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Smutki małych bibliotek

Małych bibliotek jest więcej niż dużo, czyli 
zdecydowanie najwięcej. Są tam, gdzie najczęś
ciej nic innego nie ma. Wszystko jedno jakie: 
publiczne, akademickie, pedagogiczne czy 
szkolne. Jak małe to małe.

Małe biblioteki są ze wszystkich bibliotek 
najbardziej biblioteczne. Czy naszpikowane 
elektroniką po sufit, czy z całej nowoczesności 
wyposażone tylko w żarówki i sedes, są na 
ogół miejscem, gdzie człowiek wciąż jeszcze 
czuje się jak w bibliotece. To ważne, bowiem 
małe biblioteki obsługują najwięcej narodu.

Ale rzeczywistość nie jest im przyjazna. 
Małym bibliotekom grozi zagłada.

C h a ra k tery styka

Wszystko wymaga charakterystyki, żeby 
było jasne o czym się mówi. No więc mała 
biblioteka to jest biblioteka nieduża, którą 
mucha obleci zygzakiem w cztery minuty oraz 
gdzie ewentualny terminal, z ewentualnym wej
ściem do Internetu, przylega ewentualnie do 
szafy z ewentualną makulaturą. Bibliotekarka 
jest tam panią Kazią lub panią Marzeną, 
a użytkownik panem Stanisławem bądź -  jeżeli 
w szkolnej -  Frankiem z piątej be. Wychodzi 
na to, że każdy jest sobą, zaś formalizacja 
procedur osiągnęła stan zerowy.

Mała biblioteka może i powinna być nowo
czesna, nawet supernowoczesna. Co ma w niej 
być? Kilka terminali, Internet, e-mail, faks, 
ksero oraz wszystkie możliwe bajery i ak
cesoria. Żeby dało się zapewnić na miejscu 
maksymalnie dużo. A w bibliotece publicznej 
także jeszcze: Mickiewicza i Faulknera,
Poppera i Eco. Oraz zapewne Whartona, 
Ludluma i różnych producentów paraliterac- 
kiej melassy. Więc trzeba, żeby tak było, lecz 
nie w tym zawiera się istota małej biblioteki.

To coś szczególnego, co ma w sobie mała 
biblioteka, można nazwać atmosferą. Dla któ
rej czuje się, że to jest biblioteka moja, twoja, 
jego. Gdzie informacja jest informacją, użycze
nie użyczeniem, natomiast rozmowa może być 
plotką. Potrzebną, ponieważ bez plotek nie da 
się żyć. Jeżeli z dawnego bibliotekarstwa cokol
wiek przetrwało, to tym czymś jest właśnie

atmosfera małych bibliotek. Dająca wytchnie
nie w szaleńczej pogoni za każdą następną 
godziną, za każdym następnym dniem.

No i są jeszcze w małych bibliotekach praw
dziwe bibliotekarki. Znające się z grubsza na 
każdym z procesów, chociaż może bez detali, 
oraz umiejące radzić sobie we wszystkich oko
licznościach, ponieważ nikogo innego do ra
dzenia sobie nie ma. To jest taka szczególna 
profesjonalna specjalność: bibliotekarstwo za
radne. Nie wykładamy jej na naszych uczel
niach i dzięki temu nie uległa wirtualizacji.

Mała biblioteka ma zaoferować nieomal to 
samo co duża -  z niejakimi wyjątkami. Nieko
niecznie tylko z zasobów własnych, lecz także 
ściągając co można, skąd można albo wskazu
jąc gdzie można. Byle to ściąganie nie trwało 
czterystu dni.

Dobrze gdyby była miniaturą megabibliote- 
ki, jednostką pierwszego kontaktu i całkiem 
dobrze, jeżeli: trwałego kontaktu jedynego. 
A ewentualną lukę w zasobach powinny wy
pełnić: wiedza, spryt i elokwencja bibliote
karki

W małej bibliotece trzeba mieć rozum i ję
zyk odpowiednio podwieszone oraz jeszcze 
-  lubić świat. Świat użytkowniczy: publiczność. 
Załóżmy, że z wzajemnością.

Zagrożenia

Ale równolegle istnieje też inny świat, poli- 
tyczno-urzędniczy, który małych bibliotek nie 
lubi. Źle mówię -  nie lubić to znaczy wszak 
również zwracać uwagę, dopuszczać do świa
domości, że coś istnieje, a to wszak nieprawda. 
Trawestując Andrzeja Bursę można powie
dzieć, że świat polityczno-urzędniczy ma w d.... 
małe biblioteki (a te większe, hę?) i kreuje 
rzeczywistość tak, jakby ich nie było. A tym 
narzędziem kreacji jest prawo.

