraz sposób zachowania, a trema ulegnie redukcji 
(nieprawda: mam większą niż pół wieku temu). A z dodatkowych porad wynika, 
że zawsze trzeba sobie przygotować schemat wypowiedzi w punktach, jako swego 
rodzaju ściągawkę porządkującą, natomiast n i g d y nie należy czytać.

Dosyć nieoczekiwanie, dalsza część książki odnosi się do reguł marketingu 
oraz do zasad opracowania strategicznego planu biblioteki. Nie dość, że są to 
zadania z zupełnie innej fazy rozwoju zawodowej kariery, to jeszcze zreferowane 
tak sztampowo, że aż trudno czytać: absolutnie nic tam nie ma nowego. Ale to 
wyłącznie w tym segmencie tekstu -  części poprzednie wydały mi się interesujące.

[4] BIBLIO TEK I BIA ŁO RU SKIE ( * * * * )

Bardzo dawno temu i tylko raz miałem okazję zasygnalizować w „P B ” biblio
tekarską publikację białoruską -  niestety kiepską i w całości napisaną po rosyjsku. 
Tym razem trafiłem na tom naprawdę ciekawy (Bibliateczny..., 2010), wolny 
od dawnego sowieckiego zadęcia, a natomiast dwujęzyczny. S ą  tam mianowicie 
teksty po rosyjsku i po białorusku, a wszystkie omawiają rozmaite aspekty bia
łoruskiego bibliotekarstwa. Stosunkowo bliskie naszej praktyce: zbieżności jest 
niewiele mniej niż różnic.

Tu słów kilka o formule językowej. Otóż język uchodzi za główny wyznacznik 
narodowej tożsamości i na Białorusi było z tym fatalnie. Jeszcze bardziej niż 
na Ukrainie, język narodowy traktowano tam jak  gwarę, jak  narzecze gminu 
i oficjalnie używali go nieliczni -  m.in. Wasil Bykau, piszący swoje wspaniałe 
mikroprzypowieści podwójnie: po rosyjsku i po białorusku. Od jakiegoś czasu ten 
marny status języka białoruskiego ulega zmianie, także -  jak widać -  w nauce.

Oczywiście problem istnieje -  nie tylko tam. Pisanie tekstów naukowych po ro
syjsku nobilituje autorów i potencjalnie zwiększa obieg o kilka przynajmniej krajów, 
w tym o Rosję. To trochę tak, jak u nas z pisywaniem po angielsku i z szokująco 
wysoką za to punktacją zachęcającą. Ale pojawia się również pytanie w odniesieniu 
do nauki stosowanej: dlaczego sugestie dla polskich bibliotekarzy, do realizacji 
w Polsce, mam formułować po angielsku i na łamach czasopism amerykańskich? 
Jakiś stopień przesady został osiągnięty. Na Białorusi, gdzie rosyjskim włada 
prawie każdy, ta przesada jest oczywiście mniejsza, ale własny język wciąż nie ma
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tam sytuacji komfortowej, nie tylko w nauce.
Tak więc mam mieszane uczucie, czytając 
tekst, pierwszy w tomie i naprawdę dobry, 
dyrektora tamtejszej Biblioteki Narodowej, 
napisany po rosyjsku. Autor bywał u nas, 
zna się na rzeczy, a tu nagle okazuje się, że 
jest kłopot nawet z nazwiskiem, bo znana 
mi wersja Motulski jest po rosyjsku, a po 
białorusku: Matulski. I obydwa warianty 
w tym tomie występują. To tylko taki sym
bol.

Biblioteka Narodowa w Mińsku ma od 
pięciu lat do dyspozycji nowy budynek i roz
budowane zaplecze elektroniczne, co umoż
liwia postęp digitalizacji. Online udostępnia 
192 bazy (w tym 175 zagranicznych), w 36 
dużych bibliotekach w kraju są  wirtualne 
czytelnie BN, bibliografia narodowa ukazuje 
się też w wersji elektronicznej, a najwięk
sze biblioteki mają swoje katalogi elektro
niczne w Sieci -  chociaż do zintegrowanego 
katalogu korporatywnego jeszcze daleko.
Natomiast długa jest także lista kłopotów, 
poczynając od marnie realizowanego egzemplarza obowiązkowego. Ogólnie: słaba 
jest techniczna baza bibliotek, mierne są finanse i kiepskie bywają często umie
jętności personelu. Głównie to hamuje postęp.

Tym niemniej dążenie do tworzenia katalogów online stopniowo przynosi efek
ty, oraz udało się wypracować format BELM ARC -  zgodny z formatami USMARC 
oraz RUSMARC. Są  też inicjatywy, zachęcające biblioteki do tworzenia otwartych 
archiwów sieciowych, ale wszystkie pomysły wymagają intensywnego rozwoju 
samych bibliotek oraz informacyjnej infrastruktury poza stolicą.

