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O tym, co jest ważne

Przyszedł na bibliotekarstwo bardzo trudny 
czas. I chociaż nigdy nie był nadmiernie ła
skawy, tym razem kłopoty odczuwane są 
szczególnie dotkliwie, a skutki niektórych de
cyzji oraz niekorzystnych okoliczności okazują 
się złe i nieodwracalne.

Nałożyły się na siebie niesprzyjające kontek
sty. Niewątpliwa recesja gospodarcza, z której 
redukują się możliwości. Konieczne, ale źle 
przeprowadzone reformy sektora społecznego. 
Zniecierpliwienie społeczeństwa oraz nacisk na 
konsumpcję. Technicyzacja życia w skali świa
towej, za którą niekoniecznie nadążamy. Ka- 
dencyjność polityki i brak polityki kulturalnej. 
Niezwykła ilość legislacyjnych bubli, które de
zorganizują życie. Oraz to, co być może naj
istotniejsze: profesjonalne rozczarowanie.

Wydawało się nam bowiem, że zmiana sy
stemu oraz demokratyzacja życia, automatycz
nie stworzą dobre możliwości dla bibliotekar
stwa -  społeczeństwu przecież potrzebnego. 
Tak się jednak nie stało, zbyt wiele bowiem 
namnożyło się oczekiwań. Ilość priorytetów 
przewyższyła pulę możliwości.

Problemy zaczęły narastać także i dlatego, 
że demokratyzacja rozmnożyła ilość ośrodków 
decyzyjnych, nie zawsze oraz nie wszędzie 
dostatecznie kompetentnych, bowiem na te 
kompetencje pracuje się wszak latami. Z dru
giej strony: nie wszyscy podzielają nasz punkt 
widzenia i chociaż nie jest to po naszej 
myśli -  mają przecież do tego prawo. Poza 
wszystkim, nie dałbym głowy, że zawsze znaj
dujemy argumenty klarowne i przekonywują
ce -  nawet jeżeli ktoś chce słuchać, co przecież 
regułą nie jest.

Trzeba wreszcie dopowiedzieć, że i sami 
sobie wzajemnie podkładamy nogi. Nie umie
my dopracować się wspólnych stanowisk, 
często jeden z drugim plecie straszne głupstwa, 
a bywa że daje o sobie znać zwyczajna nad
pobudliwość lub zawiść. W rezultacie nie

zawsze oraz nie wszędzie chcą słuchać naszych 
opinii, często pojawiają się decyzje wymyślone 
poza nami, a ponieważ prawna ochrona w grun
cie rzeczy nie istnieje -  w sumie jest jak jest.

Priorytety

Kiedy sprawy toczą się w niepożądanym 
kierunku, irytacja ma swoje uzasadnienie 
i dobrze jest wówczas -  albo nawet trze
ba -  używać wulgarnych wyrazów: to znako
micie przeczyszcza świadomość. Lecz niestety 
nie wystarcza.

Nigdy, nic i nigdzie nie realizuje się samo, 
a już zwłaszcza w tym naszym zawodzie, 
w który wdepnęliśmy z własnej woli (na razie 
kodeks karny takich skierowań nie przewidu
je), chociaż raczej nieświadomie. Ale skoro już 
w nim tkwimy, to trzeba zrobić wszystko co 
można -  nie więcej, ale też nie mniej -  żeby 
chronić to, co najważniejsze, lub żeby rozwijać 
to, co bardzo ważne.

No więc trzeba wrócić do priorytetów pier
wotnych, do przepytania samych siebie: kim 
w gruncie rzeczy jesteśmy oraz po co 
istniejemy. Wszak nie po to, żeby poprawnie 
klasyfikować wydatki. Ani po to, żeby bez 
szemrania wykonywać wszystkie polecenia 
przełożonych.

Biblioteka jest instytucją pośredniczącą 
w społecznej komunikacji, zatem od tego, jak 
tę funkcję spełnia, zależy sens jej egzystencji. 
Temu zadaniu musi być podporządkowane 
wszystko i nie ma poza tym nic ważniejszego. 
Reszta to uzupełnienie.

