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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Zagraniczne nowości wydawnicze trzeba sobie kupować -  w bibliotekach 
nie m a na co liczyć -  a to drogo kosztuje i m a charakter ciuciubabki. Z oddali 
nie sposób bowiem określić jakości publikacji. Wszędzie jest zalew barachła, 
gdzie otw iera się otw arte drzwi, albo powtarza bzdury, a przywoływanie piś
m iennictw a m a tam  charak ter tylko zdobniczy: często tekstów przywoływa
nych autor nie miał w ręku. Ryzyko zakupu śmieci jest zatem  wysokie, jeśli 
więc tym , co tu  piszę, oszczędzę komuś zachodu i znacznych wydatków, to 
uznam , ze ta  rubryka m a sens.
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O CZYTELNICTW IE

W  dobie elektronicznego bałwochwalstwa mam przyjemność zasygnalizo
w ania bardzo dobrej publikacji o czytelnictwie (Elkin i in., 2003). Z trzech 
autorek , Briony T rain  (znakom ita) pracuje na Uniwersytecie w Sheffield, 
a D ebbie D enham  oraz Jud ith  E lkin — na Uniwersytecie w Birmingham. 
T a ostatnia jest nawet profesorem, ale jej wypowiedzi oceniam najniżej, ma 
bowiem fatalny zwyczaj przepisywania dużych fragmentów cudzych tekstów, 
konkluzje natom iast pozostawia czytelnikom. No to po co mi ktoś taki? Poza 
tym  to, co wypisuje niekiedy na tem at literatury pięknej, woła o pomstę do 
nieba.

Główną wykładnię tom u stanowi przeświadczenie o niezastąpionych po
żytkach z piśmiennictwa, którego zasięg wciąż jest ogromny. To najbardziej 
uniwersalna, wielofunkcyjna forma komunikacji, wciąż wysoce produktywna 
w każdej ze swoich funkcji. W  wariancie literackim -  dostarcza satysfakcji in
telektualnej, rozwija kreatywność oraz krytyczne myślenie i służy doskonale
niu języka. Oczywiście: jeżeli odbiór jest rozumny.

W ypowiadając się na tem at tego odbioru, J. Elkin twierdzi, że czytelnicy 
w złym nastroju wybierają teksty krótkie i łatwe, a do czytania tekstów skom
plikowanych potrzeba nastroju dobrego. Hm m  -  będąc w nastroju mizernym, 
powiem krótko i łatwo: nie ma na to poważnych dowodów.

W  każdym razie autorki jednym  głosem podkreślają ważność czytania lite
ra tu ry  pięknej i sugerują bezdyskusyjną konieczność domowego, wczesnego 
przygotowania czytelniczego od lat możliwie najmłodszych. A zaś nie do prze
cenienia jest -  ich zdaniem -  rola bibliotek w funkcjonowaniu czytelnictwa 
spontanicznego, czyli powszechnego.

Z tekstu jednoznacznie wynika, że ma to być rola nieodmiennie aktywna, 
ale w rozumieniu uwspółcześnionym. Biblioteka mianowicie ma zajmować się 
doradztwem  i pośrednictwem, mediacją, a nie: pouczaniem. W ymaga to na
staw ienia na określone osoby, na konkretnych użytkowników -  nie zaś na 
zbiorowość jako tak ą  -  z równorzędnym założeniem doraźnego pożytku dla 
tego kogoś, jak  i jego ogólnego rozwoju czytelniczego. Założeniem docelowym 
tego rozwoju jest zaś aktywizacja i usamodzielnienie się każdego jako użyt
kownika oferty komunikacyjnej oraz jej odbiorcy, czytelnika, stąd (ilustratyw- 
ny) postulat rekomendacji raczej rejestrów źródeł informacyjnych bądź lektu
rowych, aniżeli źródeł konkretnych. Od siebie dodam, że to jest postulat 
surrealistyczny i nic się nie zmieni tak  długo, dopóki zamiast sadzać bibliote
karzy przy biurkach i przy kom puterach, nie desygnujemy ich do rzeczywi
stych kontaktów z publicznością.