Prawo nie chroni małych bibliotek, najwyżej 
udaje że chroni. Za fasadą wymagań opinio
dawczych i gadulstwa argumentacyjnego, nie 
kryje się nic. Wolnoć Tomku w (nie) swoim 
domku. Toteż małe biblioteki publiczne nadal 
padają jak muchy w latrynie, liczne biblioteki 
szkolne od lat wegetują na pograniczu niebytu, 
a biblioteki pedagogiczne są, jak te czyraki na 
zadkach marszałków -  lada chwila pękną i na
stąpi ulga. Pytanie za dziesięć złotych: czyja? 
Jeżeli więc jakieś prawo faktycznie obowiązuje, 
to jedynie niepisane prawo o kośbie.

Ustawa o finansach publicznych w ogóle nie 
przewidziała, że coś takiego jak mała biblio
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teka może egzystować. Zrządzeniem losu -  tę 
ustawę akurat odczepiono od bibliotek, zresztą 
kosztem najrozmaitszych procedur, związa
nych z NIP-em, REGON-em, ZUS-em i całej 
kupy innych rejestracji, świadczących głównie
0 zerowej wyobraźni autorów decyzji. Żeby je 
wykonać, należałoby bowiem pozamykać bib
lioteki na pół roku.

Z sadystyczną satysfakcją wymienię jeszcze 
niektóre inne powinności, nie do wykonania 
w jednoosobowych bibliotekach.

No więc z ustawy o rachunkowości wynika, 
że trzeba zatrudnić dwie osoby w księgowości. 
Z ustawy o bhp -  że pół osoby na stanowisku 
inspektora pracy. Ustawa o dokumentach ar
chiwalnych też stawia wymóg połowy etatu. 
Kodeks pracy i obowiązek tworzenia regula
minów (organizacyjnych, wynagradzania, pre
miowania) oraz zmieniających się statutów 
narzuca potrzebę zatrudnienia radcy prawne
go. W sumie przy jednej bibliotekarce powinno 
pojawić się grono 6-8 innych „specjalistów”. 
Mrożek ani Parkinson nie wymyśliliby tego na 
pewno.

A dla przykładu: z ustawą o zamówieniach 
publicznych nie poradzi sobie żadna jedno
osobowa biblioteka. I już przez grzeczność nie 
wspomnę o długim rejestrze przepisów lub 
rozporządzeń pomniejszej rangi, wprowadzają
cych setki nakazów, zakazów oraz obligacji. 
W konkluzji powiedzmy otwarcie: wszystkie 
małe biblioteki w Polsce, żeby istnieć, muszą 
być tak czy inaczej na bakier z prawem.

Zagrożenie równorzędne wynika z prze
świadczeń, że na biblioteki szkoda pieniędzy. 
Radni, zresztą bardzo często nauczyciele (ojej!), 
którzy nie odpowiadając za nic przed nikim
1 sprowadzając działanie do pogadywania, pła
cą sobie bulwersujące „diety”, mówią biblio
tekom o potrzebie oszczędzania, restrukturyza
cji oraz o nowoczesności. To są nieprzyzwoite 
frazesy, osłaniające jeszcze mniej przyzwoitą 
a konkretną treść: prędzej czy później zrobimy 
wam kuku. I zrobią! To samo wszak po
wtarzają wszyscy decydenci.

Trzeba więc powiedzieć sobie brutalnie: ma
ła biblioteka na autonomiczne przetrwanie ma 
iluzoryczne szanse. Żeby przetrwać, musi po
wstać korporacja, zespół, sieć. Zresztą taka też 
istnieje potrzeba merytoryczna.

Sieć

Kto znajdzie się poza siecią, nie prze
trwa -  inaczej niż ryba. Z tym, że ja  tę sieć

rozumiem swoiście, w określony sposób: instytu- 
qonalnie. Sieć mianowicie oznacza scalenie.

Scalenie kierownictwa, gospodarki finanso
wej, osobowej, administracyjnej. Złączenie 
i potem rozdzielenie zadań według wspólnego 
programu. Tak, żeby w jednostce centralnej 
skupiały się wszystkie decyzje, całe procesy 
zaplecza, a także te zakresy usług, których nie 
realizuje się w mniejszych bibliotekach. 
A wszystko po to, żeby w bibliotekach małych 
realizowały się tylko usługi podstawowe -  uni
wersalne lub specjalistyczne, zależnie od cha
rakteru tych bibliotek.