Owszem, istnieje rządowy projekt „Kultura Białorusi” , który zakłada elektro- 
nizację i poprawę sytuacji bibliotek do 2015 r., ale wykonalność jest nieokreślona, 
należałoby bowiem w tym czasie zelektronizować 7 tys. bibliotek, a intensywność 
usług zwiększyć ponad dwukrotnie. W ogóle bibliotek publicznych jest tam 9300, 
z tego dostęp do Internetu ma 23%, a korzysta z tych bibliotek 50% populacji. 
To jest akurat wskaźnik wysoki, ale inne współczynniki jakoś go nie potwierdza
ją. Wiele bibliotek na wsi nie ma nawet telefonu, a są i takie, które funkcjonują 
w lokalach nieogrzewanych -  bo w ogóle baza jest kiepska i w tym zakresie nie
dostatki są ogromne. Podobnie jak niedobór wykwalifikowanego personelu.

Mimo to biblioteki starają się wprowadzać do swoich programów elementy 
nowe. Głównym jest posługa dla w i e l u idei, a nie jak przez dziesięciolecia 
dla jednej, zaś równorzędnym -  wspieranie języka białoruskiego oraz świadectw 
kultury narodowej. Ostatnio zaś namawia się biblioteki publiczne na bardziej 
zdecydowane nastawienie lokalne i na poprawę autoprezentacji, w tym także 
online. Nie przypadkiem więc znalazł się w tomie tekst instruktażowy -  jak two
rzyć strony WWW -  wyliczający pożądane zasady: przejrzystości, przyjazności, 
kompatybilności z innymi stronami, dostępności, dostosowania do oczekiwań, 
a gdzie to możliwe, również interaktywności.

Ciekawa jest opinia na temat trudności z odtworzeniem regionalnej historii 
bibliotek. W następstwie wydarzeń politycznych, ale też wobec zróżnicowania 
narodowościowego i językowego, panorama historyczna jest niepełna, a ponadto 
mnóstwo w niej błędów i mylnych interpretacji. Wśród różnych nawiązań, jest 
tu sporo odniesień do źródeł polskich. Opisano też proces tworzenia w Bibliotece 
Narodowej oddziału księgoznawczego, z historyczną dokumentacją. Jak  być może 
wszędzie, także na Białorusi są kłopoty z przestrzeganiem prawa autorskiego,
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które honoruje tu ustalenia międzynarodowe i z tej przyczyny uchodzi za nad
miernie restrykcyjne. S ą  więc liczne sprzeciwy i ogólniej: żądania bezpłatnego 
dostępu do publikacji -  zwłaszcza ze strony bibliotekarzy. No cóż: bibliotekarze 
nie są autorami, więc to nie oni poniosą finansowe konsekwencje postulowanych 
rozwiązań. Ciekawe natomiast, że właściwie nigdzie nikt nie zastanawiał się na 
skutkami dla bibliotek ewentualnej stuprocentowej implementacji zasad Open 
Access. Tymczasem wygląda na to, że wtedy biblioteczne pośrednictwo nie byłoby 
w komunikacji nieodzowne. Tak nie będzie, ale jest w tych naszych zabiegach coś 
z autodestrukcji.

Jest też w tomie tekst, imitujący sprawozdanie z badań czytelnictwa, jak na
pisano: młodzieży -  acz w istocie osób w wieku 15-30 lat. O metodologii nic nie 
wiadomo, wyniki podano tylko w odsetkach, sygnalizując że w tej grupie wiekowej 
czyta książki 35%, ale wśród pracujących już tylko 11% i to głównie dla rekreacji. 
Jednak wiarygodność tego doniesienia jest w istocie żadna.

Autorami wypowiedzi są przeważnie pracownicy Biblioteki Narodowej oraz 
profesorowie Uniwersytetu Kultury i Sztuki -  co nie zawsze gwarantuje jakość: 
jest tam też kilka tekstów słabych. W szczególności bełkotliwa, pseudonaukowa 
„dysertacja” , próbująca referować zmiany we współczesnej teorii oraz praktyce 
bibliotekarstwa. Ani w tym ładu, ani sensu, ale publikacje składankowe często 
bywają narażone na znaczną amplitudę jakości. Większość artykułów, zamiesz
czonych w tym tomie, zachowuje poziom co najmniej dobry.

[5] KSIĄŻKA JA K  ŁYŻKA ( * * * )

Ta książka (Carriere & Eco, 2010) ukazała się już także w przekładzie polskim1, 
ale rezonans jest nikły, więc zasygnalizowanie jej tak czy inaczej ma sens. Taka 
reakcja, a właściwie jej brak, ma zresztą dwie przyczyny. W rejestrze autorskim 
jako pierwszy występuje Carriere (francuski eseista, dramaturg, scenarzysta), 
którego u nas nikt nie zna, Eco natomiast dopiero jako drugi w kolejności, a to pro
mocji nie sprzyja. Po drugie zaś, tekst tylko miejscami jest interesujący, chwilami 
natomiast bywa miałki. Przykładowo: Eco lansuje bliską mi tezę, że Internet nie 
musi stłamsić czytelnictwa, ale na uzasadnienie przyrównuje książkę d o .  łyżki, 
której nie da się ani ulepszyć, ani wyeliminować z użytku. To jest sformułowanie 
błyskotliwe oraz zabawne, ale wartość argumentacyjną ma zerową. Nie lepszą, 
niż opinie tych wszystkich, którzy wieszczą piśmiennictwu zagładę.