N atom iast autorki zwracają uwagę, że pod koniec XX wieku odrodził się 
w Anglii spontaniczny ruch proczytelniczy. Wokół bibliotek licznie zgromadzi
ły się grupy dyskusyjne, a ze środków (głównie) państwowych, dodatkowo asy- 
gnowanych, pokrywa się koszty czytelniczych imprez, organizowanych w bi
bliotekach i w szkołach. N iem ałą rolę odgrywa specjalne biuro -  Reading Agen
cy -  a ilość akcji promujących czytanie przyprawia o zawrót głowy. B. Train 
twierdzi, że nastąpił dostrzegalny renesans czytania spontanicznego i to wła
śnie aktywnego, więc takiego, w którym czytelnik ma w procesie lektury pozy
cję partnerską.

Sporo środków dodatkowych angielskie biblioteki pozyskały z programu 
integracji społecznej, nastawionego m. in. na promocję czytania wśród różnych 
mniejszości oraz wśród osób niesprawnych. Tendencja jest coraz powszech
niejsza. N iem ałe pieniądze na promocję czytania przeznacza się z kasy pań
stwowej w krajach skandynawskich, w Australii oraz w USA, gdzie funkcjonuje 
federalne C entrum  Książki, z filiami we wszystkich stanach. Pozytywne skut
ki są  ew identne, jakkolw iek nadal znaczna część populacji nie czyta nic, 
a niem ała -  w ogóle czytać nie umie.
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W  tekście referuje się wyniki badań czytelnictwa z 18 krajów europejskich 
(Polski wśród nich nie ma). Niestety, opis jest mętny, niespójny wewnętrznie 
(wyniki trudno zestawiać wzajemnie), a i reprezentatywność tych badań budzi 
wątpliwości. W  każdym razie sugeruje się, że w badanych krajach europej
skich promocja czytelnictwa pochłania duże środki oraz że 45% tamtejszej po
pulacji czyta rocznie co najmniej 1 książkę dla przyjemności. W  Polsce takich 
środków nie ma, a porównanie wyników jest trudne. Z badań Instytutu  Książ
ki i Czytelnictwa wynika, że co najmniej jedną książkę rocznie czyta u nas 56% 
mieszkańców, ale: w wieku powyżej 14 lat i w tym  2/3 przyznaje się do czyta
nia literatury pięknej (więc „dla przyjemności”?). Przyjmując, że w niższych 
przedziałach wiekowych czytanie (także dla przyjemności) jest powszechniej
sze oraz intensywniejsze -  cytowany wskaźnik odpowiada zapewne i naszej 
praktyce czytelniczej. W  każdym razie sugestia kryzysu czytelniczego w Polsce 
nie ma porównawczego uzasadnienia.

Jest też w tomie tekst na tem at metodologii badań czytelnictwa, bardzo 
zbieżny z instrukcjami Anieli Mikuckiej z... 1938 r. W edług mnie, tymczasem 
ta  m etodologia uległa jednak  „niejakim ” zmianom. Przy okazji: nie cieszy 
mnie — pomieszczony tam  i gdzie indziej, a często spolszczany wprost -  naj
nowszy koszmarek terminologiczny „badania longitudinalne”, określający ana
lizy, powtarzane w różnym czasie. Dawniej mówiło się „panelowe”, ale to na 
pewno brzmiało o wiele mniej naukowo.

Judith  Elkin pisze w tomie o czytelnictwie osób niepełnosprawnych oraz 
w środowiskach wielokulturowych. Jednak poza wskazaniem na znaczne w spar
cie (por. Grażyna Straus, Katarzyna Wolff, Sebastian W ierny: K siążka  na p o 
czą tku  wieku. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004, s. 59, 81) rządowe tego 
czytelnictwa w wielu krajach i utożsamieniem go z funkcją kom pensacyjną -  
reszta jej rozważań jest okropna. Autorka upiera się mianowicie, że powieści 
służą do portretowania rzeczywistości, z którą można porównywać (i ew entual
nie modelować) własną, jak  też twierdzi, że czarnoskóre dzieci chcą czytać 
powieści czarnoskórych autorów. Z czego można wnosić, że wobec tego dzieci 
kolejarskie życzą sobie powieści, napisanych przez kolejarzy. Pięknie!