Można zainstalować najlepsze programy, 
toalety wyposażyć w złote sedesy i znać na 
wyrywki ustawę o zamówieniach publicznych, 
ale jeśli mediacyjne usługi biblioteczne nie 
będą realizowane perfekcyjnie, to cały ten 
szpas diabła będzie wart. Jeśli damy się „zwa
riować”, wpędzić w gąszcz niedoważonego pra
wa (trzeba o nim wiedzieć tylko tyle, ile 
konieczne) i nierozważnych pomysłów tym
czasowych przecież decydentów, to po nas. 
A bez nas, bez bibliotekarzy, biblioteki nie 
pożyją.

Nie jesteśmy tu od wczoraj. Biblioteka jako 
instytucja i bibliotekarstwo jako zawód istnieją
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dlatego, że nasi poprzednicy wiedzieli po co są 
i byli uparci. Trzeba więc ten upór stale wlewać 
w siebie, ewentualnie z domieszką piwa. Ponie
waż w sumie jest to społecznie potrzebne.

Zapewne byłoby o wiele łatwiej w nieco 
lepszym kontekście finansowym, ale nie czaruj
my się -  nasze budżety ani nasze pensje nie 
wzrosną w ciągu lat najbliższych. Instytucja 
sponsoratu jest z kolei w Polsce słabo zakorze
niona i trudno liczyć na istotne wsparcie. 
Nawet zresztą te fundacje, które decydują się 
na pomoc bibliotekom, zastrzegają już na 
wstępie, że nie dają środków na książki, gazety, 
ani też na komputery. To miłe! Jak bowiem 
powszechnie wiadomo, najbardziej są nam po
trzebne organki ustne oraz olejek do opalania. 
I na to subwencje dostaniemy bez trudu.

Biblioteki publiczne

Chyba najbardziej ostatnio doświadczona 
kategoria bibliotek -  a przecież szczególnie 
ważnych, bo uniwersalnych oraz powszechnie 
dostępnych. Ich kryzys oznacza potencjalny 
regres poznawczy oraz intelektualny społe
czeństwa.

Reforma układu administracyjnego, kiepsko 
zrealizowana, zachwiała podstawami egzysten
cji wielu dużych bibliotek. Jednocześnie roz
padły się dotychczasowe struktury, a nowe 
powstają opornie. Profesorska ustawa o finan
sach publicznych omal nie odesłała bibliotek 
publicznych na śmietnik. No i drastycznie 
zredukowały się środki na utrzymanie. Wiele 
bibliotek filialnych wciąż jeszcze trafia pod 
nóż, zaś biblioteki szczebla gminnego nadal 
włącza się do rozmaitych centro w, żeby jeszcze 
bardziej zredukować przyznawane im środki.

Są i dramaty indywidualne. Przesądzony 
już, niestety, zamiar likwidacji katowickiej bib
lioteki wojewódzkiej i włączenia jej do Biblio
teki Śląskiej, jest formą kopniaka dla całej 
naszej sieci Jakiś hajźlok to wymyślił i tak oto, 
na oczach wszystkich, likwiduje się dobrą 
bibliotekę. Przypadków likwidacyjnych jest 
zresztą cała moc.

Ale przecież sieć istnieje. W większości 
wszyscy robią, co się da, żeby przetrwać oraz 
funkcjonować. No i taka jest recepta: niech 
każdy robi, co można. Dopiero następnie mo
gą opaść ręce.

Nie mam wątpliwości, że najważniejsze 
w bibliotekarstwie publicznym jest w tej chwili 
powołanie do życia bibliotek, pełniących funk
cje powiatowe -  na bazie bibliotek, które już

istnieją. Dla bibliotek małych nie ma innej 
szansy na przetrwanie, jak tylko w ra
mach powiązanej siecL No więc tę sieć trzeba 
nam zapoczątkować teraz: zrobić pierwszy 
krok.

Wiem, że to powoływanie bibliotek powia
towych napotyka na spore trudności No więc 
trzeba namawiać starostów oraz potencjalnie 
współpracujących z nimi burmistrzów po 
czterdzieści razy -  aż zmiękną i w końcu 
zrobią, co trzeba. Zniechęcać się nie należy: 
tylko upór oraz konsekwencja mogą przynieść 
w końcu efekty. Mam taką dewizę, żeby 
zanudzić na śmierć i proszę zauważyć, że 
skutkuje.