Poza tym więc, że rozumiem sieć jako jedną 
instytucję, częściowo rozproszoną terytorialnie, 
zakładam odwrócenie obecnych ról. To biblio
teki centralne, główne -  inaczej niż teraz -  mu
szą przejąć cały ciężar utrzymania działalności, 
pozostawiając innym organom doradztwo me
rytoryczne. Ponieważ rozwiązania obecne, są 
sprzeczne z logiką i grożą bibliotekom zagładą.

Pewnie, że to o czym myślę, nie odpowiada 
aktualnemu stanowi prawnemu. Ale wobec 
tego trzeba zmienić prawo. Bo przecież 
w istocie wszystko dziś jest sprzeczne z pra
wem. Czy ma ktoś z Państwa zezwolenie 
resortu ochrony środowiska, żeby oddychając 
-  za przeproszeniem -  psuć nasze wspólne 
powietrze? Jeśli nie, no to nie wolno oddychać!

Niektórzy też zaczną bełkotać, że to wszak 
inne pieniądze. Otóż to jest kolejna bzdura. Na 
utrzymanie bibliotek i tak wszystkie pieniądze 
pochodzą z podatków, czyli że są jedne. Różny 
jest jedynie system ich redystrybuqi, co nie
trudno zmienić.

W sumie, prędzej czy też później trzeba 
będzie scalić wszystkie biblioteki publiczne 
w powiatach i przyłączyć je do biblioteki 
powiatowej. Gminy są na sieć za małe, a w sy
stemie powiatowym (grodzkim oraz ziemskim) 
można gwarantować elementarne warunki dla 
egzystencji.

Ten sam pomysł wierci mi się w głowie, 
kiedy myślę o bibliotekach publicznych i szkol
nych. Powiatowa sieć bibliotek pedagogicz- 
no-szkolnych -  oto jedyna realna koncepcja. 
Owszem, daleka od aktualnej rzeczywistości, 
ale nie ma takich odległości, których nie dało
by się pokonać, jeżeli jest sens. A sens jest 
wszak oczywisty.

I jest jeszcze przecież najabsurdalniejsza 
z absurdalnych sytuacja organizacyjna biblio
tek akademickich. Tak zwane uczelniane sieci 
bibliotek są kpiną z elementarnych reguł roz
sądku. Przypisanie bibliotek wydziałom lub
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instytucjom jest najdroższym rozwiązaniem na 
świecie i triumfem merytorycznej niekompe
tencji -jeżeli ktoś słyszał, co na temat bibliotek 
wygaduje się na posiedzeniach szacownych rad 
naukowych.

Tendencja na świecie jest taka, że tnie się te 
uczelniane sieci jak trawę, tworząc wielkie 
megabiblioteki. U nas, dopóki nie ma kam
pusów, trudno o czymś takim marzyć. Wobec 
tego trzeba doprowadzić do scalenia biblio
tecznych organizmów uczelnianych w jedną 
uczelnianą siecioinstytucję. Finansowaną i za
rządzaną z biblioteki głównej. Inaczej -  nie 
będzie za jakiś czas już niczego do scalania.

Ocena szans

To jest tylko idea, którą po należytej weryfi
kacji należałoby lansować. Kto? Wszyscy. Nikt 
jeden, ani nikt w piętnastu, nie ma na sukces 
żadnych szans.

Nikogo nie infekuję optymizmem. Nasze 
środowisko tonie w inercji i w wyczekiwaniu: 
nie jest zdolne do skoordynowanego działania. 
Trzeba być kimś takim jak Teresa Świerczew- 
ska, lecz takich osób brakuje. W dodatku 
profesjonalna elita plecie androny na temat 
bibliotek wirtualnych, co jest jak nóż w plecy. 
Żeby was powirtualizowało!

W ogólnej zaś panoramie politycznej, bib
liotek małych po prostu nie widać. Nie do
strzegam w każdym razie woli, żeby im zapew
nić elementarne warunki przetrwania. Jedyna 
nadzieja, że może mam kiepski wzrok.

Jacek  W ojciechowski je s t  profesorem  U niw ersytetu  
Jagiellońskiego oraz dyrektorem  W ojewódzkiej B iblio
tek i P ublicznej w  K ra k o w ie .
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