N atom iast D. D enham  nawiązuje do elektronicznego otoczenia piśm ien
nictwa i jest to refleksja rozumna. Jej zdaniem, w Internecie nieźle przyjmują 
się rem ediow ane teksty  i książki informacyjne, a natom iast literackie: nie. 
Pojawił się za to nowy gatunek odliteracki (u nas nazywany L iternetem ) po
wieści interaktywnej, opartej (tak jak  elektroniczne gry) na odbiorczej współ- 
kreacji — który może z czasem przekształcić się w samodzielną formę wypowie
dzi artystycznej. I dużo za tym  przemawia.

A utorka nie uważa, żeby In ternet przeszkadzał w czytaniu, bo nie wiado
mo czy bez niego czytałoby się intensywniej -  za to praw dą jest, że internetow a 
promocja czytania jest na razie w powijakach. Stąd nowe, właśnie promocyjne, 
proczytelnicze programy angielskie, jak „People’s N etw ork” lub „wchichbo- 
ok. n e t”.

W  ogólnej konkluzji tomu mieści się przeświadczenie o nadal ogromnej roli 
piśm iennictwa w inspirowaniu społecznej refleksji oraz wspieraniu edukacji, 
jak  też w ofercie rekreacyjnej i kompensacyjnej. Stąd potrzeba krzewienia czy
telnictw a w najszerszym zakresie, poczynając od małych dzieci -  zwłaszcza 
przez biblioteki, ale z niezbędnym wsparciem środków publicznych i promocją 
w m ediach elektronicznych. Świat bowiem bez książek i bez czytania byłby 
bardzo sm utny.

W SPÓŁTW ORZENIE ZASOBÓW

Zwracam  też uwagę na ciekawą publikację trak tu jącą o współdziałaniu bi
bliotek — przede wszystkim w zakresie wspólnego tworzenia zasobów, zarówno
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drukowanych, jak  i elektronicznych (Burgett i in., 2004). Jeśli nawet nie od
krywa rewelacji, to w każdym razie klarownie porządkuje i scala doświadcze
nia oraz wiedzę na ten  tem at.

Z trojga autorów -  J. B urgett (Anglik), J. H aar i L. Phillips (Amerykanie) -  
tylko ta  ostatnia jest profesorem, a mimo to cały tekst odpowiada rygorom 
naukowym. Pod tym  względem nasi praktycy (inaczej niż pracownicy nauki), 
a zwłaszcza biblioteczni menedżerowie (często niestety: amatorzy), wyraźnie 
zachodnim odpowiednikom ustępują. U nas mało kto umie napisać godziwy 
tekst, wraz z poprawnym  aparatem  weryfikacyjnym.

Ogólna konkluzja autorów jest taka, że programy skoordynowanego groma
dzenia zasobów są w bibliotekach produktywne, mimo rozmaitych niepowo
dzeń, toteż warto je rozwijać, wykorzystując przy tym  możliwości, jakie stwarza 
elektronika. Głównym efektem  jest poprawa jakości kolekcji, a dokładniej: jej 
funkcjonalności, zmniejsza się bowiem niedobór zasobów poszukiwanych. Re
dukcja zbędnych dubletów oszczędza powierzchnie magazynowe, następuje 
też racjonalizacja kosztów, mianowicie za te same (w sumie) środki można 
kupić więcej, ale na zmniejszenie wydatków trudno jednak liczyć.

Autorzy wskazują na trzy dominujące obszary międzybibliotecznej współ
pracy. Je st to skoordynowana obsługa informacyjna, są to wzajemne wypoży
czenia międzybiblioteczne, a przede wszystkim jest to właśnie wspólne two
rzenie kolekcji, głównie piśmiennictwa oraz czasopism elektronicznych.

Tradycja tej współpracy jest długa, ale intensyfikacja nastąpiła w ostatnim 
piętnastoleciu, przybierając różne formy, od luźnych, do w pełni sformalizowa
nych. Najswobodniejsze polegają na wspólnocie zamierzeń, ewentualnie na 
wsparciu ich umowami. Zdarzają się też ściślejsze alianse, a ostatnio coraz 
liczniej powstają zorganizowane konsorcja oraz nawet fuzje.