Oczywiście: pomogłoby nam wsparcie re
sortu, sejmowej komisji kultury, wojewo
dów i marszałków... No nie, to był tylko 
żart.

Biblioteki pedagogiczne

Kto wie, czy z kolei nie jest to najbardziej 
sponiewierana kategoria polskich bibliotek. 
Zarzuca się im, że są staromodne, źle zaopa
trzone, ale jakoś nikt nie zauważył, że całymi 
latami funkcjonowały bez grosza na jakiekol
wiek zakupy. Powołane do życia jeszcze w la
tach międzywojennych, poszerzyły z czasem 
swoje funkcje i -  na moje wyczucie -  były oraz 
są użyteczne.

Kiedy zaczęto je łączyć w różne hybrydy 
metodyczne, wydawało się, że nadszedł koniec. 
A jednak przetrwało ich wystarczająco dużo, 
aby wciąż mówić o sieci

Kolejny cios przyszedł wraz z reformą ad
ministracji: nikomu nie chciało się myśleć, że 
i takie instytucje są. Pamiętam zdumienie i po
płoch urzędników, wdrażających tę reformę, 
kiedy im to powiedziałem. Ale nie nazwałbym 
ich pamiętliwymi.

Mimo wszystko biblioteki pedagogiczne 
przetrwały. Ulokowane u marszałków -  którzy 
chcą pozbyć się ich za wszelką cenę -  i z opóź
nieniem wyposażone w elementarną regulację 
prawną, stoją u progu odtworzenia sieci woje
wódzkich. Mam nadzieję, że im się to uda: 
trzeba, żeby się udało.

Jeżeli przetrwają najbliższe trzy -  cztery 
lata, no to później może być ewentualnie 
łatwiej. Z uporem maniaka wracam do kon
cepcji powierzenia im opieki merytorycznej 
nad bibliotekami szkolnymi Jeśli to kiedyś się 
uda, egzystencja bibliotek pedagogicznych 
będzie zagwarantowana.
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Biblioteki szkolne

Dla bibliotekarstwa szkolnego w Polsce nie
bo nigdy nie było pogodne. Imponująca ilość 
jednostek i dobre podstawy teoretyczne działa
nia, z jednej strony, konfrontowały się ze 
zgrzebną praktyką i katastrofalną sytuaqą 
ekonomiczną. Te uniwersalne pracownie szkol
ne rzadko kiedy i rzadko gdzie mogły spełniać 
postulowane funkcje. Dobrze, jeśli co dziesiąta 
była i jest biblioteką z prawdziwego zdarzenia.

To na przykładzie bibliotek szkolnych 
właśnie można prześledzić degenerację pojęcia 
oszczędności, było to bowiem takie oszczędza
nie, jak obcięcie nogi dla oszczędzenia na 
butach. Znam szkoły, w których etaty biblio
tekarzy szkolnych podzielono na 10 kawałków, 
żeby sobie nauczyciele ociupinkę dorobili Wi
dywałem na wiązki biblioteki szkolne, w któ
rych przez dziesięciolecia nie kupiono nic. No 
i wszyscy znają hybrydy o nazwie biblioteki 
publiczno-szkolne -  to wszak coś jak nocniko- 
-talerz -  które są zaprzeczeniem idei bibliotek 
szkolnych.

Tu muszę przeprosić: teraz nie mówi się 
biblioteka szkolna, bo to bardzo nieprzyzwoite. 
Teraz mówi się mediateka.

Tym wszystkim kierowniczkom bibliotek 
szkolnych -  teoretycznym, bo w taryfikatorze 
kierownik biblioteki szkolnej nie występuje 
-  które utrzymały biblioteki jako biblioteki, 
należą się słowa uznania, bo to prawie cud. 
Także i tym razem postulat jest żenująco 
zgrzebny: trzeba przetrwać najgorszy czas. Jeśli 
bowiem rzeczywiście chce się myśleć o reformie 
oświaty w Polsce, to bez dobrych bibliotek 
szkolnych nie ma o czym gadać. I w tym 
upatruję szansę.