To jest zapis rozmowy obu panów, przy czym akurat Carriere niewiele ma do 
powiedzenia, sam dialog staje się więc często rejestrem monologów, niekoniecznie 
wzajemnie spójnych. Pełno tu reminiscencji, najrozmaitszych odniesień oraz na
wiązań i jeszcze bon motów, często dowcipnych i zawsze sygnalizujących ogromną 
erudycję, ale nie w każdym przypadku wobec siebie kompatybilnych ani też nie 
zmierzających do założonego celu. To bardziej wygląda na zbiór swobodnych ese
jów, epatujących formą oraz intrygujących mnogością różnorodnych wątków, niż 
na konsekwentny wywód referencjalny.

Rzeczywiście tak jest, jak twierdzą obaj rozmówcy, że zanik książki jest szeroko 
przepowiadany oraz nawet lansowany i temu chcą się przeciwstawić, wolałbym 
jednak, żeby to było robione skuteczniej: na miarę Umberto Eco. Tymczasem po
jawia się supozycja, że Internet z semiotyki obrazów -  rozumiem, że dominującej 
w innych mediach -  powrócił do języka pisma, a pismo obok monitora potrzebuje 
jeszcze innego, niezależnego nośnika. Otóż samo takie stwierdzenie nie wystarczy, 
a pogłębionej argumentacji nie ma. W dodatku to chyba jest jednak trochę inaczej.

Znacznie lepiej uzasadnia się sugestia, że książki od zawsze utrwalały zbiorową 
pamięć, a ludzie nauczyli się z kolei utrwalać książki -  zwłaszcza w bibliotekach. 
Tymczasem nowe nośniki oraz programy są z natury nietrwałe, zmieniają się często 
i całkowicie wychodzą z użycia. No więc dla archiwizowania treści nie są w pełni

1 J. C. Carriere; U. Eco: Nie myśl, że książki znikną. Warszawa: WAB 2010.
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użyteczne. W tym zestawieniu, archiwa i bi
blioteki nazywa się zamrażarkami pamięci, 
co jest metaforą smakowitą, ale dość odległą 
od rzeczywistości, bo nie są to przecież ca
łości spetryfikowane ani zamknięte. W do
datku (co zasugerowano) nie powinny służyć 
jako protezy pamięci (metafora zamrażarki 
trochę tak podpowiada), Internet zresztą 
też nie, bo byłaby to całkowita zapaść in
telektualna społeczeństw. Z drugiej strony: 
napisano też w tej książce o szybkiej obecnie 
dezaktualizacji wyeksplikowanych treści, co 
wymusza stałą weryfikację materiałów ko
munikacyjnych, a więc nie może być mowy
0 żadnym nienaruszalnym zamrażaniu ma
teriałów archiwalnych.

Obaj rozmówcy natomiast, zgodnie i bez 
entuzjazmu, wyrażają opinię, że Internet 
sprzyja wszystkim, którzy -  nie mając nic do 
powiedzenia -  chcą publicznie zabrać głos, 
czyniąc to na własny koszt. Rzeczywiście, 
w Sieci jest niemało wypowiedzi, odrzuco
nych przez wszystkich wydawców i wszyst
kie redakcje, zatem istotnie głupcy są  teraz 
znacznie lepiej słyszalni. Trudno też teraz 
wykreślić kogoś z pamięci -  jak to czyniła cenzura stalinowska -  czyli bardzo 
dobrze, ale trudno także pozbyć się z obiegu tekstów bezsensownych, więc nie 
zawsze dobrze. Chyba żeby zainfekować wirusem...

Na tej łatwości, a właściwie na atmosferze łatwości i na ośmieleniu „malucz
kich”, żerują niektóre wydawnictwa, oferując autorskim „samodziłocom” profesjo
nalny sztafaż. Za średniej wysokości wydatki można teraz udawać wziętego autora
1 odczuwać satysfakcję: są  edytorzy, którzy potrafią takie iluzje wygenerować. 
Mechanizm tego procederu jest w książce opisany z detalami -  zresztą już kiedyś 
przedtem charakteryzował go Eco równie starannie.

Z drugiej strony, rozmówcy sygnalizują, że mimo rzekomego kryzysu piśmien
nictwa, nadal jest w obiegu znacznie więcej dobrych książek, niż ktokolwiek zdo
łałby przeczytać -  czyli że nie jest tak źle. Oraz pojawia się opinia, że w społe
czeństwie generuje się atmosfera samoobrony przed niewiedzą, co musi służyć 
ochronie komunikacji piśmienniczej, a jednym z narzędzi tej obrony są  oraz będą 
biblioteki. Z przyjemnością w to uwierzę i zapewne nie tylko ja, ale przydałyby 
się jakieś t w a r d e dowody.
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