Współpracować mogą różne biblioteki, nawet (w skali międzynarodowej) bar
dzo oddalone, jakkolwiek najlepiej, kiedy są to instytucje mniej więcej zbliżonej 
wielkości. Spośród zaś różnych przyczyn niepowodzeń współdziałania, autorzy 
wskazują przede wszystkim na nieklarowność założonych celów, brak zdecydo
wanego przywództwa w przedsięwzięciu oraz słabą wymiemość efektów.

Poza tym  istnieje obawa przed (choćby częściową) u tra tą  autonomii, a duże 
biblioteki niechętnie współpracują z małymi, uważając to z kolei za dodatkowe 
obciążenie. Bywa też, że na kooperację zewnętrzną krzywo patrzą organizato
rzy bibliotek, nie dostrzegając korzyści. Bo też nieustanną przeszkodą są, poza 
tym , skrom ne środki, jeśli więc asygnuje się cokolwiek na kolekcję wspólną, to 
trzeba mieć pewność, że inni też w kosztach partycypują.

Ale przecież biblioteki są po to, żeby dobrze służyć publiczności, a do te 
go potrzeba ogromnych kolekcji, na które nie stać prawie żadnej biblioteki. 
N atom iast wspólnym staraniem  można tworzyć kolekcje co najmniej satysfak
cjonujące.

W  USA wzmożone tendencje do kooperacji międzybibliotecznej trwają od 
1990 r. Obecnie przeważa wspólne gromadzenie zasobów elektronicznych, 
a zaś piśmiennictwa dotyczy 1/3 umów. Ukonstytuowały się dwa modele wspól
nego gromadzenia pozasieciowego. W  scentralizowanym wspólne zasoby lokali
zuje się w jednej bibliotece (udostępniane następnie w trybie międzybibliotecz
nym), przy zdecentralizowaniu natom iast, każda współdziałająca biblioteka 
gromadzi i przechowuje u siebie materiały z zakresu, wskazanego w umowie.

Autorzy doradzają, żeby współpracę rozpocząć od programu skromnego, 
z deklaracją niewielkich sum, a potem stopniowo poszerzać zakresy o to, co 
udaje się najlepiej. Od początku do końca musi zaś obowiązywać żelazna regu
ła: każdem u pożytek -  od każdego wkład. Z biegiem czasu współpracę, po
czątkowo ew entualnie luźną, lepiej przekształcić w układ formalny, wsparty 
stosowną umową, z określeniem celów, zakresu, warunków udziału, reguł kon
troli oraz zasad dokooptowania nowych partnerów, bądź rezygnacji z udziału. 
K tóra jest zresztą wyjątkowo kłopotliwa.
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Powodzenie kooperacji w niemałym stopniu zależy od chętnej współpracy 
kierownictw bibliotek oraz od efektywnej promocji. Trzeba mianowicie do pomy
słu przekonać organizatorów bibliotek, a także personel, no i samych siebie -  do 
siebie. W tedy współpracuje się łatwiej oraz skuteczniej.

UŻYTKOWNICZE IRYTACJE

W szędzie, gdzie w ystępuje oferta, podaż, dostawa, sprzedaż, usługa, po 
stronie odbioru może pojawić się niezadowolenie, irytacja, czasem naw et złość. 
W  bibliotece też. Nic zatem  dziwnego, że od dłuższego czasu rozmnożyło się 
piśm iennictwo na tem at użytkowniczych irytacji, które prof. Constance 
A. M ellon z Uniwersytetu w Greenville określiła jako „library anxiety”. No 
i oto teraz am erykańscy profesorowie, A. Ownegbuzie i Q. Jiao (już przedtem  
dużo o tym  pisali) -  przy współpracy z biblioteczną konsultantką S. Bostick -  
opublikowali na ten tem at rozprawę, z wszelkimi akcesoriami trak ta tu  nauko
wego (Ownegbuzie i in., 2004).

T ekst jest wprawdzie pożyteczny, choć nie do końca odkrywczy, natom iast 
formę m a przesadnie nadętą. Roi się tam  od modeli oraz tabel, z czego miała 
powstać pełnowymiarowa teoria naukowa (vide podtytuł), a może naw et osob
na dyscyplina nauki. Dlatego m am  uczucia mieszane, bo to tak, jakby tworzyć 
teorię irytacji przy jedzeniu kaszy.