Biblioteki akademickie

Z pozoru wydaje się, że przynajmniej ta 
grupa bibliotek nadąża za współczesnością. 
Rzeczywiście, jest kilkanaście bibliotek impo
nujących, doposażonych we wszystko co trze
ba -  ale innym już tego miodu zabrakło. 
Przede wszystkim zaś zwraca uwagę dramaty
czna różnica pomiędzy uczelnianymi biblio
tekami głównymi a bibliotekami instytutowy
m i To kompletnie inny świat.

Nie jest więc tak, że nasze bibliotekarstwo 
akademickie opływa w dostatki. Raczej chwyta 
okazje do znalezienia sponsorów, a i znaczna 
ilość uprawnień do egzemplarza obowiązkowe
go ma swoje znaczenie.

Z drugiej strony władze uczelni skąpią ile 
wlezie. Całymi latami nie było pieniędzy (mar
nych zresztą) na elektroniczną ochronę zbio
rów, ale wystarczyło dać się okraść i forsa 
wyrosła szybciej niż fasola. Z opłat za studia 
zaoczne bibliotekom akademickim dostają się 
jeno ochłapy, a przecież płatnicy sądzą, że im 
te biblioteki umożliwią studiowanie. Nic z te
go! Z braku pieniędzy, biblioteki akademickie 
zamykają drzwi, okna i lufciki, kiedy zjeżdża 
zaoczna szarańcza. I trzeba powiedzieć brutal
ną prawdę: to jest absolutny bzik.

Nastawienie się także na studentów zaocz
nych oraz gruntowna modernizacja bibliotek 
instytutowych — oto podstawowe zadania na 
okres najbliższy. Realne, acz nie bezgotów- 
kowo: to musi kosztować swoje.

Mimo wszystko bibliotekarstwo akademic
kie jest swego rodzaju awangardą, koniem 
pociągowym polskiego bibliotekarstwa. I trze
ba, żeby tak pozostało, więc, Panowie Dyrek
torzy, poganiajcie! Oraz zaglądajcie w oczy 
potencjalnym donatorom, bo każdy nowy 
komputer, każda nowa maszynka, jest nową 
maszynką publiczną. Wtedy inni zawołają, że 
też taką chcą. No i nie dostaną, ale będzie 
przynajmniej wiadomo, o co trzeba wołać.

Od stanu bibliotek akademickich zależy nie 
tylko stan wiedzy przyszłej polskiej inteligencji, 
ale także społeczna świadomość bibliotekar
stwa w kraju. Przyszli prezydenci, premierzy 
i ministrowie, przyszli rektorzy i dyrektorzy 
szkól, także marszałkowie, starostowie, wój
towie i burmistrzowie teraz u WAS są. No więc 
zróbcie tak, żeby poza wszystkim, było im tam 
miło. Bo jak nie, to oni nam później wszystkim 
dadzą w d....

Puste szuflady

Tak to mi się napisało, ale to jednak nie
prawda, że NAM. Należę bowiem do pokole
nia, które już zaczyna opróżniać szuflady. Zo
stały nam w tym zawodzie jakieś tygodnie albo 
miesiące, ale już raczej nie lata. Potem trzeba 
będzie bez nas.

Pewnie, byłoby milej zostawić ten biblio
teczny kram w nieco lepszym stanie. Trochę 
nam nie wyszło. Z kolei ewentualnie dałoby się 
też powiedzieć, że mogłoby być jeszcze gorzej, 
ale rozumiem, że to marnie brzmi.

No więc niech zostanie przynajmniej rozum
na hierarchia wartości. Świadomość, co jest 
naprawdę ważne, a co lepiej wepchnąć między 
bzdety. To jest bowiem podstawa, dzięki której
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można trwać. A kto trwa ten, prędzej czy 
później, zdybie w końcu swoją szansę rozwoju.

Profesor dr hab. Jacek Wojciechowski jest profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektorem Wojewódz
kiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
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