
Moim zdaniem

Biblionet, czyli „transformacja bibliotek publicznych 
w kluby Biblionetu"

Miało być pięknie. Tele
komunikacja Polska S.A-, 
za pośrednictwem Bractwa 
Kawalerów Gutenberga, do
posaży biblioteki publiczne 
w komputery i w ewentualne 
łącza. Biblioteki stworzą 
sieć, nazywaną „Biblionet”.
Nazwa ładna i uzasadniona.

W rzeczywistości przy
szło pismo od Polskiego 
Bractwa Kawalerów Guten
berga. Gutenberg to ten, 
który wynalazł komputer.
Pismo zapowiada, że celem 
jest transformacja bibliotek
publicznych w kluby Biblionetu. Wołałbym transfor- 
maqę bibliotek publicznych w biblioteki publiczne. 
Zadania tych klubów tożsame są zadaniom bibliotek 
publicznych, ale to już nie będą biblioteki publiczne 
tylko kluby Biblionetu.

Co trzeba zapewnić? Lokal, utrzymanie, konser
wację, opłatę za łącza i za przyłączenie do Internetu 
oraz wyposażenie. Pomieszczenie ma mieć co naj
mniej 3,3 m wysokości. Potrzebny jest stół z blatem 
matowym oraz siedziskiem. Podane są wymiary. Jest 
nawet narysowana niewiasta z nikłym biustem na 
dentystycznym fotelu (tj. siedzisku). Trzeba będzie 
tego pilnować i nadsyłać comiesięczne raporty.

A co można otrzymać? Półroczny abonament 
internetowy po 1 zł za miesiąc i prawdopodobnie 
komputer, ale tego nie napisano, więc nie wiem. 
Oraz jeszcze sto książek, nie jest jednak znana waga 
tych książek; zakładam, że może na 3,5 kg dopo
sażenie będzie. No i już.

Długi opis pomieszczenia klubu łączy się z długą 
ankietą - 24 pytania o różne sprawy, zwłaszcza 
o budżet. O dacie otwarcia (napisano; otworzenia) 
klubu w bibliotece, którą kieruję, zostanę poinfor
mowany sukcesywnie, jeżeli spełnię warunki. Cóż za 
szczęście: myślałem, że nie zostanę poinformowany.

Podsumujmy. Bractwo oferuje półroczny abona
ment internetowy - 6 złotych, czyli 174 złote. Sto 
książek nieznanej treści, wartości i jakości; dajmy na 
to 2.000 złotych. Oraz ewentualnie komputer Z500 
złotych. Razem 4.674 złote.

Za to chce pomieszczenia 
z mediami 1.500 zł rocznie, 
obsługą 6.000 zł rocznie, sto
łu z siedziskiem 2.000 zł, kon
serwacją i naprawami 1.000 zł 
rocznie, abonamentem (póź
niej) 360 zł rocznie i opłatą za 
przyłączenie 1.000 zł. Razem 
11.860 zł. Do tego nie będzie 
to już działalność biblioteczna 
tylko biblionetowa. Do tego 
sprawozdawczość. To chyba 
jest jakiś net, ale niekoniecz
nie biblio.

Fajnie mamy. A to łączą 
biblioteki z centrami kultu

ry, chociaż nie wolno. A to chcą łączyć biblioteki 
z pocztą. Teraz zaś z telekomunikacją lub kawalera
mi Gutenberga Kawalerowie wszystkich krajów 
łączcie się!

Mam nieprzyzwoite upodobania. Lubię restauracje 
jako restauracje, autobusy jako autobusy oraz wy
chodki jako wychodki. Lubię też biblioteki jako biblio
teki, ale to już jest bardzo wyuzdane nastawienie.

Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Guten
berga, p. Jacek Kuśmierczyk, napisał: system biblio
tek publicznych powinien zostać zintegrowany w sieć. 
Wnoszę poprawkę: nie zintegrowany, ale złapany.

Nie Kanclerz, ale też Jacek (Wojciechowski)
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Już po napisaniu i wysianiu powyższego tekstu dowie
działem się, że Bractwo Kawalerów Gutenberga (Telekomu
nikacja Polska SA?) nie przekaże jednak bibliotekom żad
nych komputerów w ramach „Biblionetu". Czyli, że nawet 
przedstawione tu wyliczenie jest zbyt optymistyczne. Cóż 
więc biblioteki miałyby otrzymać, zamieniając się w Kluby 
Biblionetu?... G... Takie to bractwo-matactwo. Długo żyję, 
ale takich jaj to chyba jeszcze nie widziałem.

A teraz konkluzja, ponura i smutna. Otóż wiem, że są 
biblioteki, które — nie wiadomo po co i dlaczego - dokonały 
samodestrukcji i zgłosiły swój akces do „Biblionetu", wypeł
niając nawet ankietę, długą a idiotyczną. To tak, jakby cielę 
samo prowadziło się do rzeźni. Bardzo żałuję, że głupota nie 
jest jednak lżejsza od powietrza.
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