Nie przesadzam. Aż 150 stron, więc blisko połowę tekstu, przeznaczono na 
opis technologii badań -  powtarzając to, co ogólnie wiadomo. Takie instrukcje 
można lokalizować gdziekolwiek, wygląda więc na to, że autorzy nie do końca 
jednak uwierzyli w naukowy charakter swoich rozważań głównych.

Użytkownicze irytacje określili jako nieprzyjemne wrażenia -  często powią
zane z bezradnością, obawą lub zawstydzeniem -  wynikające z korzystania 
z biblioteki. Podjęli też próbę ustalenia wymiernej skali tych irytacji, ale (moim 
zdaniem ) nic z tego nie wyszło.

Długi jest natomiast rejestr przyczyn. Dominuje wśród nich niewiedza, jak 
korzystać z biblioteki, jej zasobów, oferty oraz urządzeń, szczególnie elektronicz
nych — a także nieporadność w wyszukiwaniu informacji oraz nieumiejętność ro
bienia z nich użytku. Oczywiście autorom nawet do głowy nie przyszło, że w bi
bliotekach może być coś jeszcze, oprócz informacji. Różne bywają profesury.

Niektórych użytkowników biblioteki drażni to, że inni użytkownicy radzą 
sobie w bibliotece lepiej, a wszystkim jednakowo przeszkadza nieprzyjazna 
atm osfera i arogancki (ewentualnie) personel. Poza tym  mężczyzn własna nie
poradność frustruje dodatkowo, ponieważ w bibliotekach pracują przeważnie 
kobiety i w męskiej świadomości prośby o pomoc kojarzą się jako wstydliwe. 
Miejcie to na uwadze, szanowne panie!

Złe wrażenia z jednych odwiedzin w bibliotece m ają swój ciąg dalszy: jak 
serial. W ywołują niechętne nastaw ienie do bibliotek w ogólności i na sam ą 
myśl, że trzeba będzie skorzystać ponownie, pojawia się irytacja. To powoduje 
omijanie bibliotek, a na pewno ich złe użytkowanie — jeżeli korzystać trzeba.

N ieprzyjazne nastaw ienie wobec bibliotek redukuje się częściowo sam o
czynnie w m iarę korzystania (ale koniecznie produktywnego), lecz najbardziej 
łagodzi je  rozum na pomoc personelu w tym  korzystaniu. Poza tym  autorzy 
sugerują kilka innych sposobów zmniejszania napięć użytkowniczych.

Należy do nich -  przy bezwzględnym w arunku samoobsługi (wolnego do
stępu do zasobów) — klarowność struktury organizacyjnej biblioteki oraz roz
mieszczenia zbiorów. Potrzebne są również dobre warunki i sprzyjające oko
liczności dla kontaktow ania się publiczności z bibliotekarzami, żeby ich pora
dy, mediacje i pomoc, były rzeczywiście efektywne.

Redukuje napięcia dobra jakość usług i wzbogacenie oferty o zasoby cudze — 
w ram ach międzybibliotecznej kooperacji. No i pożyteczne jest przysposobię-
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nie użytkowników, biblioteczne oraz wielokomunikacyjne, czyli nauka użytko
w ania biblioteki, jej zasobów i urządzeń oraz sposobów odbioru treści, ale na
uka praktyczna, przy okazji korzystania, a nie: ogólne szkolenie typu lekcyjne
go lub kursowego. Doradza się wsparcie konkretnych czynności do wykonania 
i w ten  sposób, przez uogólnienie, opanowanie stosownej umiejętności.

Nie uważam, żeby to była publikacja nadm iernie odkrywcza: o tyle, o ile. 
Jest tam  garść trafnych spostrzeżeń, jakkolwiek nie wszystkie są całkiem nowe, 
no i sporo jest oczywistości. N atom iast irytuje niby-naukowy sztafaż, zupełnie 
w tych okolicznościach nieuzasadniony. Ale to już jest irytacja pozabiblio- 
teczna.

Jacek Wojciechowski
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